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TÍTOL I. INTRODUCCIÓ 

Capítol 1. Presentació 

L’escola Parc de l’Aigua és un centre de recent posada en funcionament que inicia la seva 
trajectòria el curs 2005-06 amb alumnat de 3 i 4 anys . 

L’objectiu general de l’escola és col·laborar, juntament amb les famílies en el procés educatiu 
dels infants. 

Vetllem pel desenvolupament integral del nostre alumnat, estimulant al màxim les seves 
capacitats personals, afectives, intel·lectuals i socials.  

Eduquem en la participació i democràcia: escoltar, pensar, raonar, dialogar, argumentar, 
compartir el que sabem, pensar junts, arriscar-se a decidir, acceptar el fracàs quan la decisió no ha 
estat l’encertada...són instruments que ens ajuden a formar persones responsables, autònomes, 
lliures i democràtiques. 

Oferim al nostre alumnat situacions d’aprenentatge significatives i funcionals, de forma 
interdisciplinar i globalitzada on els continguts de les diferents àrees s’entrellacen en racons, tallers, 
projectes d’aula, projectes de centre, hort, sortides, projectes d’innovació, colònies i en les diades i 
festes. 

Creem espais comuns que no siguin amenaçadors i que permetin als nens i nenes participar 
amb tranquil·litat en el seu propi aprenentatge, però sempre des del respecte i la responsabilitat. 
Tenim una distribució de l’espai, del temps i dels recursos humans especialment pensada per 
afavorir les interaccions dins del grup i el tractament de la diversitat. Treballem amb grups 
heterogenis de nens i nenes i reduïm la ràtio sempre que ens resulta possible. Fomentem el treball 
cooperatiu, en petits grups heterogenis en els que col·laboren i s’ajuden uns als altres. Creem 
espais de col·laboració i convivència per evitar situacions competitives. 

Ens definim com una escola: 

Catalana: Empra el català com a llengua pròpia i vehicular d’ensenyament i aprenentatge. 

Democràtica: Educa per a la llibertat, la responsabilitat, el respecte, la tolerància, la capacitat 
crítica i l’adquisició d’hàbits i conductes que ens ajudin a formar ciutadans i ciutadanes 
responsables i capacitats per exercir la democràcia. 

Aconfessional i pluralista: Respecta les diferents creences i maneres de pensar i és oberta a 
tothom. 

Inclusiva: L’escola contempla la diferencia entre les persones com un valor positiu. Dóna una 
atenció especial a la diversitat entenen que tots i totes som diferents. Admet la diversitat social, de 
ritmes evolutius, capacitats intel·lectuals i ritmes d’aprenentatge. Fomenta la integració d’alumnat 
amb discapacitats físiques i psíquiques. 

Coeducadora: Educa per la convivència i el respecte als altres, basant-se en la coeducació, 
sense cap mena de discriminació per raó de sexe. 

Oberta i participativa: Valora com a fonamental la participació de l’alumnat en totes les 
tasques de l’aprenentatge i en les diferents activitats. Fomenta el treball individual i el cooperatiu. 
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Facilita que el professorat, les famílies, l’alumnat així com el personal de l’administració i serveis 
participin en la gestió i activitats diverses del centre. 

Respectuosa amb l’entorn i compromesa amb el medi ambient: Fomenta el coneixement de 
l’entorn natural i social, amb el convenciment de que conèixer, suposa estimar i estimar implica 
respectar. Potència la sostenibilitat. 

Crítica i investigadora: Fomenta l’observació, la investigació, la reflexió, el plantejament 
d’hipòtesi, esperit crític...i considera l’alumne/a com el/la protagonista del seu aprenentatge. 

Oberta a les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC): Que dóna eines per 
utilitzar les TIC com a instrument de comunicació i d’aprenentatge de manera autònoma i 
responsable. 

Educadora en valors universals: Educa per la Pau, la Solidaritat i el respecte dels Drets 
Humans. Entenem la pau no solament com un concepte a ensenyar sinó com una realitat a viure. 

Sana i saludable: Afavoreix la salut física, psíquica, afectiva i social de l’alumnat i estimula 
conductes de prevenció. 

Article 1. 

Les NOFC són un document normatiu intern que recull el conjunt de regles, preceptes i 
instruccions que regulen el règim de l’escola 

Les normes d’organització i funcionament han d’estar al servei i seran una pauta per a tota la 
comunitat educativa.  

Article 2. 

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

El desenvolupament de l’educació i la convivència dins un marc de tolerància i respecte a la 
llibertat de l’individu, a la seva responsabilitat i conviccions.  

El dret de tots els membres de la comunitat escolar a intervenir en les decisions que els 
afectin mitjançant els seus representants lliurement elegits.  

L’orientació de l’alumnat perquè puguin assumir progressivament la responsabilitat de la 
seva pròpia educació.  

El dret de tots a expressar el seu pensament, idees i opinions, amb respecte a les llibertats 
dels altres.  

Assegurar l’ordre intern que permeti assolir amb major plenitud els objectius educatius del 
centre escolar.  

Assegurar el correcte compliment de les normes vigents.  

Fer comprendre a la comunitat escolar que l’ordre i la disciplina són una necessitat per al 
desenvolupament de la tasca educativa en l’àmbit de l’escola.  
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Article 3. 

Les presents NOFC han estat elaborades per l’Equip directiu, amb l’aportació per part del 
Claustre de criteris i propostes per a la seva elaboració, revisat i aprovat pel Claustre i pel Consell 
Escolar, d’acord amb la normativa vigent. 
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TÍTOL II. CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE 
EDUCATIU 

El Projecte educatiu recull la identitat del nostre centre, n’explicita el objectius, orienta 
l’activitat i li dóna sentit amb la finalitat que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques i el 
màxim aprofitament educatiu. Impulsa la col·laboració entre els diversos sectors de la comunitat 
educativa i la relació amb l’entorn social. 

Capítol 1. Per orientar l’organització pedagògica  

Article 4. 

El Projecte Educatiu ha de respectar els principis rectors del sistema educatiu i per als centres 
de titularitat pública. 

Article 5. 

El Projecte Educatiu explicita els criteris d’organització pedagògica i els procediments 
d’inclusió educativa emprats en el centre. La concreció i desenvolupament del currículum estaran 
sempre d’acord amb els principis de coeducació i escola inclusiva. 

Els criteris pedagògics del Projecte Educatiu regeixen i orienten l’activitat professional de tot 
el personal que hi treballa. 

Capítol 2. Per orientar el rendiment de comptes al consell escolar de la ge stió 
del PEC 

Article 6. 

Els indicadors de progrés han de ser revisables periòdicament en funció dels resultats de 
l’avaluació del centre. S’incorporaran indicadors relatius a resultats o rendiments acadèmics 
d’acords amb el que determini l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació. 

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

Article 7. 

El centre educatiu pot establir acords de coresponsabilitat amb l’Administració educativa per 
a l’aplicació del seu PEC d’acord amb el Projecte de Direcció 

Capítol 4. Aprovació, revisió i actualització del PEC  

Article 8. 

Els procediments de formulació i aprovació del PEC s’han d’ajustar al que estableix l’article 
94-1 de la LEC 

Article 9. 

El centre estableix mesures i instruments d’acollida i formació que facilitin el coneixement 
del projecte als/les professionals que s’hi incorporen. 



                                                                                                       Normes d’organització i funcionament 

 

9 

 

Article 10. 

Les famílies i la resta de persones de la comunitat escolar tenen dret a conèixer el PEC. Amb 
aquest objectiu es fa la difusió d’aquest document a totes les famílies noves en el procés de 
preinscripció i matrícula. 
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TÍTOL III. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE 
COORDINACIÓ DEL CENTRE 

Capítol 1. Qüestions generals respecte a l’autonomia del centre  

Article 11. 

Les decisions sobre l’organització i funcionament d’aquest centre s’han ajustat als principis 
de funcionament integral, gestió descentralitzada, flexibilitat i participació i compromís de les 
famílies, vetllant en tot moment per aconseguir uns vincles emocionals i afectius satisfactoris. S’han 
orientat a garantir el dret a una educació de qualitat a tots l’alumnat, en aplicació del Projecte 
educatiu i dels objectius generals de l’Educació. 

Capítol 2. Òrgans unipersonals de direcció  

Article 12. 

Els òrgans unipersonals de govern que conformen l’Escola Parc de l’Aigua són: 
- Director/a 
- Cap d’Estudis 
- Secretari/ària 

Article 13. 

La direcció i responsabilitat general de l’activitat escolar d’aquest centre d’educació infantil i 
primària correspon al director o la directora, el/la qual vetlla per la coordinació de la gestió del 
centre, l’adequació al projecte educatiu i a la programació general del centre. 

Secció 1. El/la director/a   

El/la director/a és responsable de l’organització, el funcionament i l’administració del centre, 
n’exerceix la direcció pedagògica i és cap de tot el personal. 

Article 14. 

La selecció del director/a es porta a terme pel procediment de concurs, en què participen la 
comunitat escolar i l’Administració educativa. 

Article 15. 

El/la director/a té funcions de representació, funcions de lideratge pedagògic i de lideratge 
de la comunitat escolar i funcions de gestió. Aquestes funcions s’exerceixen en el marc de 
l’ordenament jurídic vigent, del projecte educatiu del centre i del projecte de direcció aprovat. 

Corresponen al director/a les funcions de REPRESENTACIÓ següents: 
a) Representar l'escola. 
b) Exercir la representació de l’Administració educativa en l'escola. 
c) Presidir el consell escolar, el claustre del professorat i els actes acadèmics de l'escola. 
d) Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l’Administració educativa i vehicular 

al centre els objectius i les prioritats de l’Administració. 
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Corresponen al director/directora les funcions de DIRECCIÓ I LIDERATGE PEDAGÒGICS 
següents: 

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

b) Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents amb el 
projecte educatiu i garantir-ne el compliment. 

c) Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels 
plantejaments tutorials, coeducatius i d’inclusió, i també de tots els altres plantejaments 
educatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de direcció. 

d) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’educació administrativa i de 
comunicació en les activitats del centre, d’acord amb el que disposen el títol II de la Llei 
12/2009 i el projecte lingüístic del centre. 

e) Establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu. 
f) Proposar, d’acord amb el Projecte Educatiu i les assignacions pressupostàries, la relació de 

llocs de treball del centre i les modificacions successives. 
g) Instar que es convoqui el procediment de provisió de llocs a què fa referència l’article 124.1 

LEC i presentar les propostes a què fa referència l’article 115 (LEC). 
h) Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l’aplicació de la programació 

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

eventualment, dels acords de coresponsabilitat si en algun moment s’estableixen. 
j) Participar en l’avaluació de l’exercici de les funcions del personal docent i de l’altre personal 

destinat al centre, amb l’observació, si s’escau, de la pràctica docent. 

Corresponen al director/a les funcions següents amb RELACIÓ A LA COMUNITAT ESCOLAR : 
a) Vetllar per la formulació i el compliment de la carta de compromís educatiu del centre. 
b) Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures disciplinàries 

corresponents. 
c) Assegurar la participació del Consell Escolar. 
d) Establir canals de relació amb l’Associació de mares i pares d’alumnes. 

Corresponen al director o directora les funcions relatives a L’ORGANITZACIÓ I LA GESTIÓ DEL 
CENTRE següents: 

a) Impulsar l’elaboració i l’aprovació de les normes d’organització i funcionament del centre i 
dirigir-ne l’aplicació. 

b) Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en el Projecte 
Educatiu. 

c) Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la normativa vigent. 
d) Visar les certificacions. 
e) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel secretari o 

secretària del centre. 
f) Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d’acord amb el pressupost aprovat. 
g) Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l’Administració educativa i actuar com 

a òrgan de contractació. 
h) Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves funcions, la qual 

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

El director/a té qualsevol altra funció que li assigni l’ordenament i totes les relatives al govern 
del centre no assignades a cap altre òrgan. 
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Article 16. 

El director/a, en l’exercici de les seves funcions, té la consideració d’autoritat pública i 
gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i d’ajustament a la norma en les seves 
actuacions, llevat que es provi el contrari. El director o directora, en l’exercici de les seves funcions, 
és autoritat competent per a defensar l’interès superior de l’infant. 

Article 17. 

El director o directora respon del funcionament del centre i del grau d’assoliment dels 
objectius del projecte educatiu, d’acord amb el projecte de direcció, i ret comptes davant el Consell 
Escolar i l’administració educativa. 

L’Administració educativa avalua l’acció directiva i el funcionament del centre. (article 142. 
LEC) 

Secció 2. El/la cap d’estudis  

Article 18. 

Correspon al/a Cap d’estudis les següents tasques assignades per la direcció del centre: 
a) Vetllar perquè es desenvolupi un desplegament i una concreció del currículum coherents 

amb el Projecte Educatiu i garantir-ne el compliment. 
b) Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels 

plantejaments tutorials, coeducatius i d’inclusió, i també de tots els altres plantejaments 
educatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de direcció. 

c) Assegurar la planificació, el seguiment i l’avaluació interna de les activitats del centre, i la 
seva organització i coordinació, sota el comandament del/a director/a de l’escola. 

Article 19. 

Són funcions específiques del/a cap d’estudis: 
a) Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el si del propi centre com amb els centres 

públics que imparteixen l’educació secundària obligatòria, als quals estigui adscrit. 
b) Coordinar també quan s’escaigui, les activitats escolars complementàries i dur a terme 

l’elaboració de l’horari escolar i la distribució dels grups, de les aules i altres espais docents 
segons la naturalesa de l’activitat acadèmica, escoltat el claustre. 

c) Substituir el director en cas d’absència. 
d) Vetllar per l’elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la diversitat 

dels ritmes d’aprenentatge i la singularitat de cada alumne, especialment d’aquells que 
presentin necessitats educatives especials, tot procurant la col·laboració i participació de 
tots els mestres del claustre en els grups de treball. 

e) Vetllar perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat es dugui a terme en 
relació amb els objectius generals d’àrea i d’etapa, i en relació amb els criteris fixats pel 
claustre de professors en el projecte curricular de centre. Coordinar la realització de les 
reunions d’avaluació de fi de cicle. 

f) Vetllar per la coherència i l’adequació en la selecció del material didàctic i complementari 
utilitzat en les diferents ensenyaments que s’imparteixen al centre. 

g) Coordinar la programació de l’acció tutorial desenvolupada en el centre i fer-ne el 
seguiment. 

h) Coordinar les accions d’investigació i innovació educatives i de formació del professorat que 
es desenvolupin en l’escola, quan s’escaigui. 
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i) Aquelles altres que li siguin encomanades pel director/a o li siguin atribuïdes per 
disposicions del Departament d’Ensenyament. 

Secció 3. El/la  secretari/ària  

Article 20. 

Correspon al/a Secretari/ària: 
a) Realitzar les certificacions. 
b) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa. 
c) Gestionar les despeses i els pagaments ordenats d’acord amb el pressupost aprovat. 
d) Mantenir al dia el registre d’absències de l’alumnat i el professorat. 
e) Portar a terme el cobrament i pagament de les diferents activitats complementàries i de les 

sortides.  
f) Supervisar el cobrament de les quotes de material escolar i les despeses derivades del 

Projecte de socialització i reutilització de llibres de text. 
g) Elaborar la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la normativa vigent. 
h) Aquells altres que li siguin encomanades pel director/a o li siguin atribuïdes per disposicions 

del Departament d’Ensenyament. 

Correspon també al secretari o secretària del centre l’exercici de les funcions pròpies de 
la secretaria del claustre i del consell escolar del centre, i d’aquells altres òrgans col·legiats en 
què les normes d’organització i funcionament del centre així ho estableixin.  

Secció 4. Òrgans unipersonals de direcció addicionals  

Article 21. 

Es podran nomenar òrgans unipersonals de direcció addicionals quan hi hagi necessitat de 
delegar o encarregar, per la direcció, funcions de govern o de gestió d’acord amb el que prevegi el 
projecte de direcció i s’incorpori a les normes d’organització i funcionament del centre. 

El nombre d’òrgans unipersonals addicionals de direcció que es poden nomenar estarà 
limitat en els termes establerts en aquestes NOFC. 

 

Capítol 3. Òrgans col·legiats de participació  

Secció 1. Consell Escolar  

Article 22. 

El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del 
centre i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats. 

Article 23. 

Composició del Consell 

El Consell escolar d’aquest centre està integrat per les següents persones membres: 
a) El/la director/a que el presideix. 
b) El/la cap d’estudis. 
c) Un/a representant de l’Ajuntament de la localitat. 
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d) Un/a representant del personal d’administració i serveis, elegits per i entre aquest 
personal. 

e) Cinc representants del professorat elegits pel Claustre. 
f) Quatre representants dels pares/mares/tutors, elegits respectivament per ells/es i entre 

ell/es. 
g) Un representant dels pares/mares designat per l’AMPA de l’escola. 

El/la secretari/a del centre no és membre del Consell Escolar però hi assisteix amb veu i 
sense volt, i exerceix la secretaria del Consell. 

Article 24. 

El nombre de representants electes del professorat no pot ser inferior a un terç del total dels 
components del consell. El nombre de representants dels pares i mares d’alumnes no pot ser 
inferior a un terç del total de components del Consell. 

El centre no pot modificar la configuració del Consell Escolar dins dels tres cursos acadèmics 
següents a aquell en què és determina. L’aprovació d’una modificació en la composició del Consell 
Escolar no entrarà en vigor fins al primer procés electoral que es dugui a terme després que s’hagi 
aprovat. 

Article 25. 

Un cop constituït, el Consell Escolar del centre ha de designar una persona que impulsi 
mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones. Aquesta persona 
impulsarà mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones (Decret 
102/2010, art 27.7) 

Article 26. 

Renovació de les persones membres del Consell escolar, representants dels diferents 
sectors, ho són per un període de quatre anys. El nostre Consell es renova per meitats dels 
membres representats del professorat, i dels pares i mares o tutors d’alumnes i, en el cas en què la 
plaça sigui vacant o hagi de quedar vacant per qualsevol motiu, la del representant del personal 
d’administració i serveis. El Consell Escolar renovat s’ha de constituir abans de finalitzar el període 
lectiu del mes desembre. 

Article 27. 

Les eleccions per a la constitució i renovació de les persones membres del Consell Escolar les 
convoca el /la director/a amb quinze dies d’antelació, dins de les dates que a aquest respecte fixi 
amb caràcter general el Departament d’Ensenyament en la resolució corresponent. 

Article 28. 

Si es produeix una vacant en el Consell escolar, aquesta serà ocupada per la següent 
candidatura amb més nombre de vots i no hagi sortit representant electe, sempre i quan mantingui 
els requisits. Si no hi ha més candidats,la vacant romandrà sense cobrir fins a la propera renovació 
del consell. La nova persona membre es nomena pel temps que resta de mandat de la vacant que 
s’ha produït. 
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Article 29. 

La condició de membre del Consell escolar es perd quan es cessa en el càrrec que comporta 
ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser elegible o quan l’òrgan que 
l’ha designat en revoca la designació. 

Article 30. 

Desenvolupament dels processos electius 

El calendari electoral per renovar els membres del Consell i els processos electius s’establiran 
d’acords a la Resolució que es publicarà a aquest efecte. 

S’ha de garantir la publicitat dels respectius censos electorals i de les diverses candidatures 
s’ha de determinar la composició de les meses que seran presidides pel director/a o persona de 
l’equip directiu en qui delegui i s’ha d’establir un període no inferior a deu dies entre la 
convocatòria de les eleccions d’un sector i el de les votacions. 

