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NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE (NOFC).  
 
TÍTOL I. INTRODUCCIÓ.  
Les normes d’organització i funcionament (NOFC) de l’Escola Cervantes  són una eina que ha 
de servir per regular la vida interna del centre i establir, de forma clara i coherent, les relacions 
entre els diferents sectors que formen part de la comunitat escolar i les regles que obliguin a 
tots els qui, d'una manera o altra, participin en la vida del centre, i garanteixin, al mateix el 
temps, els drets que la legislació vigent els atorgui.  
 
Aquestes NOFC s’emmarquen dins el conjunt de normes i lleis de caràcter general que regulen 
el sistema educatiu:  
1. La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig (BOE núm. 106 del 4 de maig), d’Educació (LOE). Text 
consolidat. 
2. La Llei 12/2009, del 10 de juliol, (DOGC núm. 5422, 16 de juliol de 2009)d’Educació (LEC).  
3. El Decret 279/2006, de 4 de juliol, (DOGC núm. 4670 de 6 de juliol de 2006) de Drets i 
Deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de 
Catalunya, vigent actualment excepte per l’article 4 i el seu Títol IV derogats pel Decret 
102/2010 sobre Autonomia de Centres.  
4. El Decret 102/2010, de 3 d’agost (DOGC núm. 5686 del 5 d’agost de 2010), d’Autonomia 
dels Centres Educatius.  
5. El Decret 155/2010, del 2 de novembre, de la Direcció dels centres educatius públics i del 
personal directiu professional docent (DOGC núm. 5753 de l’11 de novembre de 2010).  
El seu àmbit físic d'aplicació serà:  

• Els edificis i el pati propis de la comunitat escolar.  

• Qualsevol lloc on s'hagués desplaçat la comunitat escolar, en la seva totalitat o en 
part, amb l'entitat i la representativitat que li és pròpia.  

• Qualsevol lloc on es produeixin actuacions de l’alumnat que, encara que dutes a terme 
fora del recinte escolar, estiguin motivades o directament relacionades amb la vida 
escolar i afectin els seus companys o altres membres de la comunitat educativa.  

6. Resolució de 21 de juny de 2013 per la qual s’aproven els documents per a l’organització i 
la gestió dels centres per al curs 2013 – 2014. 

 
Les normes següents garanteixen, a tots els membres de la comunitat educativa, els drets 
especificats a continuació:  

• Dret a la formació.  

• Dret a la valoració objectiva del rendiment escolar.  

• Dret al respecte de les pròpies conviccions.  

• Dret a la integritat i la dignitat personal.  

• Dret de participació.  

• Dret de reunió i associació.  

• Dret d’informació.  

• Dret a la llibertat d’expressió.  

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

• Dret a la igualtat d’oportunitats.  

• Dret a la protecció social.  
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• Dret a la protecció dels drets de l’alumnat.  
 
Els objectius bàsics d’aquestes NOFC són:  

• Facilitar la vida diària del centre, de manera que tothom pugui saber en cada moment 
quina actuació ha de dur a terme.  

• Millorar la comunicació i facilitar un suport normatiu que clarifiqui les responsabilitats 
i els drets de tota la comunitat educativa.  

• Fomentar la participació de tota la comunitat educativa en la vida del centre per tal 
d’aconseguir que la nostra comunitat estigui formada per persones que col·laboren i 
conviuen.  

• Establir un marc organitzatiu general de centre que permeti a tots els professors 
desenvolupar la tasca educativa que tenen encomanada i assegurar el respecte mutu 
entre els diferents membres de la comunitat educativa.  

• Tenir present les funcions educativa i social de tot centre educatiu.  
 
 
TÍTOL II. CONCRECCIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE EDUCATIU.  
CAPÍTOL 1. Orientació de l’organització pedagògica.  
Durant els mesos de maig i juny de cada any, l’equip directiu i la coordinació pedagògica 
confeccionaran una proposta d’organització pel curs següent, basant-se en els següents 
aspectes:  
1. Resultats acadèmics curs i resultats de les avaluacions externes.  

3. Actes d’avaluació trimestral de cada tutoria  

4. Previsió d’alumnes que promocionen, susceptibles de repetició de curs i alumnes d’EE i 
USEE a cada curs.  

5. Projectes específics, que poden ser externs al centre, que porta a terme un o més d’un curs. 

La proposta d’organització serà presentada al claustre. Es podran presentar propostes de 
modificació, que seran discutides i incorporades a la proposta en cas que siguin acceptades 
per la direcció. Una vegada aprovada, la proposta d’organització serà utilitzada per la:  

• Definició dels perfils i demanda de llocs treballs específics docents.  

