Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Pilarín Bayés
ANNEX 24

REGULACIÓ DE LA COL·LABORACIÓ
DE FAMÍLIES I ALTRES PERSONES “NO PERSONAL DOCENT”
AMB L’ESCOLA PILARÍN BAYÉS

 MARC NORMATIU
L'article 91.2 de la Llei 12/2009 d’Educació explicita que el projecte educatiu del centre contribueix a
impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de la comunitat educativa.
En el marc del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, l'exercici de
l'autonomia es desenvolupa entorn del seu projecte educatiu i s'articula, entre altres instruments, a través
de les concrecions curriculars del projecte educatiu i de les normes d'organització i funcionament del
centre. Un dels principis organitzatius que regeixen el sistema educatiu és l'adequació de l'acció
educativa per millorar el rendiment escolar en l'educació bàsica. La participació de la comunitat educativa
implicada en programes educatius afavoreix assolir l'objectiu de millora de l'èxit educatiu i de la
convivència.

 ÀMBIT D’APLICACIÓ
L’Annex 24 regula totes aquelles activitats voluntàries desenvolupades per famílies o altres persones
“no personal del centre” i que estan programades de manera sistemàtica en diferents sessions.
Aquest annex no regula les activitats que es puguin realitzar de manera puntual o esporàdica, o activitats
englobades dins el PEC que no es realitzin en presència d’alumnes.

 DESENVOLUPAMENT DE LA COL·LABORACIÓ DE FAMÍLIES I ALTRES PERSONES ALIENES
AL PERSONAL DEL CENTRE
La col·laboració de les famílies i altres persones alienes al centre es regeix per les següents directrius:
- Les persones voluntàries no disposen de cap vinculació laboral amb el Departament d’Educació
per aquesta activitat. D’aquesta manera, la col·laboració ha de ser una activitat voluntària sense
cap contractació ni cap compensació econòmica que en cap cas podrà suplir un lloc de treball.
Així mateix, el Departament d’Educació no té contractada cap assegurança de responsabilitat
patrimonial i civil ni d’accidents específica per aquests tipus d’activitats.
- En la mesura del possible les activitats de col·laboració han d’estar incloses en la Programació
General Anual del centre, amb l’avaluació prèvia del Consell Escolar. De no ser així, cal aprovar
explícitament dites col·laboracions en Consell Escolar.
- Les persones han de signar una carta de compromís manifestant el coneixement i el compliment
d’aquesta normativa. Aquesta carta de compromís quedarà arxivada en els registres del centre.
- Les persones estan obligades a mantenir el dret de confidencialitat dels infants de tota aquella
informació que puguin recollir de la pràctica a l’aula i de l’estada en el centre.
- Les col·laboracions de suport amb alumnes sempre s’ha de dur a terme conjuntament amb el/la
docent responsable, qui gestionarà la sessió i guiarà al voluntari/ària en el desenvolupament del
PEC, les NOFC, els protocols de salut i els protocols de seguretat. D’aquesta manera, la persona
voluntària no podrà assumir cap dels deures ni de les responsabilitats del personal del centre.
- Les activitats de col·laboració s’acabaran segons algun d’aquests supòsits:
o Per pròpia decisió de la persona voluntària.
o Per finalització de les activitats programades.
o Perquè la persona no compleix la normativa o no s’adapta a les característiques de
l’activitat o del saber estar en l’àmbit educatiu.

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Pilarín Bayés

CARTA DE COMPROMÍS PER A LA COL·LABORACIÓ
DE FAMÍLIES I ALTRES PERSONES “NO PERSONAL DOCENT”
AMB L’ESCOLA PILARÍN BAYÉS

Jo, ____________________________________ amb DNI ________________________,
manifesto que sóc coneixedor/a de la normativa detallada en l’Annex 24 de les NOFC i que la
compliré tal com es descriu.
Així mateix, manifesto no tenir cap vinculació amb el Departament d’Educació per desenvolupar
aquesta activitat i que eximeixo al Departament d’Educació i al centre de responsabilitat
patrimonial i civil i responsabilitat davant d’un accident.

Lloc i data________________________________

Signatura de la persona