Article 31. 

Funcions del Consell escolar 

Les funcions del Consell són les que estableix l’article 148.3 de la LEC. A més, li correspon 
vetllar i donar suport a l’equip directiu per al compliment de la programació anual del centre i del 
projecte de direcció el qual, en el marc del projecte educatiu del centre, vincula l’acció conjunta 
d’òrgans de govern unipersonals i col·legiats d’acord amb l’article 144.4 de la LEC. Correspon al 
Consell escolar les següents funcions: 

a) Aprovar el Projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres 
cinquenes parts dels membres. 

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

c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de 
col·laboració del centre amb entitats i 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’alumnat. 
h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director/a. El 

Consell ha de conèixer les candidatures presentades al concurs de mèrits de selecció del 
director/a del centre i els seus projectes de direcció. 

i) Intervenir en la resolució de conflictes. 
j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i 

d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 
k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer 

l’evolució del rendiment escolar. 
l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres/entorn. 
m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals. 
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Article 32. 

Funcions del Consell 
1. Presidència i secretaria 

Correspon al director/a presidir el Consell. El/la secretari/a del centre no és membre del 
Consell escolar però hi assisteix amb veu i sense vot, exerceix la secretaria del Consell. El/la cap 
d’estudis substitueix el director/a en cas d’absència, malaltia o vacant. La persona que ocupa la 
secretaria és substituïda pel vocal més jove en cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altra 
causa justificada. 

Funcions del president/a: 
a) Exercir la representació de l’òrgan. 
b) Ordenar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries. 
c) Fixar l’ordre del dia de les sessions, tenint en compte, si escau, les peticions de la 

resta de membres formulades amb la suficient antelació. 
d) Presidir les sessions i modelar el desenvolupament de les deliberacions i els debats. 
e) Assegurar el compliment de les lleis. 
f) Dirimir els empats amb el seu vot a l’efecte de l’adopció d’acords. 
g) Suspendre les sessions per causa justificada. 
h) Visar els actes de les reunions de l’òrgan. 
i) Complir les altres funcions inherents al càrrec. 

 
Funcions del secretari/a: 

a) Fer la convocatòria de les sessions per ordre de la president/a. 
b) Estendre l’acta de la sessió. 
c) Tenir cura que es practiquin els actes de comunicació necessaris. 
d) Estendre els certificats pertinents. 
e) Custodiar i arxivar les actes. 
f) Facilitar als membres de l’òrgan col·legiat la informació necessària per a l’exercici 

de llurs funcions. 
g) Complir les altres funcions inherents al càrrec. 

 

2. Reunions: El Consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i 
sempre que el convoca el director/a o ho sol·licita al menys un terç de les persones 
membres. S’ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització. 

Les absències seran justificades al/la president/a. En casos de força major el/la 
president/a excusarà la seva absència. 

El dia de la setmana que es celebraran les reunions del Consell escolar serà 
consensuat amb els membres del consell. 

3. Convocatòria: S’ha de trametre per la presidència del Consell amb una antelació mínima de 
48 hores, juntament amb la documentació objecte de debat. La convocatòria s’ha de fer 
preferentment per mitjans electrònics. Es pot preveure una segona convocatòria i 
especificar el nombre de membres necessaris per a constituir vàlidament l’òrgan.  

El Consell es pot reunir d’urgència, sense termini mínim per a la tramesa de la 
convocatòria, si totes les persones membres hi estan d’acord. El caràcter d’urgència s’ha de 
fer constar a la convocatòria. 
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Quan en l’ordre del dia s’incloguin temes o qüestions relacionades amb l’activitat 
normal del centre que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d’alguna persona 
membre de la comunitat educativa que no sigui membre del consell, se’l podrà convocar a 
la sessió per tal que informi sobre el tema. 

4. Constitució: Per a la constitució vàlida en primera convocatòria, cal la presència dels titulars 
de la presidència i la secretaria, o si escau de qui els substitueixin i de la meitat, com a 
mínim, dels seus membres. 

En la segona convocatòria el quòrum s’assoleix amb l’assistència d’una tercera part 
dels membres, amb un mínim de tres. 

 

5. Desenvolupament de les sessions: Només poden ser tractats els temes que figuren en 
l’ordre del dia, llevat que hi siguin presents tots els membres del Consell i es declari la 
urgència de l’assumpte amb el vot favorable de la majoria absoluta. 

Les sessions seran presencials i podran ser a distància o mixtes per acord dels seus 
membres. 

S’ha de garantir el dret dels membres a participar en les sessions i la possibilitat de 
defensar i de contrastar les seves posicions, la formació de la voluntat col·legiada i el 
manteniment del quòrum de constitució. 

Les sessions a distància poden ser en temps real o amb intervencions successives en 
un fòrum virtual dins dels límits temporals marcats per la presidència. 

Abans del començament de la sessió, els membres del Consell poden presentar 
esmenes addicionals o propostes alternatives que han de ser debatudes i votades en la 
sessió. 

En les deliberacions prèvies a la votació hi pot haver torns a favor i en contra. 
 

6. Adopció d’acords i règim de votacions: Les decisions es prenen per consens. Si no és 
possible arribar-hi, la decisió s’adopta per majoria de les persones membres presents, llevat 
dels casos en què la normativa determini una altra majoria qualificada. 

La votació es realitzarà per assentiment, mà alçada, secreta. Els membres que fan 
constar en acta llur vot contrari o llur abstenció amb relació a un acord adoptat, resten 
exempts de la responsabilitat que se’n pugui derivar. 

En cas d’empat, dirimeix el resultat de les votacions el vot del president/a. 
 

7. Actes de les sessions: En l’acta s’ha de fer constar els assistents, l’ordre del dia de la reunió, 
el lloc i el temps en que s’ha d’efectuar, els punts principals de les deliberacions, els 
contingut dels acords adoptats, el sentit dels vots i si un membre ho demana una explicació 
succinta del seu parer. Qualsevol membre té dret a sol·licitar la transcripció integra de la 
seva intervenció o proposta, sempre que aporti a l’acte o en el termini que assenyali el 
president/a, el text que es correspongui amb la seva intervenció, cosa que cal fer constar 
en l’acta o bé se n’ha d’adjuntar una còpia. 

Els membres que discrepin de l’acord majoritari poden formular un vot particular per 
escrit en el termini de 72 hores, el qual s’ha d’incorporar al text de l’acord. 

El secretari ha de signar l’acta, amb el vistiplau de la direcció, que s’aprovarà en la 
següent sessió. El secretari/a pot emetre certificats sobre els acords específics que s’hagin 
adoptat. 

Cal garantir que els vocals puguin accedir a les actes en format electrònic per 
consultar-hi el contingut dels acords adoptats. 
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Article 33. 

Comissions en el si del Consell escolar 

El Consell escolar del nostre centre actua normalment en ple. 
Es podran constituir altres comissions d’estudi i informació si les temàtiques a treballar o el 

funcionament del centre escolar així ho requereixen. En tot cas incorporaran la direcció del centre o 
en la seva representació un altre òrgan unipersonal de direcció, un representant del professorat i 
un del sector pares i mares. 

Actualment hi ha quatre comissions específiques: 
- Comissió econòmica: integrada pel director/a, la secretaria, un mestre/a, un representant 

pares i mares . 
Les funcions de la Comissió econòmica seran les d’estudiar, informar i elevar les propostes 

del Consell en assumptes relacionats amb la gestió econòmica del centre i dels seus serveis. 
- Comissió de convivència: formada per un membre del professorat i un membre 

representants de pares i mares, elegits entre els membres d’aquests sectors del Consell 
escolar. Serà presidida pel director/a del centre. 

Podran participar en les seves reunions amb veu però sense vot, la cap d’estudis, la 
secretària i la/el mestra/e tutor de l’alumne/a afectat. 

Té com a finalitat garantir una aplicació correcta del que disposa el decret d’autonomia de 
centre i s’estableix en els drets i deures de les NOF de l’escola, col·laborant així en la planificació de 
les mesures preventives i en la mediació escolar. 

En les seves sessions hi poden participar altres professionals amb veu i sense vot quan la 
temàtica a tractar ho aconselli. 

- Comissió permanent: integrada pel director/a, un mestre/a i un representant dels pares i 
mares, amb la finalitat de resoldre qüestions de molta immediatesa.  

No són delegables les competències referides a la creació d’òrgans de coordinació i 
l’aprovació del PEC,del Pressupost anual i la seva liquidació, les NOF i la Programació 
General de centre. 

La Comissió permanent podrà fer ús d’aquesta delegació a criteri de la seva 
presidenta. De l’ús d’aquestes delegacions se’n donarà compte al ple del Consell escolar en 
la primera sessió posterior que es realitzi. 

Secció 2. El claustre del professorat  

Article 34. 

El claustre del professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de 
l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius de la nostra escola. 

Article 35. 

Composició:  

Està integrat per tot el professorat, TEI i Aux d’E.E i el presideix el director/a.  
El director/a pot convocar a les sessions de claustre a altres professionals d’atenció educativa 

destinats al centre perquè informin amb relació de l’exercici de les seves funcions. 

Correspon al secretari/a del centre l’exercici de les funcions pròpies de la secretaria del 
claustre.  
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Article 36. 

Funcionament 

Les reunions ordinàries se celebraran, com a mínim, mensualment. El dia de les reunions es 
determinarà a l’inici de cada curs escolar a la programació anual del centre. Les reunions 
extraordinàries i per motius d’urgència es celebraran tantes vegades com sigui necessari. És 
preceptiu celebrar un claustre al començament i al final de cada curs escolar. 

Serà obligatòria l’assistència del professorat a totes les reunions sempre que se’ls hagi 
convocat reglamentàriament. Les absències seran justificades al/la director/a . En casos de força 
major la direcció excusarà la falta de presència del/la professor/a. 

Les decisions en el si del Claustre es prendran normalment per consens. Si no és possible 
arribar a un acord, es determinarà per majoria dels membres presents amb dret a vot, llevat dels 
casos en què la normativa determina una altra majoria qualificada, i dirimirà els empats de el/la 
director/a. 

S’aixecarà acta de cada sessió del Claustre. En l’acta cal fer constar els assistents, l’ordre del 
dia, el lloc i el temps, els punts principals de les deliberacions, el contingut dels acords adoptats, el 
sentit dels vots i, si un membre o una membre ho demana, una explicació succinta del seu parer. 
El/la secretaria, amb el vistiplau del president/a ha de signar l’acta, que s’ha d’aprovar en la 
mateixa reunió o en la següent. 

Article 37. 

Funcions:  

Són les que estableix l’article 146.2 de la LEC. El claustre ha de vetllar i donar suport a l’equip 
directiu per al compliment de la programació anual del centre i per al compliment del projecte de 
direcció. 
a) Intervenir en l’elaboració i la modificació del projecte educatiu. 
b) Designar els mestres que ja de participar en el procés de selecció del director/a. Conèixer les 

candidatures presentades al concurs de mèrits de selecció del director/a i dels seus projectes 
de direcció. 

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 desenvolupaments i els resultats. 
f) Elegir els representant del professorat en el Consell escolar. 
g) Donar suport a l’equip directiu i al consell de direcció, si s’escau, en el compliment de la 

programació general del centre. 
h) Les que li atribueixin les NOF. 
i) Aportar la seva proposta. 

Article 38. 

El claustre de professors/es té les competències següents (Art 129 LOE): 
a) Formular a l’equip directiu i al consell escolar propostes per a l’elaboració dels projectes del 

centre i de la programació general anual. 
b) Aprovar i avaluar la concreció del currículum i tots els aspectes educatius dels projectes i de la 

programació general anual. 
c) Fixar els criteris referents a l’orientació, tutoria, avaluació i recuperació de l’alumnat. 
d) Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i de la recerca pedagògica i en la formació 

del professorat del centre. 
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e) Elegir els seus representants en el consell escolar del centre i participar en la selecció del 
director en els termes que estableix aquesta llei. 

f) Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats. 
g) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els 

resultats de les avaluacions internes i externes en què participi el centre. 
h) Emetre informe sobre les normes d’organització i funcionament del centre. 
i) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar perquè 

aquestes s’atinguin a la normativa vigent. 
j) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre. 
k) Qualsevol altre que li atribueixin l’administració educativa o les normes d’organització i 

funcionament respectives. 

Article 39. 

Son funcions del claustre de professors (Art· 38 ROC) 
a) Participar en l'elaboració del Projecte educatiu del centre. 
b) Informar i aportar propostes al Consell escolar del centre i a l'equip directiu sobre l'organització 

i la programació general del centre i per al desenvolupament de les  activitats  escolars  
complementaries  i  de  les extraescolars. 

c) Establir criteris per a l'elaboració del projecte curricular del centre, aprovar-lo, avaluar-ne 
l'aplicació i decidir-ne possibles modificacions posteriors. 

d) Elegir els seus representants al consell escolar del centre. 
e) Informar el nomenament dels mestres tutors. 
f) Informar favorablement la proposta de creació d'altres òrgans de coordinació, abans que el 

director no la presenti al consell escolar del centre. 
g) Fixar i coordinar criteris sobre el treball d'avaluació i recuperació de l’alumnat. 
h) Fixar i coordinar les funcions d'orientació i tutoria de l’alumnat. 
i) Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació i investigació pedagògiques i en la formació 

del professorat de l’escola. 
j) Analitzar i valorar els resultats de l'avaluació de l’alumnat i del centre en general. 
k) Aportar al consell escolar del centre criteris i propostes per a l'elaboració del Reglament de 

règim interior. 
l) Aportar a l'equip directiu criteris pedagògics sobre distribució  horària del pla d'estudis del 

centre, la utilització  racional  de  l'espai  escolar comú i de l'equipament didàctic en general. 
m) Conèixer les candidatures a la direcció i els programes presentats dels candidats. 
n) Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició del Departament d'Ensenyament. 

Capítol 4. L’equip directiu  

Article 40. 

L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern del centre públic. Està format pel director/a, el 
secretari/a i el /la cap d’estudis. Aquest equip és el responsable de la gestió del projecte de 
direcció. 

Article 41. 

Les reunions ordinàries seran les establertes en la corresponent Programació General Anual.  
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Article 42. 

La dedicació horària dels òrgans de govern del centre a tasques pròpies del seu càrrec serà la 
que indiqui la normativa. Al Pla Anual s’explicitarà la concreció de la distribució de les hores 
corresponents. 

Article 43. 

Correspon a l’Equip directiu: 

a) Elaborar la proposta del Projecte educatiu de centre, la programació general anual, la 
memòria final de curs i les NOF. 

b) Establir els criteris per a l’elaboració del projecte del pressupost. 
c) Establir els criteris per l’avaluació interna del centre. 
d) Col·laborar amb el/la cap d’estudis en l’elaboració dels horaris de les activitats de l’alumnat, 

tenint en compte els recursos humans i materials disponibles i d’acord amb criteris 
pedagògics. 

e) Afavorir la participació de la comunitat educativa. 
f) Coordinar les actuacions dels òrgans unipersonals de coordinació. 
g) Adoptar les mesures necessàries per a l’execució coordinada de les decisions del Consell 

escolar i del claustre. 
Tot i que, segons la normativa, hem delimitat les funcions especifiques de cada un dels 

òrgans unipersonals de direcció, la nostra concepció de direcció i d'equip directiu fa que compartim 
la majoria de les nostres funcions especifiques.  

Article 44. 

Substitució temporal de persones membres de l’equip directiu: 

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 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. (article 147 LEC) 

Capítol 5. El Consell de direcció 

Article 45. 

El Consell de direcció està format per l’equip directiu i els coordinadors/es dels diversos 
cicles. En el marc del lideratge distribuït i l’assumpció de responsabilitats, serà l’òrgan que vetllarà 
per fer possible i vetllar el projecte educatiu de centre. 

Article 46. 

Les funcions d’aquest Consell de direcció són: 
a) Acompanyar, compartir o participar de la presa de decisions de l’Equip directiu. 
b) Vetllar i impulsar la coordinació i lligam entre tots els cicles. 
c) Recollir i estudiar les diferents propostes dels Coordinadors de cicle. 
d) Coordinar els temes que s’han de tractar de forma simultània a tots els cicles. 
e) Vetllar per a què els acords presos en cicle es compleixin. 
f) Fer una proposta d’organització i/o de calendari. 
g) Valorar els diferents resultats de les avaluacions i impulsar als cicles propostes de millora.  
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h) Fer propostes per la redacció de la memòria de final de curs en els seus aspectes 
d’assoliment d’objectius didàctics i acadèmics. 

Article 47. 

Funcionament 
Es reunirà preceptivament amb la periodicitat marcada en el Pla de Treball. La convocatòria 

correspondrà al Director i/o el Cap d’estudis. L’assistència serà obligatòria per a tots els seus 
membres. Els acords presos seran transmesos pels Coordinadors als mestres que integren el Cicle. 

 De totes les reunions, se’n farà un resum per escrit fent-hi constar els punts de l’ordre del 
dia i el contingut dels acords presos. El/la responsable d’aquest resum són els/les coordinadores 
rotativament. 

Capítol 6. Òrgans unipersonals de coordinació 

Article 48. 

Són òrgans de coordinació del centre els següents: 

- Òrgans col·legiats : els equips de cicle 
- Òrgans unipersonals:  

- Els coordinadors de cicle (un de parvulari i un de cada cicle de primària). 
- El/la coordinador/a d’informàtica. TAC. 
- El/a coordinador/a de Llengua i Cohesió Social. LIC. 
- El/a coordinador/a de Riscos laborals. 
- El/la coordinador/a d'Acord de coresponsabilitat.  
- El/la coordinador/a de Pràctiques. 
- El/la coordinador/a de Medi ambient (Escola verda/Agenda 21). 
- El/la coordinador/a de Biblioteca. 
- El/la coordinador/a del Pla Català de l'Esport. 

Article 49. 

Nomenament i cessament dels coordinadors: Els coordinadors seran escollits per l’Equip 
directiu i la proposta serà compartida pel Consell de direcció. La durada del seu càrrec serà de dos 
cursos, sempre i quan no hi hagi un canvi d’Equip directiu. 

L'Equip directiu pot acceptar la renúncia motivada o aprovar el cessament dels coordinadors 
abans de la finalització del període pel qual foren nomenats. 

Es poden substituir els coordinador/es en cas de baixa per llarga malaltia. 

Article 50. 

En la Programació General Anual de Centre s’explicitarà la part de l’horari lectiu que els 
diferents càrrecs unipersonals de coordinació dedicaran a tasques pròpies de les seves funcions. 

Article 51. 

Són funcions del Coordinador/a d’informàtica. TAC 
a) Assessorar al professorat en l’ús didàctic de les TAC, així com orientar-los sobre la formació 

TAC, amb la col·laboració dels serveis educatius de la zona. 
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b) Assessorar l’equip directiu, el professorat i el personal d’administració i serveis en l’ús de 
les aplicacions de la gestió acadèmica i economicoadministrativa del Departament 
d’Ensenyament. 

c) Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i dels equips informàtics i telemàtics del 
centre. 

d) Dinamitzar i coordinar la comissió TAC. 
e) Vetllar pel compliment de la reglamentació normativa i dels estàndards tecnològics 

següents: 
1. Utilitzar preferentment programari i recursos digitals en català, d’acord amb el que 

estableix l’article 20 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 
2. Tenir cura dels criteris d’accessibilitat per seleccionar els recursos digitals als espais 

web de l’escola. 
3. Incorporar la identificació gràfica adaptada al Programa d’identificació visual de la 

Generalitat de Catalunya als espais web de l’escola. 
4. Fer el seguiment dels serveis de suport TIC, mitjançant les aplicacions disponibles a 

aquest efecte, en coordinació amb el servei de manteniment preventiu i 
d’assistència tècnica. 