• Confecció de l’horari del professorat.  

• Qualsevol altre aspecte relacionat amb l’organització pedagògica del centre.  
 
CAPÍTOL 2. Rendiment de comptes al consell escolar de la gestió del PEC.  
Tots els membres del claustre participaran en la concreció dels objectius i activitats previstes 
en el pla Anual (PGA)i en la valoració dels mateixos que quedaran recollits a la memòria 
(MAC). 
Aquest dos documents, marc de referència de  l’activitat pedagògica del centre, d’acord amb 
el Projecte de direcció i el Projecte Educatiu (PEC), es presentaran al claustre i una vegada 
valorats i acordats pel claustre, la direcció els presentarà al consell escolar i a la inspecció 
educativa. 
El Consell podrà presentar propostes, si s’escau, de millora o alguna modificació, que seran 
incorporats als documents, una vegada aprovats. 
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CAPÍTOL 3. Aprovació, revisió i actualització del PEC.  
Les NOFC, així com el PEC, es revisaran i s’actualitzaran cada 4 anys coincidint amb l’avaluació 
del projecte de direcció o en qualsevol moment que la direcció ho consideri oportú. 
 
TÍTOL III. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DEL CENTRE.  
CAPÍTOL 1. Òrgans unipersonals de direcció. 
Són òrgans unipersonals de govern el director, el cap d'estudis i el secretari. 
 
Secció 1. DIRECTOR/A 
La Direcció i responsabilitat general de l'activitat del centre correspon al director/a en 
funcions, el/la qual vetllarà per la coordinació de la gestió del centre, l'adequació al PEC i la 
PGA. La Direcció establirà els elements organitzatius del centre determinats pel projecte 
educatiu i concretats en el projecte de Direcció i, d'acord amb les competències dels òrgans 
de govern i participació, adoptar i impulsar mesures per millorar-ne l'estructura organitzativa, 
en el marc de les disposicions aplicables.  
Corresponen al director/a les funcions establertes a:  

• capítol 2, articles 3 al 12, del Decret 155/2010, del 2 de novembre, de la Direcció dels 
centres educatius públics i del personal directiu professional docent (DOGC núm. 
5753 de l’11 de novembre de 2010).  

• article 142 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol (DOGC 16 de juliol de 2009), d’Educació 
(LEC).  

• article 31.3 del Decret 102/2010, de 3 d’agost (DOGC del 5 d’agost de 2010), 
d’Autonomia dels Centres Educatius.  

 
Són funcions específiques del director/a : 
a) Representar el centre i representar-hi l'Administració educativa, sens perjudici de les 
competències de la resta d'autoritats de l'Administració educativa. 
b) Complir i fer complir les lleis i les normes vigents i vetllar per la seva correcta aplicació al 
centre. 
c) Dirigir i coordinar totes les activitats del centre d'acord amb les disposicions vigents i sens 
perjudici de les competències atribuïdes als òrgans col·legiats de govern. 
d) Elaborar, amb caràcter anual, en el marc del projecte educatiu, la programació general del 
centre conjuntament amb l'equip directiu i vetllar per l'elaboració, aplicació i revisió, quan 
escaigui, del projecte curricular del centre d’acord amb el currículum aprovat pel Govern de 
la Generalitat. 
e) Col·laborar amb els òrgans superiors de l'Administració educativa. 
f) Exercir la prefectura de tot el personal adscrit a l’escola. 
g) Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions del òrgans col·legiats del centre, visar 
les actes i executar-ne els acords en l'àmbit de la seva competència. 
h) Tenir cura de la gestió econòmica de l’escola i formalitzar els contractes relatius a 
l'adquisició, alienació i lloguer de béns i els contractes de serveis i de subministraments, 
d'acord amb la normativa vigent. Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats 
financeres i autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d'acord amb el pressupost del 
centre. 
i) Visar les certificacions i els documents oficials del centre. 
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j) Designar el cap d'estudis i el secretari,  i proposar el seu nomenament al delegat territorial 
del Departament d'Ensenyament. També correspon al director nomenar els òrgans 
unipersonals de coordinació, escoltat el cap d'estudis. 
k) Vetllar pel compliment del reglament de règim interior del centre. 
l) Assignar el professorat als diferents cicles, cursos i àrees en la forma més convenient per a 
l'ensenyament, tenint en compte l'especialitat del lloc de treball al qual estigui adscrit cada 
mestre i les especialitats que tingui reconegudes, en el marc general de les necessitats del 
centre i el seu projecte educatiu, escoltat el claustre. 
m) Controlar l'assistència del personal del centre i el règim general dels alumnes, vetllant per 
l'harmonia de les relacions interpersonals. 
n) Fomentar i coordinar la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa i 
facilitar-los la informació sobre la vida del centre i les activitats pròpies en el marc de la 
normativa vigent,  
o) Elaborar, conjuntament amb l'equip directiu, la memòria anual d'activitats del centre i 
trametre-la a la corresponent delegació territorial del Departament d'Ensenyament, un cop 
el consell escolar del centre n'hagi emès el corresponent informe. 
p) Informar el consell escolar del centre del projecte curricular aprovat pel claustre. 
q) Realitzar les actuacions previstes en el títol segon del reglament sobre els drets i els deures 
dels alumnes en el centre. 
r) Realitzar les actuacions derivades de l’aplicació en el centre de la normativa sobre avaluació 
dels aprenentatges dels alumnes i  les modificacions i exempcions curriculars, si és el cas. 
s) Donar a conèixer als diferents sectors de la comunitat educativa el contingut de les 
instruccions d’inici de curs publicades anualment pel Departament d’Ensenyament.  
t) Aquelles altres que li sigui atribuïdes per disposicions del Departament d'Ensenyament. 
 
Secció 2. CAP D’ESTUDIS 
Correspon al cap d'estudis la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats 
del centre, i la seva organització i coordinació, sota el comandament del director del centre. 
 
Són funcions específiques del cap d'estudis : 
a) Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el si del centre com amb els centres 
públics que imparteixen l'educació secundària obligatòria, als quals estigui adscrit. Coordinar 
també, quan 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. 
b) Coordinar les activitats extraescolars en col·laboració amb el consell escolar del centre i les 
associacions de pares. Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament 
d'Ensenyament i especialment amb els equips d'assessorament psicopedagògic. 
c)  Substituir el director en cas d'absència. 
d) Coordinar l'elaboració i l'actualització del projecte curricular de centre i vetllar per 
l'elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la diversitat dels ritmes 
d'aprenentatge i la singularitat de cada alumne, especialment d'aquells que presentin 
necessitats educatives especials, tot procurant la col·laboració i participació de tos els 
mestres del claustre en els grups de treball. 
e) Vetllar perquè l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes es dugui a terme en 
relació amb els objectius generals d'àrea i d'etapa i en relació amb els criteris fixats pel 
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claustre de professors en el projecte curricular de centre. Coordinar la realització de les 
reunions d'avaluació i presidir les sessions d'avaluació de fi de cicle. 
f) Vetllar per la coherència i l'adequació en la selecció dels llibres de text i del material didàctic 
i complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que s'imparteixen en el 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 i reciclatge del 
professorat que es desenvolupin a l’escola, quan s'escaigui. 
i) Aquelles altres que li siguin encomanades pel director o atribuïdes per disposicions del 
Departament d'Ensenyament. 
j) Presidir i coordinar les tasques del consell de delegats, així com requerir els professors-
tutors sobre el funcionament de les respectives assemblees de classe. 
 
Secció 3. SECRETARI/A 
Correspon al secretari dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa del 
centre, sota el comandament del director, i exercir, per delegació seva, la prefectura del 
personal d'administració i serveis adscrit al centre, quan el director ho determini. 
 