5. Vetllar perquè tot el programari instal·lat en cadascun del ordinadors del centre 
tingui la llicencia legal d’us corresponent. 

6. Utilitzar formats basats en estàndards oberts per a l’intercanvi de documents 
electrònics. 

7. Tenir cura que els material digitals difosos pel centre que siguin accessibles en línia 
respectin els drets d’autoria i les llicències d’ús dels diferents elements que els 
integren (imatges, esquemes, textos, àudio, vídeo, etc.). La publicació de continguts 
que el mateix centre genera que es vulguin compartir i difondre a la xarxa s’ha de 
fer amb l’adopció de llicències Creative Commons. 

f) Assistir a la formació especifica d'aquest àmbit en funció de les necessitats del centre. 
g) Aquelles altres que la direcció del Centre li encomani d’acord amb les directrius del 

Departament d’Ensenyament, les necessitats del centre. 

Article 52. 

Són funcions del coordinador/a lingüístic. LIC 
a) Assessorar l’Equip Directiu en l’elaboració del projecte lingüístic. 
b) Establir el treball conjunt de tots el professorat de les àrees lingüístiques i no lingüístiques i 

promoure acords i criteris per a la bona pràctica en la coordinació, la docència i el treball 
conjunt amb els mestres . 

c) Assessorar l’Equip Directiu en la programació de les activitats relacionades amb la concreció 
del projecte lingüístic inclòs i el pla d’acollida en la programació general del Centre i 
col·laborar en la seva realització. 

d) Participar en la Comissió d’Atenció a la diversitat. 
e) Organitzar els seminaris i cursos necessaris per la normalització lingüística en funció de les 

peticions i necessitats del professorat del Centre. 
f) Dinamitzar accions educatives en llengües: biblioteca, web... 
g) Assistir a la formació especifica d'aquest àmbit en funció de les necessitats del centre. 
h) Aquelles que el Director del Centre li encomani en relació amb el projecte lingüístic o que li 

pugui atribuir el Departament d’Ensenyament. 
i) Dinamitzar i coordinar la comissió. 
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Article 53. 

Són funcions del coordinador/a de Riscos Laborals 
a) Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com la promoció i el foment de 

l’interès i la cooperació dels treballadors en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions 
del Servei i de les Seccions de prevenció de Riscos laborals i les instruccions de la direcció 
del centre. 

b) Col·laborar amb la direcció del centre en l’elaboració del pla d’emergència, en la 
implantació, en la planificació i realització simulacres d’evacuació. 

c) Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb el pla 
d’emergència, amb la finalitat d’assegurar la seva adequació i funcionalitat. 

d) Revisar periòdicament el pla d’emergència per assegurar la seva adequació a les persones, 
els telèfons i l’estructura. 

e) Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis com a activitat complementària a 
les revisions oficials. 

f) Promoure actuacions d’ordre i neteja i fer-ne el seguiment. 
g) Donar suport a la direcció del centre per formalitza i trametre als serveis territorials el “Full 

de notificació d’accident, incident laboral o malaltia professional. 
h) Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de prevenció de Riscos Laborals en la 

investigació dels accidents que es produeixin en el centre. 
i) Promoure i potenciar la formació del personal treballador del centre dins d’aquesta àmbit 
j) Actualitzar els protocols de salut per farmaciola.  
k) Revisar periòdicament la farmaciola per tal de reposar el material i controlar-ne les dates 

de caducitat. 

l) Seguiment de Activitats empresarials. 
m) Assistir a la formació específica d'aquest àmbit en funció de les necessitats del centre. 
n)  Aquelles altres que la direcció del Centre li encomani d’acord amb les directrius del 

Departament d’Ensenyament, les necessitats del centre. 

Article 54. 

Són funcions dels coordinadors/es de cicle 
a) Vetllar per la coherència i continuïtat de les accions educatives al llarg de l’escolaritat. 
b) Recollir la documentació: reunions de pares, sessions d’avaluació, programacions, actes de 

cicle, actes d’etapa, valoracions i propostes de millora. 
c) Buscar i contractar sortides. 
d) Recollir i gestionar la comanda de material a final de curs i puntualment al llarg del curs. 
e) Programar i convocar lles reunions de cicle i recollir els acords vetllant perquè es duguin a 

terme. 
f) Fer de portantveu del cicle, si s’escau. 
g) Gestionar i planificar les activitats de cicle que puguin anar sorgint al llarg del curs i 

informar-ne al cicle. 
h) Fer el traspàs d’informació del Consell de direcció al cicle i a l’inversa. 
i) Dinamitzar i coordinar les reunions de cicle. 

Article 55. 

Són funcions del/la Coordinador/a de medi ambient 
a) Informar i dinamitzar les actuacions medio-ambientals que es portin a terme en el centre i 

que es troben en el projecte de medi ambient / Agenda 21. 



                                                                                                       Normes d’organització i funcionament 

 

25 

 

b) Elaborar el projecte i la memòria de l’Agenda 21. 
c) Dinamitzar i coordinar la comissió de medi ambient. 
d) Assistir i representar l'escola en els actes i activitats relacionats en el medi ambient i amb 

L’Agenda 21. 
e) Assistir a la formació específica d'aquest àmbit en funció de les necessitats del centre. 
f) Aquelles altres que la direcció del Centre li encomani d’acord amb les directrius del 

Departament d’Ensenyament, L’Agenda 21 i les necessitats del centre. 

Article 56. 

Són funcions del Coordinador/a de biblioteca 

a) Adequar l’espai de la biblioteca. 
b) Coordinar la utilització de la biblioteca. 
c) Organitzar i gestionar el fons bibliogràfic i documental. 
d) Vetllar per l’adquisició catalogació i manteniment del fons bibliogràfic i documental. 
e) Dinamitzar la utilització de la biblioteca. 
f) Coordinar la Comissió de biblioteca. 
g) Establir criteris i formes de funcionament de la biblioteca, d’acord amb el projecte educatiu 

i les NOF. 
h) Identificar les necessitats lectores i d’informació dels diferents sectors de la comunitat 

escolar donar-hi resposta. 
i) Elaborar i avaluar el projecte de biblioteca d’acord amb la programació general anual de 

centre. 
j) Donar suport als projectes i activitats que es desenvolupen des de la biblioteca a tota la 

comunitat educativa i fer-ne difusió. 
k) Assistir a la formació específica d'aquest àmbit en funció de les necessitats del centre. 
l) Aquelles altres que la direcció del Centre li encomani d’acord amb les directrius del 

Departament d’Ensenyament i les necessitats del centre. 

Article 57. 

Són funcions del Coordinador/a de coresponsabilitat 

a) Dinamitzar i coordinar la comissió de seguiment interna: 
- Analitzar periòdicament el desenvolupament del Pla d'actuació, l'impacte 

d'aplicació i els resultats de millora que proporcionin els indicadors d'avaluació. 
- Elaborar la memòria avaluadora. 

b) Participar, juntament amb la direcció, en les reunions que els serveis territorials del 
departament d'ensenyament organitza. 

c) Assistir a la formació especifica d'aquest àmbit en funció de les necessitats del centre. 
d) Aquelles altres que la direcció del Centre li encomani d’acord amb les directrius del 

Departament d’Ensenyament i les necessitats del centre. 

Article 58. 

Són funcions del Coordinador/a de pràctiques 

a) Fer d’enllaç amb la FCE. 
b) Assistir a les reunions que convoca la FCE. 
c) Informar i/o assessorar al professorat tutor. 
d) Convocar els/les alumnes de pràctiques per la reunió de benvinguda. 
e) Rebre, juntament amb l’equip directiu, els/les alumnes de practiques el primer dia.  
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f) Realitzar reunions periòdiques amb l’alumnat de pràctiques per gestionar la documentació i 
tutoritzar-los en aquelles qüestions més generals d’escola. 

g) Gestionar l’aplicatiu del Pràcticum d’acord amb les indicacions del Departament 
d’Ensenyament. 

h) Avaluar tot el procés del Pràcticum. 
i) Aquelles altres que la direcció del Centre li encomani d’acord amb les directrius del 

Departament d’Ensenyament i les necessitats del centre. 

Article 59. 

Són funcions del/la coordinador/a del Pla Català de l’esport 

a) Fomentar, gestionar i controlar la pràctica esportiva entre els components de la comunitat 
Educativa. 

b) Acudir als estaments corresponents per informar i rebre informació de les diferents 
activitats. 

c) Vetllar pel compliment del Projecte Esportiu i de les decisions adoptades a la Secció 
Esportiva de l’AMPA. 

d) Tramitar les sol·licitud de material. 
e) Elaborar el projecte esportiu del centre. 
f) Fer la previsió d’activitats i presentar el llistat d’activitats. 
g) Realitzar l’informe memòria i la sol·licitud del PCEE. 
h) Contactar amb les diferents escoles per realitzar activitats conjuntes. 
i) Informar als nens/es i realitzar les inscripcions a les diferents trobades esportives. 
j) Coordinar la compra de material esportiu. 
k) Coordinar-se amb la persona de l’AMPA responsable de les activitats extraescolars. 
l) Assistir a la formació especifica d'aquest àmbit en funció de les necessitats del centre. 
m) Aquelles altres que la direcció del Centre li encomani d’acord amb les directrius del 

Departament d’Ensenyament i les necessitats del centre. 
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TÍTOL IV. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 

La nostra organització pedagògica parteix d'uns principis, d'una concepció d'educació i 
d'ensenyament aprenentatge que l'equip docent ha anat consensuant i que es fonamenta en 
aquells aspectes que tenen en compte a la persona i que donen suport al seu creixement integral. 

Capítol 1. Organització del professorat  

L’organització del centre ha d'afavorir la comunicació i la coordinació entre tot el professorat. 
Actualment l’escola s’organitza en equips docents de nivell, de cicle, d’etapa, d’escola i tutories. En 
moments puntuals del curs es poden constituir grups de debat amb la finalitat de tractar un tema 
específic. 

Dins de l’horari setmanal de permanència s’estableix sessions de treball per cadascuna 
d’aquestes unitats organitzatives, una sessió per coordinació de nivell, una per coordinació de cicle, 
una sessió de tutoria i una sessió d’escola/etapa. 

Secció 1. Els equips docents de cicle 

Article 60. 

Les actuacions bàsiques dels equips de cicle són: 
a) Organitzar i desenvolupar els ensenyaments propis del cicle. 
b) Fer el seguiment global de l’alumnat i establir les mesures necessàries per a la millora de 

l’aprenentatge. 
c) Compartir tota la informació que calgui i fer col·legiadament l’avaluació i adoptar les 

corresponents decisions de promoció. 
d) Millorar l’orientació de caràcter personal i acadèmic. Harmonitzar el pla d'acció tutorial i el 

traspàs d'informació a les famílies. 
e) Millorar els processos d’ensenyament aprenentatge i la seva avaluació. 
f) Fer operatius en el cicle tots aquells aspectes relacionats amb l'organització i funcionament 

dels ensenyament en el cicle: sortides, celebracions, activitats complementàries, etc.  
g) Investigar i innovar en la metodologia emprada i en l’aprenentatge de processos i 

estratègies. 
h) Plantejar i orientar les reunions amb les famílies de l’alumnat, especialment amb aquelles 

que són noves al centre o els fills de les quals finalitzen l’escolaritat.  
i) Acollir el professorat nou introduint-lo en la cultura, costums i hàbits del centre, facilitant-li 

materials i/o formació per tal que pugui integrar-se plenament i participar activament a 
l’escola.  

Article 61. 

Assignació del professorat als equips de cicle 

La nostra escola té quatre equips de cicle:  

- L’equip d’educació infantil estarà integrat pels respectius tutors/es de cada nivell, 
mestres de reforç d’E.I., la TEI i altres mestres que l'equip directiu adscrigui al cicle i 
segons consti en el Pla anual. 
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- Els tres equips de Primària, estaran integrats pels respectius tutors/es i els mestres 
de suport que participin en el cicle respectiu. Pel que fa als mestres especialistes, es 
distribuiran en els tres cicles, assignant-se cadascun d’ells a un cicle en concret i 
segons consti en el Pla anual. 

Article 62. 

Assignació de temps de coordinació en l’horari de permanència 

Setmanalment es dedicarà una sessió 1h 30’ a la coordinació per cicles. També setmanalment 
es dedicarà una sessió 1h a la coordinació de nivell.  

Cada curs escolar decidirem la necessitat d'organitzar-nos en diferents comissions internivells 
tenint en compte les valoracions que consten en la memòria anual i que reflectirem en el Pla anual 
de centre. 

Es realitzarà una acta de cadascuna de les reunions de cicle efectuades al llarg del curs 
deixant constància dels temes tractats i dels acords presos. Així com de les reunions de les diferents 
comissions.  

Secció 2. Les comissions de centre  

Article 63. 

El professorat del centre s'organitza en diferents comissions per treballar aspectes específics 
de diferents àmbits. Aquestes comissions es concreten anualment en la Programació General Anual 
de centre on es detallaran les funcions especifiques per aquell curs. 

Secció 3. Els grups de debat/treball  

Article 64. 

A fi de facilitar la presa de decisions en temes organitzatius o en la realització d’activitats 
puntuals, es podran crear grups de debat o de treball, formats per professorat voluntari o per 
aquell proposat per l’equip directiu. Aquests grups estaran coordinats per algun membre de l’equip 
directiu o persona en que es delegui. L’acord pres en pel grup de treball o de debat es portarà a 
claustre o a sessió d’escola a fi de compartir-lo amb la resta de professorat. 

Capítol 2. Organització de l’alumnat  

Article 65. 

L’organització de l’alumnat de l’escola és :  

- Organització graduada. organització vertical amb grups classe per cursos o nivells. 
- Organització flexibles: impliquen modificar el grup classe per dividir-lo en unitats més 

petites o unint els seus membres a altres grups classe segons moments i necessitats 
específiques. 

Grups internivells  
Grups intercicle  
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Article 66. 

Agrupament graduat. Grups de nivell 

L’alumnat s’organitza en dos grups-classe heterogenis, els quals tindran com a referència 
un/a tutor/a.  

Quan l’alumnat s’incorpora a l’escola a P3 s’establiran els grups classe que es mantindran, 
sempre que es consideri convenient, al llarg de l’educació infantil. 

 

El criteri emprat per l’elaboració d’aquests grups ha estat la distribució equitativa de 
l’alumnat de NEE, de l’alumnat estranger, de l’alumnat segons el sexe, procedència d’escola bressol 
o no, germans al centre o no. A més de les informacions de les escoles bressols del barri. 

Per a la resta de nivells, quan hi hagi incorporacions un cop començat el curs, s’equilibraran 
en número d’alumnes els dos grups del mateix nivell. 

 

En iniciar l’educació primària, el cicle mitjà i el cicle superior, es tornaran a establir nous 
agrupaments per cada grup-classe. S’agruparà l’alumnat afegint als criteris anteriorment 
mencionats, el coneixement de l'evolució i de relació social i afectiva de l’alumnat que ja es té 
escolaritzat al centre. 

Al llarg de l’educació primària, es podrà realitzar nous agrupaments si l’equip docent així ho 
considera, així com fer canvis d’aula puntuals d’algun alumne amb caràcter extraordinari informant 
degudament a les famílies afectades. 

Article 67. 

Agrupaments flexibles. 

a) Grups internivell : A E. Infantil, de cada dos grups se'n fa tres. El criteri per fer aquests grups 
és sempre l'heterogeneïtat en tots el àmbits. Amb aquest agrupament fem els racons, 
tallers de plàstica, hort/biblioteca i ordinador. 

 
b) Grups intercicle: Els agrupaments a l'educació primària sempre són intercicle. El criteri per 

fer aquests grups també és l'heterogeneïtat. Es fan tres grups barrejant nens i nenes del 
primer i segon curs de cada cicle (A-B). Amb aquests agrupaments realitzem els racons, 
hort/teatre/anglès. 

En els tallers es barregen tots els nens i nenes de cada cicle i es fan agrupaments 
més reduïts.  

Capítol 3. Atenció a la diversitat  

Article 68. 

L’atenció educativa de tot l’alumnat es regeix pel principi d’escola inclusiva. Les mesures 
d’atenció a la diversitat que posem en pràctica van adreçades a tots els infants del nostre centre, i 
hi participem tots els membres de la comunitat educativa. Es posaran en marxa mecanismes 
organitzatius, curriculars i metodològics per fer efectiu aquest principi. Una de les nostres prioritats 
és individualitzar l'aprenentatge de cada alumne el màxim possible dins d'un context de grup. 
D’aquesta manera podrem atendre alumnes amb trastorns d’aprenentatge o comunicació així com 
l’alumnat d’altes capacitats. 
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Article 69. 

A nivell organitzatiu  

Estratègies organitzatives que facilitin la reducció del nombre d’alumnes i per tant les 
intervencions amb petit grup i en conseqüència el seguiment més individualitzat de cada un dels 
nostres alumnes. 

Organitzem els recursos humans, combinant les necessitats del infants, la disponibilitat 
horària i l’organització dels i les mestres i del centre, amb la finalitat d’ajustar la nostra intervenció 
en funció de les necessitats i interessos individuals de l’alumnat. 

Tots els espais del centre són multifuncionals i s’utilitzen en funció de les necessitats de cada 
moment. 

Com a principi, intentem reduir el grup classe en petits grups heterogenis el major nombre 
d’hores possible. 

Una de les nostres prioritats és individualitzar l'aprenentatge de cada alumne el màxim 
possible dins d'un context de grup. Per a aconseguir-ho, el nostre professorat s'organitza de tal 
manera que existeixin nombroses hores de grups reduïts durant la setmana. Els grups reduïts 
poden ser : desdoblaments i petit grup. 

En determinats casos i situacions també contemplem l’atenció individual aquesta es prioritza 
dins de l’aula ordinària i dins del seu grup de referència, considerant que aquest context 
d’aprenentatge i desenvolupament afavoreix la inclusió del nen o nena, l’autonomia i 
l’aprenentatge en el seu entorn. Sols en aquells casos en què s’hagi justificat al Pla Individualitzat, 
es podran treballar fora de l’aula alguns continguts concrets i en períodes determinats de la 
jornada. 

Article 70. 

A nivell curricular 

Programació d’aula. Prioritzem: 
- Activitats obertes que permetin diferents tipus i nivells de resolucions. 
- Diversificació d’activitats i nivells : treball diversificat, racons, tallers, plans personalitzats ... 
- Treball cooperatiu, treball en grup. 
- Situacions d’aprenentatge entre iguals. 
- Situacions que permetin la planificació d’activitat conjunta amb la mestra o mestre d’EE i/o 

altres mestres de suport. 