Són funcions específiques del secretari: 
a) Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern i aixecar les actes de les reunions que 
celebrin. 
b) Tenir cura de les tasques administratives de l’escola, atenent la seva programació general 
i el calendari escolar. 
c) Estendre les certificacions i els documents oficials de l’escola, amb el vist i plau del director. 
d) Dur a terme la gestió econòmica del centre, la comptabilitat que se'n deriva i elaborar i 
custodiar la documentació preceptiva. Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats 
financeres, juntament amb el director. Elaborar el projecte de pressupost del col•legi, 
incloent-hi el manteniment, reposició i actualització de l'equipament i material que 
correspongui, segons el que disposa l'article 173.5 d'aquest reglament. 
e) Vetllar per l'adequat compliment de la gestió administrativa del procés de preinscripció i 
matriculació d'alumnes, tot garantint que s’adeqüi a les disposicions vigents. 
f) Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i diligenciats 
d'acord amb la normativa vigent. 
g) Ordenar el procés d'arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels registres i 
expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los. 
h) Confeccionar i mantenir l'inventari general del centre. Coordinar la gestió dels inventaris 
específics que citen el títol III, capítol primer, secció tercera d'aquest reglament. 
i) Vetllar pel manteniment i conservació general del centre, de les seves instal·lacions, 
mobiliari i equipament d'acord amb les indicacions del director i les disposicions vigents.  
Tenir cura de la seva reparació quan correspongui. Elevar anualment un informe al consell 
escolar segons el que estableix l'article 172.3 d'aquest reglament. 
j) Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l'adquisició, alienació o lloguer 
de béns i els contractes de serveis i subministraments, d'acord amb la normativa vigent. 
k) Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director del col•legi o atribuïdes pel 
Departament d'Ensenyament. 
 

CAPÍTOL 2. Òrgans col·legiats de participació en el govern i la gestió del centre. 
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Secció 1. El consell escolar 
La base jurídica que regula el funcionament dels òrgans col·legiats es fonamenta en:  

• articles 146 i 148 de la llei 12/2009, d’Educació (LEC).  

• articles 26, 27, 28, 29, 45, 46 i 47 del decret 102/2010, d’Autonomia de Centres 
Educatius  

• lleis 30/92, de 26 de novembre (Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, BOE, 27-11-92)  

• llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, DOGC núm. 5686, 05-08-10.  

 
La composició del Consell Escolar del centre és la següent:  

• El director/a, que el presideix.  

• El/la cap d'estudis.  

• El secretari/a 

• Un o una representant de l'ajuntament de Barcelona.  

• Sis representants del professorat.  

• Cinc representants dels pares i mares.  

• Un representant de l'AMPA.  

• Un representant del PAS.  
 
La condició de membre electe del Consell Escolar s'adquireix per quatre anys. Cada dos anys 
es renovarà la meitat dels membres d’acord amb la normativa vigent.  
 
Funcionament del consell escolar.  
El funcionament del consell escolar estarà regit per les següents normes:  

a) El Consell Escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i 
sempre que el convoqui el seu president o ho sol·liciti almenys un terç dels seus 
membres.  

b) La convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries serà tramesa per la 
Direcció, amb antelació suficient, juntament amb la documentació necessària que 
hagi de ser objecte de debat, i, si s’escau, d’aprovació.  

c) El president convocarà les sessions del Consell Escolar. La convocatòria de les sessions 
es farà mitjançant notificació escrita (via e-mail) als interessats/des 48 hores abans, 
exceptuant els casos d'urgència, per tal de disposar de temps per incorporar-hi 
propostes i/o documentació que els membres hauran de fer arribar a la Secretaria. El 
president revisarà aquestes propostes que seran adreçades a la resta de membres 
amb temps suficient.  

d) L'ordre del dia el fixarà el president, que serà informat, prèviament, de si hi ha algun 
tema proposat pels altres membres.  

e) El secretari, serà l’encarregat de fer les actes de les reunions. 

 
Comissions específiques del Consell Escolar del centre.  
En el si del Consell Escolar es poden constituir comissions de treball, d’acord amb l’article 47 
del decret 102/2010 d’Autonomia dels Centres Educatius (Comissió Permanent i Comissió 
Econòmica, aquesta última de manera preceptiva). 
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Comissió Econòmica.  
Al si del Consell Escolar es constitueix, amb caràcter permanent, una Comissió Econòmica, 
integrada per:  

• La Direcció, que la presideix.  

• El/la Secretari/a.  

• Un mestre/a.  

• Un pare/mare.  

 
Aquests membres estaran designats pel Consell Escolar del centre d’entre els seus membres. 
La Comissió Econòmica té les competències que expressament li atorga l’article 47.3 del 
Decret 102/2010 i aquelles altres que li delegui el Consell Escolar.  
L’aprovació del pressupost i la fiscalització dels comptes anuals del centre no són delegables. 
El Consell Escolar, d'acord amb el Pla Anual presentat per l’equip Directiu, establirà les 
prioritats en les activitats del centre i distribuirà els recursos econòmics. La Comissió vetllarà 
pel seu compliment.  
 

Comissió Permanent.  
Al si del Consell Escolar del centre es constitueix una Comissió Permanent integrada per:  

• La Direcció, que la presideix.  

• La Cap d’estudis 

• Un representant del professorat. 

• Un representant dels pares/mares. 

Aquests membres estaran designats pel Consell Escolar del centre entre els seus membres. 
De la Comissió Permanent en forma part el/la secretari/a, si s’escau, amb veu i sense vot.  
El Consell Escolar del centre no pot delegar en la Comissió Permanent les competències 
referides a l’elecció i el cessament de director/a, les de creació d’òrgans de coordinació, les 
d’aprovació del projecte educatiu, del pressupost i la seva liquidació, de les Normes 
d’Organització i Funcionament del Centre i de la programació general anual.  
 
Normativa de referència per a les Eleccions al consell escolar 
Resolució ENS/2160/2014, de 16 de setembre, per la qual s'estableix el calendari del procés 

electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats 

sostinguts amb fons públics. 

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

 

Participació en el consell 

• La no participació en dos Consells Escolars consecutius o tres alterns, durant la 
totalitat del curs sense causa justificada, suposarà el canvi de representant en el sector 
corresponent, prèvia comunicació de la Presidència i un cop escoltat l'interessat/da.  

• La resta de sessions seran considerades extraordinàries i es convocaran a proposta de 
la Direcció o almenys d’un terç dels seus membres.  

• Correspon a la Direcció l'acceptació o denegació de les possibles dimissions. En 
qualsevol cas la dimissió no serà efectiva fins que no es produeixi la substitució 
corresponent.  
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• Les decisions en el si del Consell Escolar es prendran normalment per consens. Si no 
és possible es determinarà la decisió per majoria simple dels membres presents del 
Consell Escolar, que expressa el consens una majoria qualificada (3/5 parts dels seus 
membres). En cas d'empat la Presidència dirimirà amb el seu vot de qualitat, és a dir, 
decidirà la qüestió.  

 
Secció 2. EL CLAUSTRE 
El claustre és l'òrgan de participació del professorat en la gestió i la planificació educatives de 
l’escola. Està integrat per la totalitat dels mestres que hi presten serveis i és presidit pel 
director/a. En aquest sentit, a més del professorat designats pel Departament 
d’Ensenyament, formaran part del claustre el professorat que, designats pel Departament 
d’Ensenyament a proposta dels ordinaris diocesans de l’Església catòlica, o designats per les 
esglésies o comunitats pertanyents a la Federació d’Entitats Religioses Evangèliques 
d’Espanya, la Federació de Comunitats Israelites d’Espanya o la Comissió Islàmica d’Espanya, 
imparteixin ensenyaments de les seves respectives religions als centres dependents del 
Departament d’Ensenyament.  
 
Són funcions dels claustre de professors : 
a)  Participar en l'elaboració del projecte educatiu del centre. 
b) Aportar propostes i informar el consell escolar del centre i l'equip directiu sobre 
l'organització i la programació general del centre i per al desenvolupament de les activitats 
escolars complementàries 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 sobre el nomenament dels mestres tutors. 
f)   Fixar i coordinar criteris sobre el treball d'avaluació i recuperació dels alumnes. 
g)  Fixar i coordinar les funcions d'orientació i tutoria dels alumnes. 
h) Promoure iniciatives i compartir bones pràctiques en l'àmbit de l'experimentació i 
investigació pedagògiques i en la formació del professorat. 
i)  Analitzar i valorar els resultats de l'avaluació dels alumnes i del centre en general. 
j)  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. 
k)  Conèixer les candidatures a la direcció i els programes presentats pels candidats. 
l)   Participar en l'avaluació interna del centre. 
m) Col·laborar en l'avaluació externa del centre que realitzi la inspecció d'ensenyament. 
n)  Aprovar tècnicament la implantació i la retirada dels llibres de text. 
o) Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició del Departament d'Ensenyament. 
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Funcionament del claustre 
a) El claustre es reuneix preceptivament una vegada cada dos mesos amb caràcter 

ordinari i sempre que el convoqui el director o ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus 
membres. És preceptiu que el claustre es reuneixi al començament i al final de cada 
curs escola. L'assistència a la reunió del claustre és obligatòria per a tots els seus 
membres. 