Pla Individualitzat. L’alumnat que ho requereixi, disposarà d’adaptacions que s’aparten 
significativament dels continguts i dels criteris d’avaluació amb la finalitat de facilitar-li l’adquisició 
del currículum. L'elaboració dels PI és responsabilitat del tutor de l'alumne, el qual s'encarregarà de 
fer-lo amb la col·laboració del mestre d'educació especial i la participació de l'EAP o, si és el cas, 
d'altres serveis especialitzats, com per exemple el logopeda.  

Estratègies metodològiques fonamentades en: 
- La personalització de l’ensenyament/aprenentatge: l’adequació, l’ajustament, d’allò que 

ensenyem, i com ho fem, a les característiques personals dels nens i les nenes. No hi ha 
ningú igual (tenim diferents motivacions, diferents capacitats, ritmes d’aprenentatge 
diferents, etc.) 



                                                                                                       Normes d’organització i funcionament 

 

31 

 

- L’autonomia de l’alumnat (estratègies d’autoregulació de l’aprenentatge) 
- L’estructuració cooperativa de l’aprenentatge. 

Atenen a aquests principis utilitzem diferents estratègies: Racons,Projectes,Tallers,Treball 
cooperatiu. 

Article 71. 

L’alumnat amb necessitats educatives especials. S’ha de garantir prèviament a 
l’escolarització l’avaluació inicial d’aquestes necessitats, l’elaboració d’un pla personalitzat i 
l’assessorament a cada família directament afectada. 

Article 72. 

L’avaluació i promoció de l’alumnat amb aquestes adaptacions prendran com a referent els 
objectius i criteris d’avaluació del cicle. 

Sense perjudici de la permanència durant un curs mes en el mateix cicle, l’alumnat amb 
programacions adaptades podrà ampliar la seva permanència en l’etapa d’educació primària un 
curs més, sempre que això afavoreixi la seva integració socioeducativa. 

A l’Educació Infantil, l’alumnat podrà romandre excepcionalment un curs més en el segon 
cicle, a proposta de l’equip de cicle, que haurà d’anar acompanyada de l’informe elaborat pels 
serveis educatius i l’acord de la família, i amb l’aprovació del director/a del centre. Caldrà 
comunicar la decisió al director dels serveis territorials corresponents. 

L’escolarització de l’alumnat d’altes capacitats podrà comportar la flexibilització de la 
permanència en un curs o cicle. El departament d’Ensenyament estableix els requisits necessaris 
per als diferents casos. 

Article 73. 

L’alumnat d’incorporació tardana serà objecte d’una acollida personalitzada i de mesures 
organitzatives i curriculars que permetin la seva integració i l’aprofitament. Es tindrà en compte 
d’una manera especial l’aprenentatge lingüístic, l’accés al currículum i els processos de socialització. 

L’alumnat que presenti un desfasament superior a un cicle educatiu podrà ser escolaritzat en 
un curs inferior al que li correspondria per edat cronològica. 

A l’educació infantil, l’escolarització d’alumnat procedents de sistemes educatius estrangers 
es farà tenint en compte la seva edat cronològica. 

Article 74. 

El centre disposa del Pla d’Acollida on es concreten les mesures d’acolliment establertes. 

Capítol 4. Acció i coordinació tutorial  

L’acció tutorial té per finalitat contribuir al desenvolupament personal i social de l’alumnat i 
comporta el seguiment individual i col·lectiu per part de tot el professorat. 

Article 75. 
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Tots els mestres que formen part del claustre poden exercir les funcions de mestre/a tutor/a 
quan correspongui. 

Nomenament i cessament de tutors i tutores: 

Es realitza per la direcció del centre i per un curs acadèmic. Abans que finalitzi el termini pel 
qual va ser nomenat, la direcció del centre pot revocar el nomenament a sol·licitud motivada de la 
persona interessada per pròpia decisió, expressament motivada per l’ incompliment de les seves 
funcions o en les necessitats de funcionament del grup assignat i amb audiència de la persona 
afectada. La direcció n’informa el claustre i el consell escolar. 

L'equip directiu assignarà el professorat als diferents cicles, cursos i àrees de la forma més 
convenient per a l’ensenyament, tenint en compte l’especialitat del lloc de treball al quan estigui 
adscrit cada mestre i del projecte educatiu. Es valorarà també l’experiència en els diferents cicles, la 
formació i la voluntària disposició d’una determinada adscripció.  

L’exercici de les funcions del/la tutor/a és coordinat pel cap d’estudis del centre, el qual 
programa el Pla d’acció tutorial d’acord amb el projecte educatiu del centre. 

Article 76. 

L’article 104 de la LEC especifica les funcions dels/les mestres del centre: 
Els i les mestres tenen, entre altres, les funcions següents: 

a) Programar i impartir ensenyament en les especialitats, les àrees, les matèries i els mòduls 
que tinguin encomanats, d'acord amb el currículum, en aplicació de les normes que regulen 
l'atribució docent. 

b) Avaluar el procés d'aprenentatge de l’alumnat. 
c) Exercir la tutoria de l’alumnat i la direcció i l'orientació global de llur aprenentatge. 
d) Contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament personal de l’alumnat en 

els aspectes intel·lectual, afectiu, psicomotor, social i moral. 
e) Informar periòdicament les famílies sobre el procés d'aprenentatge i cooperar-hi en el 

procés educatiu. 
f)  Exercir la coordinació i fer el seguiment de les activitats escolars que els siguin 

encomanades. 
g) Exercir les activitats de gestió, de direcció i de coordinació que els siguin encomanades. 
h) Col·laborar en la recerca, l'experimentació i el millorament continu dels processos 

d'ensenyament. 
i)  Promoure i organitzar activitats complementàries, i participar-hi, dins o fora del recinte 

escolar, si són programades pels centres i són incloses en llur jornada laboral. 
j)  Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, que han de conèixer i dominar 

com a eina metodològica. 
k) Aplicar les mesures correctores i sancionadores derivades de conductes irregulars, d'acord 

amb l'article 34. 

Article 77. 

Es concreten un seguit de mesures per garantir el traspàs d’informació tant cap a la família 
com cap a la resta de professorat: 

1. Vers la família: 
- Realització com a mínim d’una tutoria anual. 
- Deixar constància escrita de les tutories realitzades, mitjançant el model de recull 

d’entrevista que l’escola ha elaborat. 
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2. Vers l’equip docent: 
- Realitzar a l’inici de curs la sessió de traspàs d’informació entre els tutors. 
- Omplir el full de registre i seguiment on consten totes les atencions realitzades. 
- Omplir la graella del full de seguiment del grup classe. 

Capítol 5. Orientació acadèmica i professional 

Secció 1. Les comissions d ’avaluació 

Article 78. 

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, etc.) que també 
hagin intervingut en el procés d’ensenyament de l’alumnat. 

Article 79. 

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. 

Article 80. 

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. 

Secció 2. Altres comissions  

Article 81. 

Comissió de seguiment de l’evolució de l’alumnat amb escolaritat compartida 

Funcions: Fer el seguiment de l’evolució de l’alumnat i introduir, si escau, modificacions en 
l’atenció educativa. Aportar a la comissió d’avaluació informació sobre la seva evolució i els seus 
aprenentatges. 

Components: 
1 professional centre E.E. 
1 professional tutor de l’escola 
1 professional de l’EAP 
Mestre/a EE de l’escola 
Coordinador/a: tutor/a del centre on es trobi matriculat l’alumne 

Article 82. 

Comissió d’ Atenció a la Diversitat (CAD) 

Funcions: Fer una planificació global del centre de l’atenció a la diversitat de l’alumnat. 
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Components: 
Mestres E.E. 
Coordinador/a LIC 
Cap d’Estudis 
Coordinadors/es Ed. Primària i Infantil 
Professional de l’EAP 
Coordinador/a: mestre/a d’EE 
 



                                                                                                       Normes d’organització i funcionament 

 

35 

 

TÍTOL V. DE LA CONVIVÈNCIA DEL CENTRE 

Capítol 1. Convivència i resolució de conflictes. Qüestions generals  

Article 83. 

La finalitat d’aquest apartat és regular la convivència al centre, donar a conèixer a tota la 
comunitat les mesures i intervencions dels diferents agents per tal de donar pautes compartides i 
acceptades per tota la comunitat.  

Premisses generals:  

- Respectar totes les persones. 
- Actuar garantint els drets de les persones.  
- Procurar intervenir mínimament i evitar la reiteració de les actuacions.  
- No magnificar els fets. 
- La intervenció ha de tenir una finalitat educativa per a tota la comunitat, no només per a 

les persones implicades. 
- Cercar mesures pràctiques i funcionals de prevenció i resolució de conflictes. 

Secció 1. Mesures de promoció de la convivència  

Article 84. 

L’escola Parc de l’Aigua acorda portar a terme mesures que pretenen capacitar l’alumnat i la 
resta de la comunitat educativa per aconseguir el reeiximent personal i social i la gestió positiva 
dels conflictes.  

El tutor o la tutora coordinarà les diferents actuacions mitjançant les tutories 
individualitzades amb l’alumnat, l’acció tutorial amb el grup i les tutories amb les famílies. Les seves 
actuacions s’emmarcaran en el PAT. 

Principis generals:   

Coeducació: Entenem la coeducació com un intent d’educar per a la igualtat sense cap mena 
de discriminació per raó de gènere. Es procura proporcionar a l’alumnat imatges diversificades i no 
convencionals dels rols d’un i altre gènere, alhora que intentem transmetre els valors d’igualtat en 
les situacions que es presenten en la vida quotidiana. 

Inclusió: Entenem que l’escola inclusiva precisa d’estratègies d’atenció a la diversitat. El 
nostre objectiu fonamental és el de poder interaccionar més i millor amb cada un dels alumnnes i a 
la vegada respectar els diferents ritmes d’aprenentatge i de vida. Cada alumne i és únic i voldríem 
que cadascú avancés des d’on està i en funció de les seves possibilitats tant personals com 
intel·lectuals. 

Tenim una organització a infantil i a primària que permet treballar sempre que és possible 
amb grups d’alumnat més reduïts i heterogenis. El format és el de desdoblaments, agrupaments 
flexibles i tallers. Paral·lelament comptem amb un suport per a l’alumnat amb NEE que realitza el 
mestre/a d’educació especial, intervenint dintre de l’aula. 

Cultura de la Pau: L’escola estimula els valors d’una societat democràtica especialment en 
l’educació per la Pau, la solidaritat i promou la participació de tota la comunitat educativa. 
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Educació emocional: Fomentem l’autoestima, la confiança i la valoració d’un mateix davant 
els altres en qualsevol situació de la vida quotidiana a les aules o en altres activitats.  

Accions dins de l’aula:  

A l’educació primària, s’estableix una sessió setmanal D’ASSEMBLEA D’AULA. Cada aula 
nomenarà el seu delegat/da. Aquest/a representarà la seva aula en les reunions mensuals de 
delegats del centre. 

Cada classe, disposarà de la LLIBRETA DE CLASSE, on s’anotaran els aspectes tractats i els 
acords de cada assemblea. 

A l’educació infantil, cada matí es porta a terme dins de les rutines i treball d’habituació, la 
conversa matinal, espai de comunicació de vivències i de resolució de conflictes.  

Accions dins del centre: Mensualment, se celebra L’ASSEMBLEA DE DELEGATS/ES amb 
l’equip directiu del centre.  

Es un temps de reflexió i col·laboració amb la dinàmica del centre. Els delegats i delegades 
aporten a l’assemblea idees, propostes, suggeriments, queixes, felicitacions.... a requeriment de 
l’escola o per iniciativa del nivell, cicle o etapa. No es tracten conflictes individuals. L’Equip directiu 
modera les sessions i l’alumnat de CS, rotativament, recullen les aportacions en una acta. L’acta es 
fa arribar a les diferents aules amb els acords presos i es penja a l’entrada de l’escola. 

Programa Escolta'm: Conscients que escoltar és un concepte clau per a la millora de la 
convivència a l’aula en particular i al centre educatiu en general i també per a la millora dels 
aprenentatges de l’alumnat l’escola porta a la pràctica aquest programa.  

Altres estratègies que ajuden a la promoció de la convivència:  

Pla d’acollida: En el cas d’arribada al centre durant el curs, es realitza una entrevista inicial 
d’una persona de l’equip directiu amb la família, amb la finalitat de recollir informació personal, 
familiar, lingüística, d’escolarització i facilitar informació general de l’escola, projecte educatiu, 
horaris, normes generals, participació, serveis, activitats extraescolars, sortides, AMPA, material, 
etc. Mostra de l’espai escolar. Traspàs d’informació a l’equip de cicle i tutor o tutora que l’han 
d’acollir i planificació de la incorporació al centre. Presentació del tutor o tutora que anticiparà la 
seva arribada als companys i companyes. 

En el cas d’iniciar l’escolaritat a P3, donar a conèixer l’escola a la família ja sigui en sessions 
petit grup d’informació o individualment. Entrevista amb mestres de l’escola a finals de juny. 
Reunió a inici de setembre per planificar l’adaptació i informar del funcionament general. Portes 
obertes a inici de setembre. Entrada escalonada en tres dies amb la possibilitat d’acompanyar-los 
fins a l’aula.  

Article 85. 

S’estableixen mecanismes d’assistència i participació en l’entorn a fi de promoure la 
comunicació i la convivència. 

1. Assistència a les reunions de la junta de l’ampa, la direcció del centre assisteix i participa 
en les reunions de la junta de l’Ampa a fi de conèixer i recollir les expectatives i/o propostes 
d’intervenció o millora. 
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2. Assistència a les reunions del Consell Territorial de la zona 11 (La Bordeta), propiciades 
des de la Regidoria de Participació ciutadana de la ciutat. Les entitats del barri es reuneixen 
sota la convocatòria del regidor del barri. 

3. Assistència a les reunions de la Taula d'Infància i joventut de la Bordeta, convocades per 
la Regidoria de Serveis Personals i salut pública de l'Ajuntament de Lleida. 

4. Assistència i participació al Consell d’Infants. Aquest formarà part del Plenari dels Infants i 
adolescents de Lleida. Serà l’alumnat de cicle superior que representarà els seus companys 
i companyes de l’escola. 

Secció 2 . Mecanismes i fórmules per a la resolució de conflictes  

Article 86. 

Sempre que sigui possible es farà partícips als/les alumnes en la resolució de possibles 
conflictes. Aquesta participació cerca un major grau d’implicació en el compliment de les normes. 
En general, els conflictes a l’aula seran atesos i resolts pel professorat que atengui l’aula en aquell 
moment. A l’hora del pati, els conflictes seran resolts pel professorat encarregat de la vigilància. En 
cas de conflicte greu o persistent el/la mestre/a s’adreçarà al tutor/a. 

Article 87. 

El professorat adoptarà un paper de mediador en els conflictes. S’escoltaran les parts 
implicades i per mitjà del diàleg i del sentit comú es reconduirà la situació evitant que el conflicte 
s’allargui o es compliqui. 

Quan les classes del final de la jornada les realitza un monitor o professorat que no és el 
tutor i no es pot tenir contacte verbal amb el tutor/a del grup, s’anotarà a la llibreta a fi 
d’assabentar el tutor/a de qualsevol esdeveniment o conflicte que es consideri rellevant així com 
de possibles lesions o incidències sofertes per l’alumnat. 

Article 88. 

Els mecanismes i formules establerts per la prevenció i resolució de conflictes són: 

Seguiment individualitzat del procés escolar i de socialització de l’alumnat per part dels 
tutors i tutores.  

Les assemblees d’aula es porten a terme per potenciar l’aprenentatge de la vida social i 
emprar estratègies de funcionament democràtic, també donar les eines necessàries per integrar els 
infants en la societat que hauran de viure i a la vegada ser crítics per tal de millorar-la. El mestre/a 
ha de vetllar per aconseguir un ambient càlid i respectuós que convidi a la participació.  

Els delegats i delegades de curs es reuniran un cop al mes amb una persona de l’equip 
directiu per posar en comú els temes tractats en les diferents assemblees, la direcció recollirà les 
propostes i les passaran al Claustre o al Consell Escolar. Els acords i propostes es comunicaran als 
delegats, els quals ho comunicaran a les corresponents assemblees.  

Les tutories individualitzades d’alumnat es realitzaran a tots els cicles amb el tutor o tutora, 
un mínim d’una cada curs i sempre que calgui, especialment són convenients abans i/o després de 
les tutories amb les famílies.  

Les tutories personalitzades. Projecte Escolta'm. 
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La Comissió de convivència del Consell Escolar es reunirà sempre que sigui necessari per a la 
resolució d’algun conflicte.  

Capítol 2. Mediació escolar  

Article 89. 

La mediació escolar constituirà el mètode principal de resolució de conflictes en el centre. La 
Comissió de convivència 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. 

Article 90. 

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. 

Article 91. 

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 els membres de la comunitat escolar, encara que no estiguin tipificats com a conductes 
contraries o greument perjudicials per a la convivència en el centre. 

2. Es pot oferir la mediació en la resolució de conflictes generats per conductes de l’alumnat 
contraries 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 alguna 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 contraries a les normes 
de convivència en el centre). 
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- Que ja s’hagi utilitzat el procés de mediació en la gestió de dos conflictes amb el mateix 
alumne/a, durant el mateix curs escolar, qualsevol que hagi estat el resultat d’aquests 
processos. 

3. 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. 

Article 92. 

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 de l’alumnat implicat i mitjançant escrit dirigit a les persones interessades. 

La direcció 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 col·laborador/a designat. 

La persona mediadora haurà d’abstenir-se quan es doni alguna de les circumstancies 
assenyalades per l’art. 28 de la Llei 30/1992 i comunicar-ho al director/a, per escrit, en el termini de 
2 dies des del seu nomenament. 

Els/les pares/mares de l’alumnat 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. 

Capítol 3. Règim disciplinari de l’alumnat. Conductes greument perjudicials 
per a la convivència en el centre  

Secció 1. Conductes sancionables: (art.37.1 lec)  

Article 93. 

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

- Les injuries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres 
membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de pertinences i els actes 
que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat personal. 

- L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre, el 
deteriorament greu de les dependencies o els equipaments del centre, la falsificació o la 
sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de personalitat en actes de 
la vida escolar. 

- Els actes de possessió de mitjans o substàncies que puguin ser perjudicials per a la salut i la 
incitació a aquests actes. 

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

Els actes o conductes a què es fa referència que impliquin discriminació per raó de gènere, 
sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats s’han de considerar 
especialment greus. 
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Secció 2. Sancions imposables  

Article 94. 

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

- La suspensió del dret de participar en les activitats extraescolars o complementàries 
- La suspensió del dret a assistir a determinades classes. 
- La suspensió a assistir a l’escola per un període màxim de tres mesos. 
- La inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre. 

Secció 3. Competència per imposar sancions  

Article 95. 

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, el rescabalament de danys que es puguin establir de manera complementària 
en la resolució del mateix expedient. 

Secció 4. Prescripcions  

Article 96. 

Un cop resolt l’expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels progenitors o tutors 
legals, o de l’alumnat afectat si és major d’edat, el Consell Escolar pot revisar la sanció aplicada, 
sens perjudici, de la presentació dels recursos o reclamacions pertinents davant els Serveis 
Territorials corresponents. En qualsevol cas, la direcció del centre ha d’informar periòdicament el 
Consell Escolar dels expedients que s’han resolt. Les faltes i sancions a què es refereix aquest article 
prescriuen, respectivament, als tres mesos de la seva comissió i de la seva imposició. 

Secció 5. Graduació de les sancions  

Article 97. 

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 en la millora del procés educatiu de l’alumnat afectat i 

de la resta de l’alumnat. 
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. 

Article 98. 

En tot cas, els actes o conductes a què fa referència l’article 37.1 de la Llei d’educació s’han 
de considerar especialment greus, i les mesures sancionadores s’han d’acordar de manera 
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proporcionada a aquesta especial gravetat, quan impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, 
raça, naixença o qualsevol altra circumstància personal o social de terceres persones que resultin 
afectades per l’actuació a corregir. 

Secció 6. Garanties i procediments en la correcció de faltes  

Article 99. 

La instrucció de l’expedient a què fa referència l’apartat anterior correspon a un o una 
docent amb designació a càrrec de la direcció del centre. A l’expedient s’estableixen els fets, i la 
responsabilitat de l’alumnat implicat, i es proposa la sanció així com, si s’escau, les activitats 
d’utilitat social per al centre i, en el seu cas, l’import de reparació o restitució dels danys o materials 
que eventualment hagin quedat afectats per l’actuació que se sanciona. 

Article 100.  

De la incoació de l’expedient la direcció del centre n’informa l’alumnat afectat i, en el cas de 
menors de 18 anys, també els progenitors o tutors legals. Sense perjudici de les altres actuacions 
d’instrucció que es considerin oportunes, abans de formular la proposta definitiva de resolució, 
l’instructor o instructora de l’expedient ha d’escoltar l’alumnat afectat, i també els progenitors o 
tutors legals, i els ha de donar vista de l’expedient completat fins a la proposta de resolució 
provisional per tal que puguin manifestar la seva conformitat amb allò que a l’expedient s’estableix 
i es proposa que hi puguin formular al·legacions. El termini per realitzar el tràmit de vista de 
l’expedient de la realització del qual n’ha de quedar constància escrita, és de cinc dies lectius i el 
termini per formular-hi al·legacions és de cinc dies lectius més. 

Article 101. 

Per tal d’evitar perjudicis majors a l’educació de l’alumnat afectat o a la de la resta d’alumnat 
del centre, en incoar un expedient la direcció del centre pot aplicar, de manera excepcional, una 
suspensió provisional d’assistència a classe per un mínim de tres dies lectius prorrogables fins a un 
màxim de 20 dies lectius, que ha de constar en la resolució de la Direcció que incoa l’expedient. 

Aquesta suspensió pot comportar la no-assistència al centre. Altrament, l’alumne/a haurà 
d’assistir al centre, però no podrà participar en les activitats lectives amb el seu grup mentre duri la 
suspensió provisional d’assistència a classe. En tot cas, en la suspensió provisional d’assistència a 
classe, que s’ha de considerar a compte de la sanció, s’han de determinar les activitats i mesures 
educatives a dur a terme durant aquest període. 

Article 102. 

Un cop resolt l’expedient per la Direcció del centre, i a instàncies dels progenitors o tutors 
legals, el Consell Escolar pot revisar la sanció aplicada, sens perjudici, de la presentació dels 
recursos pertinents davant els Serveis Territorials corresponents. 

En qualsevol cas, la Direcció del centre ha d’informar periòdicament el Consell Escolar dels 
expedients que s’han resolt. Les faltes i sancions a què es refereix aquest article prescriuen, 
respectivament, als tres mesos de la seva comissió i de la seva imposició. 

Article 103. 

Per garantir l’efecte educatiu de l’aplicació de les sancions que comportin la pèrdua del dret 
a assistir temporalment al centre en les etapes d’escolarització obligatòria es procurarà l’acord del 
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pare, mare o tutor o tutora legal. Quan no s’obtingui aquest acord, la resolució que imposa la 
sanció expressarà motivadament les raons que ho han impedit. La sanció d’inhabilitació definitiva 
per cursar estudis en el centre, en les etapes obligatòries, ha de garantir a l’alumne un lloc escolar 
en un altre centre. El Departament d’Ensenyament ha de disposar el que sigui pertinent quan el 
centre afectat no pugui gestionar directament la nova escolarització de l’alumnat en qüestió. 

Article 104. 

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 realització dels fets i accepten la sanció corresponent, la direcció imposa i aplica 
directament la sanció. Tanmateix, ha de quedar constància escrita del reconeixement de la falta 
comesa i de l’acceptació de la sanció per part de l’alumne/a i, en els menors d’edat, del seu pare, 
mare o tutor o tutora legal. 

En el nostre centre, l’instructor dels expedients serà algun dels membres de l’Equip Directiu. 

Article 105. 

Aspectes formals previstos en garantia dels drets de les persones durant la instrucció d’un 
expedient disciplinari 
1. Necessitat de comunicar la incoació de l’expedient als interessats. 
2. Dret a la recusació de l’instructor. 
3. Necessitat del tràmit de vista i audiència. 
4. Dret a la presumpció d’innocència. 
5. Dret a la defensa, sigui formular al·legacions o a ser escoltat. 
6. Dret a la prova. 
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Capítol 3. Règim disciplinari de l’alumnat. Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre  

FALTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE (Faltes molt greus) 

CONDUCTES SANCIONABLES  

Art 37.1 LEC  

SANCIONS IMPOSABLES  

Art 37.3 LEC  

COMPETÈNCIA PER 
IMPOSAR LES SANCIONS  

Art 25 Decret 102/2010  

PRESCRIPCIONS  

Art 25.5 Decret 102/2010  

GRADUACIÓ DE LES SANCIONS  

Art 24.3 i 24.4 Decret 102/2010  

GARANTIES I PROCEDIMENT EN 
LA CORRECCIÓ DE LES FALTES 

 Dec. 102/2010 ART. 25  

a) Injúries, ofenses, agressions 
físiques, amenaces, vexacions o 
humiliacions a altres membres de la 
comunitat educativa, el 
deteriorament intencionat de llurs 
pertinences i els actes que atemptin 
greument contra llur intimitat o llur 
integritat personal. 

 b) L’alteració injustificada i greu 
del desenvolupament normal de les 
activitats del centre, el 
deteriorament greu de les 
dependències o els equipaments del 
centre la falsificació o la sostracció 
de documents i materials acadèmics i 
la suplantació de personalitat en 
actes de la vida escolar.  

c) Els actes o la possessió de 
mitjans o substàncies que puguin 
ésser perjudicials per a la salut, i la 
incitació a aquests actes.  

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

Suspensió del dret de 
participar en activitats 
extraescolars o 
complementàries. 

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.  

La direcció posa 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.  

Les faltes i sancions 
prescriuen, als tres mesos de la 
seva comissió i de la seva 
imposició.  

Es tindran en compte:  

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.  

Es consideren especialment greus, 
quan impliquin discriminació per raó de 
gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol 
altra circumstància personal o social de 
terceres persones que resultin afectades 
per l’actuació a corregir.  

La instrucció de l’expedient 
correspon al tutor/a o a la cap 
d’estudis.  

A l’expedient s’han d’establir 
els fets, la responsabilitat de 
l’alumnat implicat i la proposta 
de sanció.  

S’ha d’informar a la família 
de la incoació de l’expedient, i 
també abans de la resolució 
definitiva. 
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Capítol 4. Règim discipl inari de l’alumnat. Conductes contràries a la 
convivència en el centre 

Secció 1. Conductes contràries a les normes de convivència del centre  

Article 106. 

S’inclouen totes les que tipifica l’article 37.1 quan no siguin de caràcter greu, més les faltes 
injustificades de puntualitat i la definició de les irregularitats en què pot incórrer l’alumnat quan no 
siguin greument perjudicials per a la convivència. 

 Faltes injustificades de puntualitat o assistència a classe.  

 Actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat escolar.  

 Actes injustificats que alterin els desenvolupament normal de les activitats del centre.  

 Actes d’indisciplina. 

 Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l’activitat escolar, que 
no constitueixi falta segons l’article 37.1 de la LEC. 

Secció 2. Mesures correctores i sancionadores  

Article 107. 

Les mesures correctores que s’aplicaran s’han d’inscriure en el marc de l’acció educativa i 
tenen per finalitat contribuir a la millora del procés educatiu de l’alumnat. Ha d’incloure alguna 
activitat d’utilitat social per al centre (art 24.1 del Decret 102/2010 d’Autonomia dels centres 
educatius) 

El protocol d’actuació que establim en les faltes és:  
1. Una amonestació oral per part del/la tutor/a o qualsevol mestre/a de la comunitat educativa a 

l’alumne/a. 
2. Petició de disculpes per part de l’alumne/a. 
3. Fer una reflexió oral o escrita de la falta i si es considera oportú, es reprendrà a l’hora de tutoria 

i /o assemblea. 
4. Privació del temps d’esbarjo, sota la vigilància del professor que hagi imposat la sanció. 
5. Realització de tasques dins de l’escola, amb la intencionalitat de compensar la seva conducta 

amb una activitat d’utilitat social. “Tasques educadores”. 
6. Es comunicarà l’incident al tutor/a de l’alumne/a, si aquest ha passat a la classe d’algun altre 

mestre/a o persona de la comunitat educativa. 
7. Si un alumne és reincident, aquesta falta es considerarà falta greu. 

Article 108. 

En les faltes greus hi haurà: 
1. Compareixença davant del/la director/a o del/la cap d’estudis del centre. 
2. Amonestació escrita, que es farà arribar a la família, per part de l’equip directiu. 
3. Omplir el full d’incidències que serà guardat a l’expedient de l’alumne. 
4. Realització de tasques educadores per a l’alumne/a en horari no lectiu, i/o la reparació 

econòmica dels danys causats al material del centre o bé a altres membres de la comunitat 
educativa. La realització d’aquestes tasques no es podrà prolongar per un període superior a 
dues setmanes. 

5. Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre per un 
període màxim d’un mes. Supressió del dret d’assistència a les sortides i/o actes festius del 
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centre. Durant aquesta suspensió l’alumne/a romandrà al centre efectuant els treballs diversos 
que se li encomanin. 

6. Canvi de grup classe de l’alumne/a per un període màxim de quinze dies. 
7. Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no superior a cinc dies 

lectius. Durant la impartició d’aquestes classes l’alumne/a ha de romandre al centre efectuant 
els treballs acadèmics que se li encomanin. 

Article 109. 

En relació a l’edifici, l’alumnat respectarà el bon ús del mobiliari i de les instal·lacions del 
centre. 

Qualsevol alumne/a que produeixi desperfectes al centre de forma voluntària o negligent,- 
pintura, vidres, portes, parets, etc- està obligat a pagar el cost de la reparació. Si són diversos 
nens/es, el cost quedarà dividit en parts proporcionals. 

En cas d’embrutar conscientment les parets, mobiliari o instal·lacions, els/les alumnes ho 
hauran de netejar i el fet es comunicarà als seus pares o tutors. 

Secció 3. Circumstàncies atenuants i agreujants  

En la gradació de les mesures correctores i de les sancions es tindran en compte les 
circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l’actuació de l’alumnat i les que poden 
intensificar-la. 

Article 110. 

Es consideren circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l’actuació de l’alumnat (Art 
31 Decret 279): 
1. El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta. 
2. No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència en el centre. 
3. La petició d’excuses en els casos d’injúries, ofenses i alteració del desenvolupament de les 

activitats del centre. 
4. L’oferiment d’actuacions compensadores del dany causat. 
5. La falta d’intencionalitat. 
6. Els supòsits previstos a l’article 28.5 d’aquest Decret 279. 

Article 111. 

S’han de considerar circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l’actuació de 
l’alumnat: 
1. Que l’acte comès atempti contra el deure de no discriminar a cap membre de la comunitat 

educativa per raó de naixement, raça, sexe, religió o per qualsevol altra circumstància personal 
o social. 

2. Que l’acte comès comporti danys, injúries o ofenses a companys d’edat inferior o als 
incorporats recentment al centre. 

3. La premeditació i la reiteració. 
4. Col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 
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Secció 4. Faltes d’assistència  a classe i puntualitat  

Article 112. 

L’Equip Directiu vetllarà per l’assistència i puntualitat del professorat i personal no docent i 
establirà les mesures necessàries per al bon funcionament. 

Pel que fa a l’alumnat, l’equip directiu i l’equip docent vetllaran per l’assistència a l’escola. 
Diàriament, el professorat tutor o l'alumnat amb la supervisió de l'adult passarà llista matí i tarda i 
controlarà l’assistència. Si un alumne/a no assisteix a classe i no hi ha comunicació per part de la 
família del motiu que ocasiona aquesta absència, el professorat es posarà en contacte amb la 
família per esbrinar el motiu des del primer dia per l'alumnat que arriba sol a l'escola i el segon dia 
per la resta. Tant si truca la família com si truquem nosaltres, cal apuntar-ho en la llibreta de la 
taula de l’administrativa per tenir un registre de seguiment. 

Les situacions reincidents i/o de risc es comunicaran immediatament a la direcció del centre. 
Aquesta farà el seguiment a través de la comunicació amb la família o mitjançant l’assistent social 
del centre.  

Article 113. 

Pel que fa a la manca de puntualitat, les famílies hauran d'omplir el full d'incidència del retard 
(ANNEX ). Mensualment la conserge farà el buidat d'aquestes incidències.  

Si l'alumne/a que arriba tard, ve sol/a a l'escola caldrà que porti una nota escrita i signada pel 
pare/mare, tutor/a, que es graparà al full d'incidències i s'arxivarà a la carpeta de retards. En cas 
que no porti la nota, es farà una anotació a l’agenda perquè la família es posi en contacte amb 
l’escola per notificar per escrit el retard de l’alumne.  

Secció 5. Aplicació de les mesures correctores  

Article 114. 

Correspondrà al tutor/a de l’alumne/a, per pròpia iniciativa o a petició d’altres membres de 
la comunitat escolar, valorar si les conductes dels seus tutorands (faltes injustificades de 
puntualitat o d’assistència a classe, actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres 
de la comunitat escolar, actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats 
del centre, etc) s’han de considerar com a conductes contràries a les normes de convivència del 
centre segons l’art 33 del Decret 279/2006 i si han de comportar mesures correctores.  

En qualsevol cas el/la tutor/a concretarà les indicacions generals que al respecte es donin per 
l’equip directiu del centre. La Comissió de Convivència del centre, a petició del/la director/a, 
concretarà i/o matisarà les actuacions i/o interpretacions a dur a terme. 

Secció 6. Informació a les famílies 

Article 115. 

El procediment per informar si cal a les famílies d’una conducta contrària: 
- Informació oral diària al familiar que ve a recollir l’alumnat. 
- Utilització de l’agenda per comunicar una incidència. 
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- El professorat omplirà el full elaborat per aquest fi per tal de deixar constància de l’incident 
greu/molt greu o reincidència d’un fet. Aquets es guardaran en una carpeta d’incidències a 
secretaria.  

- L’equip docent utilitzarà les reunions de tutoria per a fer un seguiment de la conducta i 
establir si és possible pautes compartides d’actuació. 

- S’emprarà l’agenda per comunicar a la família qualsevol incidència que sigui contrària a les 
normes de convivència del centre. Si la transgressió ha tingut lloc en presència d’un altre 
adult  que no sigui el tutor-a, sempre que sigui possible serà el tutor o la tutora la que ho 
remarca a l’agenda.  

Secció 7. Normes de comportament i actituds a treballar  

Les principals normes de convivència del nostre centre es concreten en: 
- Respectar i complir les instruccions del professorat i del personal educatiu. Tots ells 

contribueixen a la seva educació. 
- Entrar i sortir de les classes en calma, sense cridar ni córrer.  
- L’alumnat respectarà el mobiliari i les instal·lacions. 
- En relació a l’esbarjo, l’alumnat vigilarà de no embrutar el pati. Pel que fa al joc a la pista 

s’estableix un calendari setmanal per utilitzar la pista i s'institueix dos sense pilota. 
- Dins de l’aula, l’alumnat ha de seure bé. 
- Tenir una actitud de respecte vers als altres: mirar els ulls de qui explica, tenir una actitud 

d’escolta, ser amable, valorar les aportacions de tothom. 
- L’alumnat no podrà portar al centre el telèfon mòbil. Només  el podran dur, en casos 

excepcionals, els nens i nenes de Cicle Mitjà i Superior amb l'autorització de la família en la 
que s'accepta la normativa aprovada en el Consell Escolar.(ANNEX) 

 
Pel que fa al menjador i a les activitats extraescolars, els/les monitors/es són les persones 

responsables i els referents a qui acudir. S’aplicaran les mateixes normes de convivència i es 
consideraran les mateixes faltes i sancions que s’han tractat amb anterioritat. A les tres de la tarda 
els nens i nenes que s’han quedat al menjador haurien d’estar preparats/es a l’aula i en actitud 
d’espera relaxats/des. 
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FALTES PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE (faltes greus i lleus)  

 

CONDUCTES SANCIONABLES  SANCIONS IMPOSABLES COMPETÈNCIA PER IMPOSAR 
LES SANCIONS 

PRESCRIPCIONS  GRADUACIÓ DE LES 
SANCIONS  

GARANTIES I PROCEDIMENT 
CORRECCIÓ FALTES 

Faltes injustificades de 
puntualitat o assistència a classe.  

Actes d’incorrecció o 
desconsideració amb els altres 
membres de la comunitat 
escolar.  

Actes injustificats que 
alterin els desenvolupament 
normal de les activitats del 
centre.  

Actes d’indisciplina. 

Qualsevol altra incorrecció 
que alteri el normal 
desenvolupament de l’activitat 
escolar, que no constitueixi falta 
segons l’article 37.1 de la LEC .  

La mesura correctora ha d’incloure alguna activitat 
d’utilitat social per al centre. (art. 24.1 del Decret 102/2010)  

Amonestació oral pedagògica i amb un llenguatge 
coherent.  

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

Privació del temps d’esbarjo. La privació del temps 
d'esbarjo, serà dins de la seva classe i sota la vigilància del 
professor que hagi imposat el càstig.   

Amonestació escrita.  

Realització de tasques educadores en horari no lectiu, i/o 
la reparació econòmica dels danys causats al material del 
centre o bé a d’altres membres de la comunitat educativa. La 
realització d’aquestes tasques no es podrà prolongar per un 
període superior a dues setmanes. (Cal informar a la família 
en el cas que s’apliqui la mesura correctora de retardar la 
sortida.)  

Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars 
o complementàries del centre per un període màxim d’un 
mes.  

Canvi de grup o classe de l’alumne o de l’alumna per un 
període màxim de quinze dies.  

Suspensió del dret d’assistència a determinades classes 
per un període no superior a cinc dies lectius. Durant la 
impartició d’aquestes classes l’alumne o l’alumna ha de 
romandre al centre efectuant els treballs acadèmics que se li 
encomanin.  

Qualsevol professor pot, i 
ha d’anotar les faltes que 
observi a l’escola, tot 
informant-ne al tutor de 
l’alumne. L’alumnat de 
primària, ha de signar en 
l’apartat corresponent del full 
de registre de faltes conforme 
és conscient del què ha fet. 

El registre de les faltes 
del dossier es manté 
durant tota l’escolaritat de 
l’alumne. Es tindran en 
compte les faltes comeses 
en el curs. 

 Són agreujants els 
actes o conductes que 
impliquin discriminació per 
raó de gènere, sexe, raça, 
naixença o qualsevol altra 
circumstància personal o 
social de terceres persones 
que resultin afectades per 
l’actuació a corregir. Són 
atenuants el penediment 
immediat i sincer per part 
de l’alumne de l’acció feta, 
la predisposició a 
solucionar o reparar per la 
via del diàleg i la 
cooperació el problema 
amb les persones 
afectades.  