b) La convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries serà tramesa pel director 
als membres del claustre amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, llevat del 
cas d'urgència apreciada pel director, la qual es farà constar a la convocatòria. 
Juntament amb la documentació necessària que hagi de ser objecte de debat, i en el 
seu cas d'aprovació, llevat que hi hagi motius justificats que ho impedeixin . En aquest 
cas, es faran constar en l'acta els motius que han impedit la disposició d'aquests 
documents als membres del claustre. Només podran ser tractats els punts que figurin 
en l'ordre del dia, llevat que en sigui declarada la urgència per acord de la majoria 
absoluta dels seus membres. 

c)  El secretari del centre aixeca acta de cada sessió del claustre, la qual ha de contenir 
la indicació de persones que hi han intervingut, les circumstàncies de lloc i de temps 
en què s'han tingut, els punts principals de les deliberacions, la forma i els resultats de 
les votacions i el contingut dels acords presos, i , a petició dels interessats, una 
explicació succinta del seu parer. Una vegada aprovada,  l'acta passa a formar part de 
la documentació general del centre. 

d) L'acta ha d'anar signada pel secretari amb el vist i plau del president i s'ha d'aprovar 
en la següent reunió. Així mateix correspon al secretari estendre les certificacions 
pertinents dels acords adoptats per l'òrgan.  

e) En l'acta podrà figurar, a sol·licitud dels respectius membres, el vot contrari a l'acord 
adoptat, la seva abstenció i els motius que la justifiquen o el sentit del vot favorable. 

f) Els membres del claustre que discrepin de l'acord majoritari hi podran formular vot 
particular per escrit en el termini de quaranta-vuit hores, que s'incorporarà al text 
aprovat. 

g) Els torns de paraula s’hauran de respectar. 
h) En general, s’aprovaran els acords per consens, en el cas que s’hagi de votar, les 

votacions seran a mà alçada, llevat dels casos que per normativa hagin de ser vot 
secret (papereta) o si es considera que el vot sigui secret. El director/a presentarà, en 
el seu cas, les diferents propostes que s’hagin de votar, indicant-hi el procediment de 
votació. 

 
CAPÍTOL 3. Equip directiu. 
L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern de l’escola que treballa coordinadament en 
l’exercici de les seves funcions. Correspon a les persones membres de l’equip directiu la gestió 
del projecte de direcció i el projecte educatiu de centre.  
L’equip directiu del centre està format per:  

• El/la director/a, que el presideix.  

• El o la cap d’estudis.  

• El secretari o secretària  

La periodicitat de les seves reunions és d’un dia a la setmana, i l’horari de les reunions quedarà 
reflectit en l’horari personal de cadascú dels seus membres.  
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CAPÍTOL 4. Equip de coordinació.  
L’equip de coordinació és l’òrgan col·legiat que ha de garantir l’aplicació del PGA i aprofundir 
en la pràctica del lideratge distribuït. Està format per l’equip directiu i els tres coordinadors/es 
de cicle. Es reuneix setmanalment durant tot el curs. 
 
Les funcions pròpies de l’equip de coordinació són:  

a) Debatre, valorar, analitzar temes de caire general relacionats amb el funcionament 
del centre com economia, programacions i activitats extraordinàries.  

b) Implantació, seguiment d’aspectes pedagògics, de convivència, de necessitats 
educatives de l’alumnat, de propostes per a les celebracions de festes… 

 
L’equip de coordinació és un òrgan consultiu a partir del qual es fan propostes que arriben als 
cicles per a la seva anàlisi i debat. Les propostes treballades ja sigui en els cicles, comissions  
o altres equips docents tornaran a l’equip de coordinació per tal que les executi o les porti al 
claustre si és el cas.  
 
CAPÍTOL 5. Òrgans unipersonals de coordinació.  
Són òrgans unipersonals de coordinació, els coordinadors/es de cicle, el coordinador 
d'informàtica, el coordinador lingüístic, el coordinador de prevenció de riscos laborals,  i, el 
mestre tutor. Són càrrecs nomenats pel director/a d’acord amb l’equip directiu. 
L’equip de coordinació es reuneix un dia a la setmana en horari lectiu. 
 