 Si la falta és greu, el 
tutor/a avisarà per escrit 
(segons model) als pares 
immediatament; en els altres 
casos, ho farà cada 5 faltes. 
Aquest avís ha de quedar 
registrat en el mateix dossier, 
així com la sanció imposada. 
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TÍTOL VI. DE L’ALUMNAT I DEL PROFESSORAT 

Capítol 1. De l’alumnat   

Article 116. 

Principis generals : 

- Tot l’alumnat té els mateixos drets i deures. 

- L’exercici dels drets per part de l’alumnat implica el deure correlatiu de coneixement i respecte 
dels drets de tots els membres de la comunitat escolar. 

El Consell Escolar del centre ha de vetllar pel correcte exercici dels drets i deures de l'alumnat, 
ha de conèixer la resolució dels conflictes disciplinaris i ha de vetllar perquè s'ajustin a la normativa 
vigent. 

El Consell Escolar ha d'avaluar els resultats de l'aplicació de les normes de convivència del 
centre, analitzar els problemes detectats en la seva aplicació efectiva i proposar l'adopció de les 
mesures per a la seva resolució.  

El claustre de professors ha de conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de 
sancions, i ha de vetllar perquè aquestes s'atinguin a la normativa vigent. La direcció és l'encarregada 
d'informar al claustre.  

Secció 1. Dels drets  

Article 117. 

Segons l’article 21 de la LEC: 
1. L’alumnat, com a protagonista del procés educatiu, té dret a rebre una educació integral i de 

qualitat. 
2. L’alumnat, a més dels drets reconeguts per la Constitució, l’Estatut i la regulació orgànica del dret a 

l’educació té dret a: 
a) Accedir a l’educació en condicions d’equitat i gaudir d’igualtat d’oportunitats. 
b) Accedir a la formació permanent. 
c) 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. 
d) Rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés personal. 
e) Ésser informat dels criteris i els procediments d’avaluació. 
f) Ésser educat en la responsabilitat. 
g) Gaudir d’una convivència respectuosa i pacifica, amb l’estímul permanent d’hàbits de 

diàleg i cooperació. 
h) Ésser educat en el discurs audiovisual. 
i) Ésser atès amb pràctiques educatives inclusives i, si escau de compensació. 
j) Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que eventualment pugui 

donar lloc a situacions de desemparament. 
k) Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre. 
l) Reunir-se i, si escau, associar-se, en el marc de la legislació vigent. 
m) Rebre orientació, particularment en els àmbits educatiu i professional. 
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n) Gaudir de condicions saludables i d’accessibilitat en l’àmbit educatiu. 
o) Gaudir de protecció social, en l’àmbit educatiu, en els casos d’infortuni familiar o accident. 

 
La Llei Orgànica reguladora del dret a l’Educació (LODE) en l’article 6 diu que: 

1. Tots l’alumnat té els mateixos drets i deures, sense més distincions que les derivades de la seva 
edat i del nivell que estigui cursant. 

2. Tots l’alumnat té el dret i el deure de conèixer la Constitució Espanyola i el respectiu Estatut 
d’Autonomia, per tal de formar-se en els principis i valors reconeguts en ells. Es reconeix a 
l’alumnat els següents drets bàsics: 

a) A rebre una formació integral que contribueixi al ple desenvolupament de la seva 
personalitat. 

b) Que es respectin la seva identitat, integritat i dignitat personals. 
c) Que la seva dedicació, el seu esforç i rendiment siguin valorats i reconeguts amb 

objectivitat. 
d) A rebre orientació educativa i professional. 
e) Que es respecti la seva llibertat de consciència les seves conviccions religioses i les seves 

conviccions morals, d’acord amb la Constitució. 
f) A la protecció contra tota agressió física o moral. 
g) A participar en el funcionament i la vida del centre de conformitat a les disposicions vigents. 
h) A rebre les ajudes i el suport necessaris per compensar les carències i els desavantatges de 

tipus personals, familiars, econòmic, social i cultural especialment en el cas de presentar 
necessitats educatives especials que impedeixin i dificultin l’accés i la permanència en el 
sistema educatiu. 

i) A la protecció social, en l’àmbit educatiu, en els casos d’infortuni familiar i accident. 

Article 118. 

Referent als DRETS DE L’ALUMNAT: 

A rebre formació 

Té dret a rebre una formació que li permeti aconseguir el desenvolupament integral de la seva 
personalitat, dintre dels principis ètics, morals i socials comunament acceptats en la nostra societat. 

Amb aquesta finalitat el Projecte Educatiu del centre té uns objectius dissenyats que acaba de 
concretar cada curs en el seu Pla anual de centre. 

Si un alumne/a causa baixa durant un període llarg de temps per malaltia o accident, els seus i 
les seves mestres li facilitaran el material didàctic i li donaran l’orientació que necessiti a través de la 
família. 

En el cas que el professorat detecti desatenció familiar en relació a la formació, es posarà en 
contacte amb la comissió d’atenció a la diversitat, per tal que els Serveis Socials en puguin fer un 
seguiment. 

A la valoració objectiva del rendiment escolar 

L’alumne/a té dret a una valoració objectiva del seu progrés personal i rendiment escolar i, se 
l’ha d’informar dels criteris i procediments d’avaluació. 

Cada mestre/a informarà degudament als seus i a les seves alumnes sobre el procés avaluatiu. 
També a les famílies mitjançant informes trimestrals a Primària i quadrimestrals a Educació Infantil. A 
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més es realitzaran tutories individuals amb l’alumnat i amb les famílies, com a mínim una durant el 
curs. 

Al respecte de les pròpies conviccions 

Dret al respecte de les seves conviccions religioses, morals i ideològiques, a la llibertat de 
consciència i al respecte a la seva intimitat. 

El nostre centre treballa els valors que consten en el seu Projecte Educatiu per tal que tot 
l’alumnat respecti aquest dret. Cada nou curs es facilitarà al professorat nouvingut els projectes del 
centre per tal que n’estiguin assabentats i puguin seguir la línia del centre. 

A la integritat i la dignitat personal 

Té el dret a desenvolupar la seva activitat escolar amb condicions de seguretat i higiene. 

Les condicions de seguretat del nostre centre venen determinades d’una banda pel pla 
d’emergència i seguretat que tenim aprovat, també pel correcte manteniment de l’edifici i el mobiliari. 
El professorat haurà d’informar al conserge immediatament quan detecti algun perill o desperfecte en 
l’entorn escolar. 

Respecte la higiene els i les alumnes de P-3 han de tenir a l’escola una capsa amb roba de 
recanvi per tal que si no controla els esfínters o es mulla per qualsevol raó, la mestra o mestre que 
estigui amb ell o ella pugui posar-li roba neta, sempre que no hi hagi ningú altre disponible. No 
s’avisarà a les famílies per aquest motiu. A P-4, P-5 o C.I hi haurà mudes comunitàries. En el cas de 
Primària si ocasionalment això succeeix i no es disposa d’altra roba en el centre, es pot avisar la 
família. 

A la participació, informació i llibertat d’expressió 

L’ escola es regeix per un sistema democràtic de funcionament que consisteix en que cada curs i 
cicle de primària realitza assemblees periòdiques on s’aborden temes proposats pel mateix alumnat o 
pel professorat. El contingut de les assemblees es recollirà per escrit i un delegat o delegada 
s’encarregarà de fer-lo arribar i exposar-lo, si s’escau, a la reunió de delegats i delegades en la qual 
assisteix també la direcció del centre.   

A la igualtat d’oportunitats i la protecció social 

Els i les alumnes tenen dret a rebre ajuts necessaris per compensar carències de tipus familiar, 
econòmiques i socioculturals, en un context d’igualtat d’oportunitats.  

L’escola ha de vetllar per tal d’informar degudament a les famílies del períodes de sol·licitud de 
beques i ajuts que ofereix l’administració. 

Referent a les activitats complementàries amb finalitat didàctica que programa cada un dels 
cicles del centre, tots els cursos d’Infantil i de Primària de l’ escola han de tenir l’oportunitat d’assistir a 
colònies i sortides que es programen sistemàticament cada curs al Pla general de centre. L’escola 
facilitarà el pagament en terminis per facilitar l’assistència de tot l’alumnat.  

Protecció dels drets de l’alumnat 

La transgressió dels drets de l’alumnat poden ser objecte de queixa o denúncia per part d’ells o 
dels seus pares, davant de la direcció del centre amb l’audiència prèvia de les persones interessades i 
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la consulta, si escau, del Consell Escolar, la direcció ha d’adoptar mesures adients d’acord a la 
normativa. 

Secció 2. Dels deures  

Article 119. 

Segons l’article 22 de la LEC: 

1) Estudiar per aprendre és el deure principal de l’alumnat i comporta 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 i les altres alumnes i l'autoritat del professorat. 

2) L’alumnat, a més dels deures que especifica l'apartat 1, i sens perjudici de les obligacions que els 
imposa la normativa vigent, té els deures següents: 
a) Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa. 
b) Complir les normes de convivència del centre. 
c) Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre. 
d) Respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi del centre. 
e) Fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic del centre. 

 
La Llei orgànica reguladora del Dret a L’Educació (LODE) en el seu article 6 diu: 

DEURES DE L’ALUMNAT: 

De respectar als altres 

Respectar l’exercici dels drets i les llibertats dels membres de la comunitat escolar. 

Quan no es compleix amb aquest deure, el mestre/a, tutor o no, ha de fer reflexionar l’alumne/a 
sobre la seva actitud i intentar aconseguir un canvi de conducta. Si l’actitud persisteix ja s’haurà de 
considerar com una falta i s’aplicaran altres mesures correctores. 

D’estudiar 

L’estudi és el deure bàsic de l’alumnat i es concreta en les següents obligacions: 
- Assistir a classe, participant en les activitats formatives previstes a la programació general del 

centre i respectar els horaris establerts. 
- Realitzar les tasques encomanades pel professorat en l’exercici de les seves funcions docents. 
- Respectar l’exercici del dret a l’estudi i la participació dels seus companys i companyes en les 

activitats de formació. 

Si no es compleix amb aquest deure, s’haurà de notificar en primer lloc a la família de l’alumne-a 
per tal de fer un treball conjunt amb l’escola i intentar aconseguir un canvi d’actitud. També es pot 
compartir la situació amb l’EAP i valorar si es precisa d’altres actuacions específiques o d’ajut extern, o 
de mesures d’ajut social en funció de cada cas. 

Si reiteradament l’alumne/a priva als seus companys i companyes del dret d’estudi, es 
considerarà una falta i s’aplicaran mesures correctores. 

De respectar les normes de convivència 
- Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques com també la 

dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat educativa. 
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- No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o per 
qualsevol altra circumstància personal o social. 

- Respectar el caràcter propi del centre. 
- Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del centre i dels 

llocs on dugui a terme la formació pràctica. 
- Complir les NOF del centre. 
- Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i del personal del centre. 
- Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat escolar, per tal 

d’afavorir el millor desenvolupament de l’activitat educativa, de la tutoria i l’orientació i de la 
convivència en el centre. 

- Propiciar un ambient convivencial positiu i respectar el dret de la resta de l’alumnat al fet que no 
sigui pertorbada l’activitat normal en les aules. 

Seguint el mateix procés que amb els altres deures quan un alumne/a no compleix amb el deure 
de respectar les normes de convivència, es farà inicialment un treball de tutoria, si no dóna resultat es 
pot parlar en la sessió d’avaluació i decidir si es fa una demanda a l’EAP per tal d’estudiar el cas i 
pensar en actuacions concretes. Si la conducta persisteix es considerarà com a falta i s’aplicaran 
mesures correctores. 

Capítol 2. Del professorat 

Article 120. 

La participació, la professionalitat i la implicació del professorat són la base fonamental per al 
bon funcionament dels centres. El professorat està obligat a complir l'horari i el calendari d'activitats 
establert en la Programació General Anual del Centre i a assistir als claustres, a les reunions de 
cicle/etapa o de grups de treball i a les altres reunions degudament convocades pel/la director/a o 
persona encarregada a l'efecte. 

Article 121. 

L'horari de les activitats programades tindrà per al professorat la mateixa obligatorietat que 
l'horari habitual de treball. La distribució de l'horari lectiu i no lectiu es recollirà en la Programació 
General Anual del Centre. 

Secció 1. Dels drets  

Article 122. 

Els mestres, en l’exercici de llurs funcions docents, tenen els drets específics següents: 
a) Exercir els diferents aspectes de la funció docent a que fa referència l’article 104, en el marc 

del projecte educatiu de centre. 
b) Accedir a la promoció professional. 
c) Gaudir d’informació fàcilment accessible sobre l’ordenació docent. 

Secció 2. Dels deures  

La Llei d’Educació de Catalunya (LEC) a l’article 104 diu: 

Article 123. 

Els mestres tenen, entre altres, les funcions següents: 
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a) Programar i impartir ensenyament en les especialitats, les àrees, les matèries i els mòduls que 
tinguin encomanats, d’acord amb el currículum, en aplicació de les normes que regulen 
l’atribució docent. 

b) Avaluar el procés d’aprenentatge de l’alumnat. 
c) Exercir la tutoria de l’alumnat i la direcció i l’orientació global de llur aprenentatge. 
d) Contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament personal de l’alumnat en els 

aspectes intel·lectual, afectiu, psicomotor, social i moral. 
e) Informar periòdicament les famílies, sobre el procés d’aprenentatge i cooperar-hi en el procés 

educatiu. 
f) Exercir la coordinació i fer el seguiment de les activitats escolars que els siguin encomanades. 
g) Exercir les activitats de gestió, de direcció i de coordinació que els siguin encomanades. 
h) Col·laborar en la recerca, l’experimentació i el millorament continu dels processos 

d’ensenyament. 
i) Promoure i organitzar activitats complementàries, i participar-hi, dins o fora del recinte 

escolar, si són programades pels centres. 
j) Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, que han de conèixer i dominar com a 

eina metodològica. 
k) Aplicar les mesures correctores i sancionadores derivades de conductes irregulars, d’acord 

amb l’article 34. 
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TÍTOL VII. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA 
COMUNITAT EDUCATIVA 

Capítol 1. Qüestions generals  

Article 124. 

La comunitat educativa del centre és integrada per l’alumnat, les famílies, el professorat, els 
professionals d’atenció educativa, el personal d’administració i serveis i la representació municipal, 
tots ells presents en el Consell Escolar del centre. 

Capítol 2. Informació a les famílies  

Secció 1. Drets i deures dels pares en relació amb l’educació  

Article 125. 

La LEC en l’article 25 ens diu que les mares i els pares 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. 
e) Les Normes d’Organització i Funcionament. 
f) Les activitats complementàries. 
g) La Programació General Anual de Centre. 
h) Les beques i els ajuts a l’estudi. 

Les mares i pares tenen dret a rebre informació sobre l’evolució educativa dels seus fills. 

Les mares i els pares tenen el deure de respectar el Projecte Educatiu i el caràcter propi del 
centre, el dret i el deure de participar activament i contribuir a la convivència entre tots els membres. 

Secció 2. Mecanismes d’ informació establerts en el Centre Educatiu  

Article 126. 

Mecanismes generals d’informació del seguiment educatiu de l’alumnat: 
- Portes obertes uns dies abans de començar el curs. 
- Reunió general de pares i mares cada inici de curs. 
- Reunió d’inici d’escolarització i d’adaptació a E. Infantil. 
- Reunió d’inici de canvi d’etapa. 
- Informació pedagògica (P-3). 

Article 127. 

Mecanismes individuals o personals del seguiment educatiu de l’alumnat 
- Entrevista de presentació abans del període de preinscripció i matrícula. 
- Entrevista amb les famílies de l’alumnat nou (bàsicament de P-3) la última setmana de juny. 
- Tutoria anual, sent una mínim obligatòria per nivell. 
- Informes trimestrals a E. Primària i quadrimestrals a E. Infantil. 
- Agenda. 
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Article 128. 

Mecanismes generals d’informació de funcionament i activitats de centre: 
- Pàgina web. 
- Blog. 
- Plafons informatius.  
- Correu electrònic. 
- Programes de festes i celebracions. 
- Informació pedagògica (P-3). 

Secció 3. La informació i  la comunicació amb les famílies separades  

Article 129. 

El nostre criteri es basarà en la normalitat i en tenir una actuació favorable cap al nen/a. Com a 
regla general es compliran les resolucions i requeriments judicials relatius a les relacions entre els 
pares de l’alumnat. En cap cas es farà cap informe del nen/a a petició de las família, sempre a 
requeriment judicial. 

1.- La informació sobre el seguiment de l’alumnat: 
- En els casos de potestat compartida, tant el pare com la mare tenen dret a ser informats 

sobre el procés d’aprenentatge i sobre l’avaluació dels seus fills/es. 
- En casos de separació o divorci es trametrà sistemàticament al pare o a la mare que tingui 

judicialment reconeguda la guarda sobre el menor o en el domicili que indiqui, tant les 
informacions generals com la informació sobre la avaluació dels seus fills/es. 

- Aquell/a que no te reconeguda la guarda però té la potestat compartida, pot sol·licitar que 
se li faciliti la informació i acordarà amb l’escola la manera. 

- Les tutories i les entrevistes inicials es faran conjuntament amb els dos progenitors. Si 
qualsevol dels progenitors ho sol·licita, sempre i quan també en tingui la potestat, es faran 
per separat. En els casos que s’haguessin mostrat actituds perjudicials cap a l’infant o cap 
als professionals que l’atén, la direcció del centre també podrà preveure la necessitat de 
portar a terme les reunions per separat. 

En l’entrevista inicial d’escolarització es prendrà nota de com la família vol portar a terme 
aquestes reunions d’informació. 

Capítol 3. Associació de mares i pares d’alumnes  

Són els col·lectius formats pels pares i mares de l’alumnat matriculat al centre, que es regiran 
d’acord amb els seus estatuts, tot respectant les presents Normes d’Organització i funcionament. Les 
seves funcions/competències seran les establertes en la normativa vigent (Decret 2002/87, de 19 de 
maig – DOGC 19.6.87 

Article 130. 

Actualment hi ha una única junta. L’AMPA s’organitza en comissions que s’ocupen de diferents 
àmbits. Cada comissió està formada per col·laboradors/es i una persona responsable que no cal que 
sigui de la junta, n’hi ha prou en que sigui soci/a de l’AMPA. Les comissions habituals són: 

- Menjador. 
- Activitats extraescolars. 
- Festes. 
- Sociabilització i llibres de text. 
- Roba escolar. 
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- Altres, en funció de les necessitats. 

Capítol 4. Alumnat delegat 

Article 131. 

Cada classe disposa de la figura del delegat/da de classe a partir de 1r de primària. Cada 
delegat/da de classe anota en una llibreta d’aula les incidències o acords presos respecte algun tema i 
ho aporta a l’hora de tutoria de classe. 

Article 132. 

El centre potencia la participació de l’alumnat en la presa de decisions i en l’aprenentatge de la 
responsabilitat i l’autoregulació mitjançant: 

- Assemblees d’aula / de nivell (en l'horari coincideix l'assemblea en els dos nivells per facilitar-
ho). La periodicitat és setmanal. 