Secció 1. Funcions del coordinador de cicle  
A la nostra escola, hi ha una coordinadora de parvulari i dos coordinadors/es, un de cicle 
inicial (1r, 2n i 3r) i un de cicle superior (4t, 5è i 6è). 
Són funcions dels coordinadors de cicle : 
a) Vetllar per la coherència i continuïtat de les accions educatives al llarg de l'educació infantil 
i l'educació primària, segons correspongui, sota la dependència del cap d'estudis. 
b) Fer propostes a l'equip directiu  per a l'elaboració del pla d'avaluació interna. 
c) Col·laborar amb l'equip directiu en l'aplicació del pla d'avaluació interna del centre. 
d) Estructurar els mecanismes de traspàs/recull d'informació juntament amb el cap d'estudis 
i  la resta de coordinadors. 
e) Convocar les reunions del seu cicle, presidir-les, fer el resum escrit dels temes tractats, 
donar-lo a conèixer al cap d'estudis, i fer-ne el seguiment. 
f) Formar part de l'equip de coordinació pedagògica i ser el portaveu en el seu cicle. 
g) Mantenir actualitzat l'inventari del material del cicle, fer-se càrrec del material necessari i 
de la seva actualització i conservació en col·laboració amb l'equip de mestres. 
h) Fer les diligències necessàries per gestionar les activitats que s'organitzin a nivell de cicle. 
i) Encarregar-se, juntament amb l'equip directiu, de la difusió i del compliment de les 
disposicions del reglament de règim interior en el seu cicle.  
 
Secció 2. Funcions del coordinador d'informàtica 
a) Proposar a l'equip directiu del centre els criteris per a la utilització i optimització dels 
recursos informàtics i per adquirir-ne de nous. 
b) Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics del 
centre. 
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c) Assessorar el professorat en la utilització educativa de programes i equipaments 
informàtics en les diverses àrees del currículum i orientar-lo sobre la seva formació 
permanent en aquest tema. 
d) Aquelles que el director/a de l’escola li encomani en relació amb els recursos informàtics i 
telemàtics o que li pugui atribuir el Departament d'Ensenyament. 
 
Secció 3. Funcions del coordinador lingüístic 
Són funcions del coordinador lingüístic : 
a) Assessorar l'equip directiu en l'elaboració del projecte lingüístic. 
b) Assessorar el claustre en el tractament de les llengües  en l'elaboració del projecte 
curricular del centre, d'acord amb els criteris establerts en el projecte lingüístic. 
c) Assessorar l'equip directiu en la programació de les activitats relacionades amb la concreció 
del projecte lingüístic inclòs en la programació general del centre i col·laborar en la seva 
realització. 
d) Organitzar els seminaris i cursos necessaris per a la normalització lingüística en funció de 
les peticions i necessitats del professorat del centre. 
e) Aquelles que el director del centre li encomani en relació amb el projecte lingüístic o que li 
pugui atribuir el Departament d'Ensenyament. 
 
Secció 4. Funcions del coordinador de prevenció de riscos laborals 
a) Promoure i coordinar, segons les directrius i objectius de la direcció del centre i la guia de 
la secció de prevenció de riscos laborals de la delegació territorial,  les actuacions en matèria 
de salut i seguretat del centre. Així mateix, promoure l'ús dels equips de treball i protecció i 
fomentar l’interès i la cooperació de les treballadores i treballadors en l’acció preventiva. 
b) Promoure, molt especialment, les actuacions preventives bàsiques, com l’ordre, la netedat, 
la senyalització i el manteniment general, i efectuar-ne el seguiment  i control. 
c) Col·laborar en l’avaluació i el control dels riscos generals i específics del centre, atenció a 
queixes i suggeriments i registre de dades. 
d) Col·laborar en les implantacions del pla d’emergència i en les actuacions que se’n deriven. 
e) Col·laborar en les revisions periòdiques dels llocs de treball. 
f)  Coordinar la formació de les treballadores i treballadors del centre dins d’aquest camp. 
g) Col·laborar amb el claustre per al desenvolupament, dins del currículum de l’alumnat, dels 
continguts de prevenció de riscos i d’estils de vida saludables. 
 
Secció 5. Funcions del mestre/a tutor/a 
La tutoria i l'orientació dels alumnes forma part de la funció docent. Tots els mestres 
integrants del claustre poden exercir les funcions de mestre tutor quan correspongui. 
Cada unitat o grup d'alumnes té un mestre tutor, amb les següents funcions: 
a)  Tenir coneixement del procés d'aprenentatge i d'evolució personal dels alumnes. 
b) Coordinar la coherència de les activitats d'ensenyament-aprenentatge i les activitats 
d'avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d'ensenyament del seu grup 
d'alumnes. 
c)  Responsabilitzar-se de l'avaluació del seu grup d'alumnes en les sessions d'avaluació. 
d) Tenir cura, juntament amb el secretari, quan correspongui, de vetllar per l'elaboració dels 
documents acreditatius dels resultats de l'avaluació i de la comunicació d'aquests als pares o 
representants legals dels alumnes. 
e) Dur a terme la informació i l'orientació acadèmica dels alumnes. 
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f) Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares dels alumnes o representants legals 
per informar-los del seu procés d'aprenentatge i de la seva participació en les activitats de 
l’escola. 
g) Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les activitats de 
l’escola. 
h) Participar en l'avaluació interna del centre. 
i) Aquelles altres que li encomani el director o li atribueixi el Departament d'Ensenyament. 
j) Tenir cura de l’ordre, i el material del seu grup-classe i aula. 
k) Col·laborar en l’elaboració de l’inventari de la seva aula. 
 