- Assemblees de cicle: només es realitza en moments puntuals perquè és massa nombrosa. 
- Assemblea de delegats i delegades. Aquesta es reuneix una vegada al mes amb algun membre 

de l’equip directiu. En finalitzar la sessió un alumne/a de CS fa una acta que recull els acords 
presos sobre els temes treballats. 

Capítol 5. Altres òrgans i procediments de participació  

Article 133. 

Per promoure la participació activa de les famílies en activitats curriculars. Es facilita la 
col·laboració en diferents activitats: 

- Com acompanyants de sortides: a la reunió d’inici de curs es fa una proposta i les persones 
interessades fan arribar a l’escola un imprès degudament complimentar on hi consta la 
disponibilitat.  

- Conta’m un conte: Explicant contes la diada de Sant Jordi. 
- English Day: Familiars que vulguin participar en la preparació de na festa (no cal domini 

d’anglès) i col·laboradors/es pel mateix dia (amb domini de la llengua). 
- Aportant els seus coneixements als diferents projectes d’aula. 
- Grup de teatre de l’escola: com a actors i actrius, decorats, vestuaris, musica, llum i so. 
- Mares i pares delegats de les classes. 
- Altres que vagin sorgint en funció de les necessitats del centre i les propostes de les famílies. 

Capítol 6. Carta de compromís educatiu  

Article 134. 

En aplicació del Projecte Educatiu. El centre ha elaborat una carta de compromís que expressa 
els compromisos que cada família i el centre s’avenen a adquirir en relació als principis que l’inspiren, 
necessàries per garantir la cooperació entre les accions educatives de les famílies i del centre. 

 
Carta de compromís ha estat aprovada pel Consell Escolar i es dona a cadascuna de les noves 

famílies en el moment de matriculació en el centre. La família es queda un exemplar i en retorna un 
altre signat. 
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TÍTOL VIII FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

Capítol 1. Aspectes generals 

Secció 1.- Horari del centre  

Article 135. 

El centre haurà d’ajustar al calendari escolar aprovat amb caràcter general per a tots els centres 
de nivell no universitari de Catalunya. 

Article 136. 

L’horari matinal del centre és de 9 a 12.30h. i a la tarda de 15 a 16.30h. 

Article 137. 

Elaboració des horaris de l’alumnat i el professorat. Criteris que s’han tingut en compte a l’hora 
d’elaborar els horaris. 

Es recolleix les propostes de les valoracions de final de curs.  
HORARI ALUMNAT 

- Complir la distribució del temps curricular. 
- Com a principi intentem reduir el màxim d’hores possible la ràtio de les classes en 

grups heterogenis a fi de poder millorar l’atenció a la diversitat. 
- Prioritzar els racons i tallers. 
- Grups reduïts d’anglès (des de P-5 fins a 6è).  
- Mantenir l’hort i el teatre en grups reduïts.  
- Mantenir les assemblees. 
 

HORARI MESTRES 

Hores de permanència, cal preveure temps necessari per la coordinació d’equips docents, per 
atenció tutorial a les famílies i coordinació didàctica. 

HORARI DE PATIS 

Entenem el pati com a temps educatiu. Tots i totes les mestres fem patis. 

Article 138. 

Fora de l’horari lectiu destinat a l’ensenyament reglat, el centre podrà programar activitats 
complementàries i extraescolars. La realització d’aquestes activitats, que seran de caràcter voluntari, 
no podran comportar per a l’alumnat que no hi participi, discriminació o modificació de l’horari lectiu o 
del calendari escolar. 

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

en la normativa vigent (Decret 218/2001, de 24 de juliol – DOGC 6.8.01). 
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Secció 2.- Entrades i sortides del centre  

Article 139. 

Entrada: L’encarregada d’obrir les portes del recinte escolar és la conserge, excepte al mati que 
obre les portes d’accés al pati la monitora d’acollida. Les portes del centre s’obriran a les 9h del matí. 
Els pares/mares deixaran a l’alumnat en el lloc assignat a cada nivell per efectuar l’entrada. A les 9h 05’ 
es tancaran les portes del recinte del centre. 

Distribució de les portes:  
- Porta de parvulari: porta d’accés al mòdul d’infantil. 
- Porta principal: L’alumnat entra tot per la porta principal. 

  
A les 15h les famílies no entren al recinte escolar i deixen els seus fills/es a la porta d’accés al 

recinte escolar. L’alumnat de primària entrarà tot per la porta principal. 
 
Les famílies dels nens i nenes de P-3 durant el període d’adaptació poden acompanyar els seus 

fills/es dins de l’aula. L’equip de parvulari decidirà quan estaran preparats/des per entrar sols. 

Els pares o tutors/es han de vetllar per la puntualitat en l’arribada a l’escola dels seus fills/es. A 
partir del moment en que es tanca la porta, la persona responsable que acompanyi el nen o nena 
haurà de tocar el timbre i entrar fins el taulell de consergeria per omplir i signar un full de control de 
retards en el que hi consta les seves dades, les del nen o nena, l’hora i el motiu del retard adjuntant un 
justificant si s’escau. Si l'alumne/a que arriba tard, ve sol/a a l'escola caldrà que porti una nota escrita i 
signada pel pare/mare, tutor/a, que es graparà al full d'incidències i s'arxivarà a la carpeta. En cas que 
no porti la nota, es farà una anotació a l’agenda perquè la família es posi en contacte amb l’escola per 
notificar per escrit el retard de l’alumne Quan un nen o nena acumuli 5 retards injustificats en un 
mateix més, la direcció del centre ho comunicarà a les autoritats superiors competents que 
correspongui. Els pares i mares o tutors/es no han d’entrar a les classes dins de l’horari lectiu, sense 
motiu justificat. 

Article 140. 

Sortida: Les famílies de l’alumnat d’infantil els esperaran dins del pati d’infantil i els recolliran a 
l’aula. Les famílies de l’alumant de primària s’esperaran dins del recinte escolar, prop de la porta 
destinada a cada nivell : 

Porta principal: 1r, 4t i 5è. 

Porta lateral: 2n, 3r i 6è. 

L’alumnat no podrà sortir fins que se’ls doni l’autorització. 

L’alumnat ha de ser recollit a l’escola pel pare, mare, tutor fins a 2n. de Cicle Inicial. A partir de Cicle 
Mitjà l’alumnat podrà marxar sol, prèvia autorització dels pares. A partir de Cicle superior els i les 
alumnes sortiran sols del centre, tot i que farà falta l’autorització signada per part de la família a 
l’inici de curs. Si la recollida la fa algú que no és de la família, o un menor, es farà l’autorització 
signada per part de la família. 

Si algun alumne ha de marxar amb algú que no és la persona habitual, la família ho comunicarà al 
tutor/a amb antelació.  
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Article 141. 

Cap alumne/a pot abandonar el recinte escolar en hores de classe si no té l’autorització prèvia dels 
pares que el vénen a buscar.  

Article 142. 

L’obertura del recinte escolar: 
 

OBRIR TANCAR 

07h.45m monitoratge 09h.05m. conserge 

12:25 m conserge 12:35 m conserge 

15h.00m. conserge 15:05m. conserge 

16:25m. conserge No quedi alumnat 
al pati. 

Personal de neteja 

A partir de les 16,30h el pati romandrà obert per tot l’alumnat que ho desitgi sempre i quan 
facin un bon ús de les instal·lacions i estiguin acompanyats del pare, de la mare o d’una persona adulta 
encarregada de la seva custodia i compleixin les normes que contemplen el document Per viure amb 
respecte i convivència… comencem bé! es faciliten a les famílies a l’inici de cada curs (ANNEX).  

Serà el servei de neteja l’encarregat de tancar les portes per la tarda quan ja no quedi alumnat al 
pati. 

Les instal·lacions que utilitzi l’AMPA per a realitzar les diferents activitats extraescolars les 
tancarà la persona responsable de l’AMPA. 

Article 143. 

Cada mestre/a així com el PAS disposa d’una clau per accedir al recinte de l’escola. Per accedir al 
centre només disposen de clau aquelles persones que també tenen clau de l’alarma que són: la 
conserge, l’equip directiu, la presidenta de l’AMPA, el cuiner i la monitora de l’acollida matinal. 
Puntualment també poden disposar de la clau d’alarma aquelles persones que necessiten fer una 
actuació puntual a l’escola o que utilitzin l’escola per realitzar alguna activitat. Totes les persones que 
disposin de clau de l’alarma han de signar en un full de registre on hi consta el dia que se’ls hi lliura la 
clau, quan la retornen tornen a signar perquè en quedi constància També tenen clau de la porta 
d’entrada al pati les brigades de neteja de l’Ajuntament i els encarregats de conrear l’hort i plantes. 

Article 144. 

Qualsevol persona que disposi de clau de l’alarma i tingui que accedir al centre fora de l’horari 
escolar ho ha de comunicar a la direcció del centre. 

Article 145. 

Ús del pàrquing de bicicletes: L’escola disposa d’una petita zona per poder deixar les bicicletes o 
patinets que l’alumnat utilitza per desplaçar-se fins el centre educatiu. Dins del recinte escolar no es 
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podran utilitzar, tot just traspassar la porta d’accés es baixarà del vehicle. L’escola no es fa responsable 
de les bicicletes ni dels patinets que es dipositin en aquest espai ni dels desperfectes que aquestes 
puguin tenir. 

Secció 3.- Visites dels pares i mares  

Article 146. 

Les visites o entrevistes dels pares/mares de’alumnat amb el professorat es realitzaran de 
manera ordinària, el dia de la setmana i en l’horari que el començament de curs es determina en la 
corresponent Programació General Anual del Centre. Per tal d’un millor aprofitament de les visites i 
entrevistes, llevat d’excepcions que ho justifiquin, caldrà sol·licitar-les com a mínim amb un dia 
d’antelació. 

 
Es realitza, al menys, una entrevista personalitzada amb cada família al llarg del curs escolar. 

Sempre que la família o el professorat ho cregui convenient es convocarà una nova trobada. De cada 
entrevista es deixarà constància escrita al full preparat per aquest fi. Aquets s’arxivaran a la capeta del 
curs i romandran en aquesta un curs més per poder fer el seguiment de l’alumnat. El tutor/a és 
l’encarregat de guardar a l’expedient de secretaria anualment el registre de les tutories del curs que li 
toca. 

Article 147. 

Quan les famílies dels nens i nenes de primària han de comunicar algun canvi en les rutines 
diàries hauran de fer-ho per escrit a l’agenda. Les d’infantil ho faran amb una nota que el nen portarà a 
la ma en el moment d’entrar a l’escola i donar la nota al tutor/a corresponent o a la direcció del 
centre.  

Secció 4.- Activitats complementàries .  

Article 148. 

Les sortides o activitats fora del centre són activitats educatives que completen l’aprenentatge 
formal realitzat a l’aula. Més enllà del seu caràcter lúdic responen a una planificació educativa de 
l’escola i han estat aprovades, anualment, dins de la Programació General de Centre. 

A l’inici de cada curs se signarà per part de les famílies el full d’autorització de les sortides que es 
facin a Lleida ciutat. Aquest està previst en el moment de confirmar la plaça a l’escola. 

Les sortides i colònies fora de Lleida tenen cada una un full d’autorització que haurà de signar la 
família.  

Article 149. 

En la planificació, contractació i gestió de les sortides les responsabilitats i/o tasques a 
desenvolupar són: 

Tutors/es 
- Planificar el treball a l’aula relacionat amb la sortida i/o activitat. 
- Avisar l’empresa d’autocars un o dos dies abans de la sortida. 
- Elaborar la circular per les famílies. 
- Calcular els preus de les sortides i passar el resum a la secretaria per la comptabilitat. 
- Seguiment i control del pagaments. 
- Tenir en compte els horaris i itineraris del transport públic sempre i quan sigui necessari.  
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- Avisar les persones que tenen incidència a les aules els dies que hi ha sortides: TEI, TEE, 
monitors/es, logopeda, psicopedagoga, fisioterapeuta, monitors d’extraescolars (si s’arriba 
tard), practicants...  

- Avisar als i les monitores de menjador. 
- Avisar a la cuina en cas de necessitar picnic una setmana abans. 

Dels coordinadors/es 
- Fer les reserves de les activitats de cada etapa o cicle. 
- Elaborar una graella amb les dades necessàries de la sortida i/o activitat. 

De la cap d’estudis 
- Decidir les persones adultes que acompanyen a les sortides. 

De la secretària  
- Fer la comanda de tots els autocars de tota l’escola. 

Del consell de direcció  
El consell de Direcció amb les aportacions de cada cicle, planificarà anualment les sortides, tenint en 
compte: 

- Activitats que permetin un treball ric a l’aula o com a vivència. 
- Activitats gratuïtes i / o de menys cost de l’oferta de les entitats de la ciutat. 
- No és necessari fer totes les sortides cada any, sinó que es pensa en les experiències dels 

infants tenint en compte tota la seva escolaritat al Parc de l’Aigua.  

Article 150. 

Assistència: es considera important la màxima assistència dels infants a aquestes activitats o 
sortides i per portar-les a terme és necessari una assistència considerable l’alumnat d’un nivell o curs. 

Article 151. 

Donada la importància que l’equip docent dona a les sortides que formen part de la 
Programació Anual, considerades com una activitat més en un dia de classe, és important que tot 
l’alumnat hi assisteixi. Amb aquesta visió de la sortida, els/les tutors/es faran un seguiment de 
l’alumnat apuntat a la sortida i esbrinaran el motiu que pot provocar la no assistència a la mateixa, 
parlant amb la família. Detectat el problema, si és de caire econòmic, s’oferirà a la família el màxim de 
facilitats i flexibilitat en el pagament, sempre i quan no tinguin una morositat continuada en els 
pagaments. Si l’absència a la sortida és per altres motius que l’escola no pot resoldre, es deixarà clar la 
no assistència a la sortida. 

Si un alumne/a no està apuntat i hem fet el seguiment (s’ha parlat amb la família), no podrà 
venir si ho diu el mateix dia de l’excursió. El professorat que assisteix a la sortida ha de portar la llista 
exacta de l’alumnat que va a l’excursió així com el llistat de telèfons de les famílies. Una altra a la 
secretaria del centre. 

Article 152. 

L’assistència a una excursió o sortida fora del centre comportarà, prèviament, que la família hagi 
donat per escrit la seva autorització, ho hagi comunicat al professorat i n’hagi fet el pagament, si és el 
cas. 

Per abaratir el preu i per fomentar hàbits medioambientals a primària, sempre que es pugui, 
farem els desplaçaments a peu o en autobús, per això cal tenir la tarja de BUS. L’escola decidirà en 
funció de l’import i de la sortida la forma de pagament (agrupades o individuals). 
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Article 153. 

Devolucions: Quan un alumne/a ha comunicat la seva assistència a una sortida i finalment no hi 
pot assistir, es podrà retornar a la família aquella quantitat que l’escola no ha hagut de pagar pels 
serveis o activitats programades (dinar, entrada individual, taller...) en funció del contracte realitzat 
amb cada empresa. En cap cas es retornarà els diners de l’autocar. 

Article 154. 

Acompanyants: Les sortides es faran amb un mínim de dos acompanyants, un dels quals haurà 
de ser necessàriament mestre/a, llevat d’aquelles en que el Consell Escolar del centre determini altres 
condicions que exigeixin una proporció superior. 

En les sortides es respectaran les ràtios alumnat/mestres establertes al respecte en la normativa 
de les instruccions d’inici de curs procurant sempre arrodonir a l’alça les fraccions dels acompanyants 

Es podrà demanar la col·laboració de les famílies i s’utilitzarà la llista de familiars disponibles que 
ens han facilitat l’imprès a l’inici de curs. 

Article 155. 

Les activitats no previstes a la Programació General Anual de Centre i es cregui adient participar-
hi seran autoritzades pel /la director/a del centre i/o Comissió permanent, comunicades al Consell 
Escolar en la propera reunió.  

Secció 5.- Vigilància de l’esbarjo  

Article 156. 

El temps d’esbarjo serà tutelat pels mestres del centre segons els torns que consideri adients el 
Consell Escolar. En la Programació General Anual de Centre es determinaran els torns de mestres 
encarregats de l’esmentada tutela. 

Article 157. 

Les entrades i sortides del pati a la classe es faran sempre en ordre i tranquil·litat amb la tutela 
del professorat.  

El professorat que no fa torn de vigilància ha d’incorporar-se amb extrema puntualitat tant aviat 
com soni la música. 

Secció 6.- De les absències  

Article 158. 
Les absències i la manca de puntualitat a classe de l’alumnat hauran de ser justificades per escrit 

pels pares de l’alumnat implicat als seus respectius tutors/es. 

La família notificarà per escrit o s’avisarà amb una trucada telefònica l’absència de l’alumnat a 
l’escola. Aquesta vetllarà per l’assistència de qualsevol alumne a les classes i si la conducta 
d’absentisme es repetitiva, es comunicarà aquest fet primerament a la mateixa família (comentari 
verbal o trucada telefònica) i si la conducta persisteix es comunica a la direcció del centre a fi de 
contactar amb l’Assistent Social de l’escola i intentar prendre les mesures oportunes per garantir una 
correcta escolarització. 

A final de cada mes, el professorat farà arribar a la secretaria del centre el resum de les faltes del 
seu alumnat. 
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Article 159. 

Segons les instruccions d’inici, cada centre ha d’elaborar i aprovar un model de registre 
d’absències del professorat, indicant la persona i el motiu de l’absència. Els mestres disposen d’un 
model de notificació i, en paper, per comunicar una absència. Aquestes s’ompliran sempre amb 
anterioritat a l’absència i es dipositaran en una carpeta oberta amb aquesta finalitat. A petició dels 
SSTT, s’enviarà mensualment, una relació de les absències, mitjançant l’aplicatiu pertinent.  

Article 160. 

En la PGAC es determinarà el procediment a seguir per tal que les substitucions de les absències 
alterin el menys possible al normal funcionament de les activitats del centre. 

 
El procediment serà: 

- En primer lloc, els mestres que realitzen suport a l’aula. 
- En segon, mestres que realitzen desdoblaments de grups. 
- En tercer, mestres que disposen d’una hora de coordinació. 
- En quart, membres de l’equip directiu en hores de dedicació. 

 
En cas de coincidència de disposició de més d’un/a mestre/a es valorarà en funció de les 

substitucions ja realitzades. 
El coordinador de cicle juntament amb tots els mestres del cicle han de preveure i elaborar 

material complementari de suport que es facilitarà a la persona substituta. 
En cas d’absència prevista amb antelació el mateix mestre serà l’encarregat d’elaborar les 

propostes d’activitats. El docent farà arribar al coordinador corresponent, el qual donarà les 
instruccions adequades als docents substituts. 

Secció 7.- Orientacions sobre materials  

Article 161. 

L’alumnat d’educació Infantil no portarà xumet ni biberó. Si l’alumnat d’infantil, porta joguines o 
objectes personals es dipositarà a la safata corresponent i no se’n farà ús fins a l’hora de sortir. Els 
nens i nenes de primària els deixaran a la motxilla i ho podran treure per jugar a l’hora d’esbarjo. Cal 
preveure a l’hora de sortir perquè desprès no es pot entrar a buscar. L’escola, en cap cas es fa 
responsable de la pèrdua o desperfecte que es pugui causar en aquests objectes. 

El professorat pot sol·licitar llibre, contes o altres materials relacionats amb els projectes per a 
l’aprofitament de tot el grup. Caldrà tenir-ne cura i retornar-ho en finalitzar. 

Article 162. 

L’ús de la bata és obligatori fins a 2n de CI. El centre disposa d’un model de bata que es pot 
adquirir en tres colors ( verd, groc i taronja). La bata s’ha de portar marcada i amb una beta al coll per 
a poder-la penjar. Es portarà a casa els dimecres, a la tarda, per a la seva neteja i es retornarà dijous al 
matí, el divendres es portarà cap a casa.  

Tots els nen i nenes CM i CS tindran una bata a l’escola per realitzar certes activitats artístiques i 
per assistir al menjador. Aquestes bates es portaran cap a casa els divendres o sempre que sigui 
necessari.  

Article 163. 

Tots els abrics i jaquetes han d’anar ben marcats i han de portar una beta per penjar. Els 
complements d’abric també aniran ben marcats i es guardaran dins de la motxilla. 
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Article 164. 

Tots els nens i nenes també portaran: 
- Un tovalló que s’utilitzarà per esmorzar i per dinar (cada dia s’emporta a casa per rentar). 
- Un got (cada divendres s’emporta a casa). 
- Una tovallola petita (cada divendres s’emporta a casa). 
- Un llençol, només pels nens i nenes de P-3 que es quedin a dinar (cada divendres s’emporta a 

casa). 
- A més a Cicle Mitjà i Superior hi ha una tovallola comunitària per aula d’art, (cada divendres 

s’emporta a casa a rentar rotativament). 

Article 165. 

Tots els nens i nenes de primària portaran l’equipament esportiu, aquest anirà tot marcat, i un 
necesser amb una samarreta, una pinta i una tovallola. En cas contrari el mestre/a d’educació física 
farà el seguiment i prendrà les mesures adients. 

Article 166. 

L’alumnat emprarà material comunitari comprat pel centre amb l’aportació econòmica que fa 
cada alumne. Aquesta aportació es revisarà periòdicament, a fi d’adequar les despeses amb els 
ingressos. Si l’alumne no paga la quota haurà de portar el llistat de material escolar que el centre 
demani com a necessari per a treballar. 

Si alguna família te dificultats per fer l’aportació econòmica del material se li proporcionarà 
totes les facilitats per fer aquesta aportació de forma fraccionada en els terminis a que es comprometi.  

Article 167. 

Hi ha dos cubells d’objectes perduts. Les famílies podran entrar lliurement a revisar-ho si és 
necessari. Passat un any, l’escola gestionarà la donació d’aquesta roba. 

Secció 8.- Actuacions en el retard en la recollida de l’alumnat  

Article 168. 

La recollida de l’alumnat a la sortida del centre no haurà de fer-se més tard de 10m després de 
l’hora establerta. 

Article 169. 

Quan es produeixi un retard fora dels marges raonables (entre 5 i 10 minuts) en la recollida de 
l’alumnat un cop acabat l’horari escolar, el/la mestre/a tutor/a procurarà contactar amb la família. Un 
cop esgotats sense efecte els intents de comunicació amb la família i transcorregut un temps 
prudencial, la persona que fins en aquell moment hagi estat encarregat de l’alumne/a el portarà a 
direcció i aquesta, realitzades les gestions pertinents, comunicarà telefònicament la situació a la policia 
local o mossos d’esquadra i acordarà amb ells la formula per lliurar-lo a la seva custòdia. 

 
Les persones que es faran càrrec de l’alumnat un cop es superi el temps fixat per la recollida 

seran per ordre de preferència: 
- El/la mestre/a, tutor/a de l’alumne o el mestre/a que està al càrrec de l’alumne en el moment 

de la sortida. 
- La direcció o el personal del centre que accepti l’encàrrec de fer-ho a petició del mestre/a, 

tutor/a. 



                                                                                                            Normes d’organització i funcionament 

 

66 

 

La reiteració freqüent d’aquests fets en una mateixa família, donat que aquesta acció suposa 
una manca d’assumpció de responsabilitats en custòdia de 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. 

 
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 i que també ho comunicarà al tutor/a. 
 
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 centre n’informarà a la direcció dels Serveis 
Territorials. 

Secció 9.- Actuacions en el supòsit d’absències  

Article 170. 

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 pares o tutors legals per tal d’assabentar-los de las situació i 
recordar-los les obligacions que tenen de vetllar per la correcta escolarització dels seus/seves fill/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: 
- Posar-se en contacte amb la família recordant-los les obligacions envers els/les seus/seves 

fills/es. 
- Comunicar per escrit la situació als Serveis Socials del municipi. Una còpia s’arxivarà en el 

centre. 
- Comunicar per escrit la situació als serveis de l’EAP i a la Inspecció Educativa. 

Secció 10.- Admissió d’alumnat malalt  i dels accidents  

Article 171. 

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. 

Article 172. 

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 per al curs 2009-2010 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 hi 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/a legal ha d’aportar un escrit on es demani i s’autoritzi al personal educatiu que administri al 
fill/a la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu”. 

 
Es 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 correspongui fer-ho. 

 
El personal del centre podrà administrar un medicament només en els casos en que poguessin 

fer-ho el pare, mare o tutor/a legal, sense una formació específica; en cas contrari, si el medicament 
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ha de ser administrat per personal amb una formació determinada, caldrà que el centre es posi en 
contacte amb el centre d’assistència primària més proper. 

Secció 11.- Seguretat, higiene i salut  

Article 173. 

Dins de les actuacions previstes amb caràcter anual es realitzarà un simulacre per valorar el 
disseny i l’aplicació del pla d’emergència que en aquests moments s’ha elaborat. Cada curs escolar es 
realitzarà un simulacre. 

Article 174. 

Pel que fa als possibles accidents de l’alumnat durant el temps que es troba sota la tutela de 
l’escola, rebrà les primeres cures al centre. Si es considera necessària la intervenció de personal 
especialitzat es portarà al CAP del barri, amb un taxi, en cas que la urgència ho requereixi es sol·licitarà 
els serveis d’una ambulància medicalitzada. En tots els casos s’avisarà a la família perquè se’n facin 
càrrec. En cas de no localitzar-la se’n farà càrrec el/la mestre/a, tutor/a o altre personal del centre per 
encàrrec de la direcció. Un cop arribi la família, el mestre tutor/a o altre personal, tornarà cap a 
l’escola. 

Article 175. 

Pel que fa a possibles incidents o accidents del professorat en el seu temps de treball (estada a 
l’escola o desplaçament fins al lloc de treball), s’haurà d’avisar a la coordinadora de riscos laborals i 
aplicar el protocol que el Departament d’ensenyament estableix en aquest cas. 

Article 176. 

L’esmorzar constitueix una rutina important. Cada matí tot l’alumnat portarà un esmorzar 
saludable dins d’una carmanyola en lloc d’utilitzar embolcalls de paper d’alumini o de plàstic i un 
tovalló que els nens i nenes que es quedin al menjador també utilitzaran per dinar.  

Article 177. 

Tot l’alumnat de l’escola esmorzarà a la seva aula. 

Article 178. 

A fi de celebrar la festa d’aniversari de cada alumne dins de la seva aula, cada família que ho 
desitgi podrà portar coca i xocolata o altres àpats de rebosteria casolana. En cap cas es portaran 
llaminadures. 

L’alumnat que celebra l’aniversari al llarg dels períodes de vacances podran optar a festejar el 
dia de l’aniversari en un altre moment dels curs. 

No es podrà repartir cap tipus d’invitació a festes particulars dins del recinte escolar. 

Article 179. 

Recollida selectiva: El centre vol incentivar la recollida selectiva de la brossa i deixalles que la 
seva activitat origina. Per això disposa de contenidors de paper, plàstic i matèria orgànica a cadascuna 
de les aules. 

 
Aquest ús s’iniciarà a P-3, en el moment que les tutores considerin que l’alumnat pot fer-ho, 

majoritàriament, de forma autònoma. La recollida selectiva es farà tal i com es prevegi a la 
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Programació General Anual, dins del projecte d’Agenda 21. Periòdicament caldrà fer un seguiment i 
activitats que incentivin la recollida selectiva. 

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  

Article 180. 

El procediment per tractar les queixes o denúncies de l’alumnat, pares i mares, professorat a 
altres treballadors/s 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 
que es refereixen. 

- Data i signatura. 
 

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 traves d’altres òrgans del centre si 
s’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 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 el cas 
d’aplicació dels procediments de mediació, en el marc de les funcions que la direcció té 
atribuïdes com a representant de l’Administració en el centre, concretament les de vetllar 
pel compliment de la normativa i exercir la prefectura del personal que hi té adscrit.  

- Contestar per escrit als que han presentat la queixa, amb constància de recepció, 
comunicant-los la solució a que s’ha arribat o, si s’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. 
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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. 

Secció 2. Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al l larg del curs  

Article 181. 

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 durs dels seus fills/es. 

Article 182. 

Els pares tenen el 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 que 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 s’han de fomentar en alguna de les causes següents: 

 
1 La no adequació del procés d’avaluació, o d’algun dels seus elements, en relació amb els 

objectius o continguts de l’àrea o matèria sotmesa a avaluació o amb el nivell previst a la 
programació per l’òrgan didàctic corresponent. 

 
2 La incorrecta aplicació dels criteris o procediments d’avaluació establerts. 

Capítol 3. Serveis escolars  

Secció 1. El menjador esco lar 

Article 183. 

L’escola ofereix a tots els/les alumnes del centre el servei de menjador. Tots l’alumnat 
matriculat al centre té dret a fer ús del servei de menjador. Tan sols greus i/o repetits problemes de 
conducta, o bé la manca d’autonomia personal d’algun alumne/a, podria fer que el centre s’hagués de 
replantejar la seva admissió i/o permanència en l’ús del servei i no comptes amb la necessitat 
d’assistència de personal auxiliar. 

 
Igualment la falta de pagament del servei de forma injustificada i repetida serà motiu de 

suspensió en d’utilització d’aquest servei. Excepte quan l’assessorament del serveis socials de la ciutat 
recomanin l’assistència en aquest servei d’algun alumne/a per un temps puntual. 

 
Els/les alumnes podran utilitzar el menjador de manera continuada, o bé de manera esporàdica 

avisant al centre puntualment i fent ús dels vals de menjador. 
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Article 184. 

L’alumnat d’educació infantil que utilitzi el servei de menjador haurà de portar un tovalló amb 
velcro a dues puntes perquè es pugui posar com un pitet, aquest mateix tovalló servirà d’estovalles a 
l’hora d’esmorzar. 

 
L’alumnat de Cicle inicial, mitjà i superior també portarà el tovalló cada dia net de casa. Al igual 

que tot el personal que utilitzi aquest servei (monitors/es, mestres, cuiners/es,...). 

Article 185. 

Les monitores seran les responsables de la higiene personal i entrada dels nens i nenes al 
menjador. 

Les tasques d’higiene personal es realitzaran dins de la pròpia aula i quan estaran tots preparats 
aniran, amb ordre i tranquil·litat, al menjador,acompanyats pel monitoratge. 

A les 14.45h l’alumnat retornarà, amb ordre i tranquil·litat a la seva aula, acompanyats 
igualment pel respectiu personal de monitoratge, on es realitzaran els hàbits d’higiene. 

Article 186. 

El servei de menjador es regirà pel seu pla de funcionament on queda detallat el caràcter 
formatiu d’aquest temps, amb les activitats que allí es desenvolupen. 

Article 187. 

Tots/es els/les alumnes que utilitzin el servei de menjador hauran de respectar el professorat i el 
personal encarregat del funcionament del servei. 

Els/les alumnes s’atendran a les normes d’higiene i d’ordre establertes. 
Els/les alumnes de menjador no podran abandonar el recinte escolar sense autorització signada 

de la seva família. 

Secció 2. L’acollida matinal i  de la tarda de l’alumnat del centre  

Article 188. 

Els dos serveis estan gestionats per l’AMPA i el porten a càrrec els/les monitors/es pertinents en 
funció de l’alumnat apuntat. 

L’acollida matinal es realitzarà entre les 7.45h i les 9h i l’acollida de la tarda entre les 16.30h i les 
17.30h. Es podrà fer ús d’aquest servei de manera habitual o esporàdica, fen ús dels vals d’acollida. 

Secció 3. Les activitats extraescolars de la tarda en el centre  

Article 189. 

Les activitats extraescolars de la tarda estan destinades a l’alumnat de primària i als nens i nenes 
de P-4 i P-5. Gestionades per l’AMPA qui contracta aquests serveis a empreses especialitzades o a 
personal autònom amb la deguda capacitació. En algun cas, pares o mares voluntàries poden portar a 
terme alguna activitat de manera totalment altruista. 

Article 190. 

Les activitats extraescolars es revisen cada curs i es relacionen en la Programació General de 
Centre que aprova el Consell Escolar. Aquestes activitats tenen caràcter voluntari per l’alumnat i les 
famílies faran els pagaments que d’elles se’n deriva tal i com estableix l’AMPA. 
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Article 191. 

L’AMPA disposa d’una persona encarregada de la coordinació i vigilància d’aquesta franja 
horària.  

Article 192. 

Tots l’alumnat matriculat al centre podrà realitzar les activitats programades. Tan sols greus i/o 
repetits problemes de conducta, o bé la manca d’autonomia personal d’algun alumne/a, podria fer 
que el centre s’hagués de replantejar la seva admissió i/o permanència en l’ús del servei. Així com la 
manca de pagament en les quotes establertes. 

Capítol 4. Gestió econòmica  

Article 193. 

Segons l’article 103 de l’Exercici de l’autonomia dels centres públics de la Generalitat en matèria 
de gestió econòmica:  

1. La gestió econòmica dels centres públics de la Generalitat s’ha d’ajustar als principis d’eficàcia, 
d’eficiència, d’economia i de caixa i pressupost únics. La gestió econòmica s’ha de sotmetre al 
principi de pressupost inicial anivellat en la previsió d’ingressos i despeses i al principi de 
retiment de comptes. 

2. Són objecte de la gestió econòmica als centres: 
a) Les assignacions als centres amb càrrec als pressupostos de la Generalitat i, si s’escau, les 

procedents d’altres administracions públiques per a atendre despeses derivades de 
l’activitat dels centres. 

b) Les quantitats obtingudes per la prestació de serveis gravats per preus públics, quan es 
determini per reglament. 

c) Els ingressos obtinguts per la venda de productes generats per l’activitat normal del centre 
i per la venda de material i mobiliari obsolet o deteriorat que d’acord amb el que 
s’estableix per reglament, hagi de ser substituït. 

d) La part que correspon a cada centre dels ingressos derivats de l’ús de les instal·lacions, els 
immobles i el material assignats als centres de secundària, i també d’acord amb la 
reglamentació corresponent, als de primària. 

e) Les quantitats i les rentes provinents de donacions o de llegats fets al centre amb finalitat 
docent, sens perjudici de les competències en aquesta matèria del departament 
competent en matèria de finances. 

3. Els ingressos assignats als centres són de lliure disposició, llevat dels assignats amb caràcter 
finalista. Els centres poden incorporar els romanents dels ingressos de lliure disposició al 
pressupost de l’exercici següent. 

4. Els centres no poden en cap cas destinar ingressos a satisfer obligacions derivades de 
compromisos de caràcter laboral, que la direcció del centre no pot subscriure ni autoritzar. 

 
Cada curs, el Consell Escolar del centre aprovarà la liquidació econòmica de l’any anterior i el 

pressupost de l’any, i si s’escau la modificació de pressupost. 
 
 
 
 
 



                                                                                                            Normes d’organització i funcionament 

 

72 

 

Capítol 5. Gestió acadèmica i administrativa  

Secció 1.Arxiu personal de l’alumne  

Article 194. 

Per tal de facilitar l’organització, cada alumne/a disposarà d’un arxiu personal s’aplegui tota la 
informació referida a la seva història escolar. 

Article 195. 

Aquesta informació quedarà sota custòdia 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, segons l’ordre EDU/296/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el 
procediment i els documents i requisits formals des procés d’avaluació en l’educació primària: 

 
1. Expedient acadèmic: és un document que té la funció de recollir de manera acumulativa els 

resultats d’avaluació obtinguts per l’alumne/a en cadascun dels cicles al llarg de l’educació 
primària, així com qualsevol altra informació rellevant de l’alumne/a. 

 
2. Historial acadèmic: s’han de recollir les dades identificatives de l’alumne/a, les àrees cursades 

de cadascun 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 
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. 

 
3. Informe individualitzat: elaborat pel/la tutor/a en finalitzar l’etapa, un cop escoltat d’equip de 

mestres, i ha d’informar del procés seguit per l’alumne/a i el 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. 

 
4. Informe personal per trasllat. Només en cas de trasllat de l’alumne/a. 

 
Altres informacions: 

- Fitxa de dades bàsiques (a educació infantil) 
- Fitxa resum d’entrevistes. 
- Informes d0’especialistes. 
- Informes de serveis (psicopedagògics, mèdics...) 
- Plans individualitzats. 
- Altres informacions i documents que el centre estableix o l’administració indiqui com a 

necessaris (documentació del procés de matriculació, opció religiosa...) 

Article 196. 

Romandrà sota la custòdia del 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 de les famílies. 
- Còpia de la fitxa de dades bàsiques. 
- Fitxa resum d’entrevistes. 
- Còpia informes d’especialistes. 
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- Còpia d’informes de serveis (mèdics,...) 
- Historial familiar. 
- Còpia informe escrit als centres de secundària. 
- Qualsevol altra informació que en el seu moment es consideri pertinent. 

Secció 2.Altra documentació acadèmica  

Article 197. 

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. 

Capítol 6. Del personal d’administració i serveis i de suport  

Article 198. 

El personal subaltern-conserge que presti els seus serveis en aquest centre educatiu es regirà 
pel corresponent “Reglament funcional del personal subaltern-conserge del servei d’educació de 
l’Ajuntament .  

Article 199. 

Correspon al/la conserge, al tractar-se de personal depenent dels Ajuntament, les establertes en 
els seus reglaments de funcionament més les que es creguin adequades. 

Article 200. 

El personal auxiliar d’educació infantil, educació especial i d’administració es regula per les 
instruccions  que es publiquen cada curs referent als documents d’organització i la gestió de centres en 
l’apartat de personal d’administració i serveis professionals d’atenció educativa. 
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DISPOSICIONS FINALS 

Les normes d’organització i funcionament del nostre centre han estat elaborades pel conjunt de 
l’equip docent del centre, redactades per l’equip directiu i aprovades pel Consell Escolar. 

 
La vida a l’escola és dinàmica per tant aquest conjunt de normes s’hauran d’ampliar, modificar o 

matisar quan es consideri necessari. 
 
En el cas que sorgeixi alguna necessitat de modificació, ampliació o matisació urgent, la 

presidenta del Consell Escolar podia afegir aquest punt en l’ordre del dia de qualsevol Consell Escolar o 
convocar-n’hi un d’específic. 

 
 
 
 
 
 
Lleida, 15 d’octubre de 2014 
...................................................................................................................................................... 
 

ANNEXOS 
 

- Full de notificació de retard. 
- Petició demanda EAP. 
- Per conviure amb respecte i convivència... comencem bé! 
- Full d’incidències. 
- Autorització mòbil. 
- Autorització sortir sol/a de l’escola. 
- Procediment disciplinari en faltes greus. 
- Sol·licitud permís per faltar. 

 