La concreció de les funcions del tutor està desenvolupat en el document de “Pla d'acció 
tutorial” (Annex 1) elaborat durant el curs 13-14 i cada classe disposa d’un exemplar.  
 

TÍTOL IV. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 
CAPÍTOL 1. Organització del professorat.  

Secció 1. Equips docents. 
Per cada cicle es constituirà un equip docent, que estarà dinamitzat pel coordinador/a de 
cicle. 
Sempre que sigui possible hi haurà un membre de l’equip directiu a cada cicle.  

- L’equip docent està format per tots els mestres tutors/es del cicle. 
- Mestres especialistes que imparteixen les matèries en aquests grups. 
- El personal no docent, TEI, educadora d’EE, estaran en l’equip de cicle on hi tinguin 

més dedicació.  
 
Els acords presos en les reunions d’equips docents constaran en l’acta que faran els 
coordinadors. Les actes seran lliurades a tots els membres de l’equip docent i a la direcció via 
correu electrònic.  
Les reunions d’equip docent quedaran especificades a l’horari del professorat, en la franja de 
13:00 a 14:00. 
Funcions:  

a) Programar conjuntament de les diferents activitats d’aprenentatge i la seva 
coordinació.  

b) Establir mecanismes d’acció i coordinació de l’acció docent.  

c) Elaboració de criteris comuns respecte a hàbits i actituds.  

d) Programar, proposar i portar a terme les activitats que s’han de desenvolupar en 
activitats comunes: colònies, festes, temes curriculars 

e) Supervisar distribució de l’alumnat en grups classe, desdoblaments, participació en 
activitats extraescolars.  

f) Seguiment global de la dinàmica dels grups classe i el seu rendiment acadèmic.  

g) Tractament de la diversitat dels alumnes. Establir tipus d’ajut, atencions 
individualitzades,... 

h) Estratègies comunes d'intervenció al grup-classe.  

i) Acordar modificacions en la intervenció en determinats alumnes.  

j) Fer el seguiment del Pla d’Acció Tutorial i presentar propostes per tal de millorar-lo.  
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Secció 2. Les comissions 
Les comissions, tal com les hem plantejat a l’escola Cervantes estan formades per mestres 
i porten a terme tasques orientades a impulsar projectes i activitats complementàries a la 
tasca docent que impulsen i faciliten  un treball pedagògic intern. 
a) Es constitueixen en el moment que sorgeix la necessitat, i una vegada finalitzada la 

tasca o projecte concret es dissolen i/o se’n formen de noves en funció del projecte 
pedagògic que es vulgui impulsar. 

b) Els membres que formen una comissió seran escollits per l’equip directiu. 
c)  Cada comissió elabora uns objectius i uns plans de treball per un curs, d’acord amb el 
PGA. La comissió elabora un primer el calendari de treball a l'inici, el qual s'anirà concretant 
a mesura que avanci la tasca. L'equip directiu haurà de fer compatible el calendari de 
treball dels membres de la comissió amb la resta de calendaris i tasques programades per 
la resta d'òrgans de govern i coordinació. 
d) Cada comissió a l’acabar el curs, ha de fer una valoració de la tasca realitzada, segons 
els objectius proposats i ho presentarà al claustre que també en farà una valoració. 
Aquestes valoracions es recullen a la memòria junt amb els objectius i propostes de cara a 
l’elaboració del PGA del curs següent. 
e) Les comissions poden anar variant en funció de les propostes de treball que es 
defineixin en el PGA. 
f) El grup de persones que formen la comissió acorda, d’acord amb la Cap d’estudis,  les 
funcions de cada membre, en funció de les principals habilitats i capacitats de cada 
membre perquè la tasca sigui eficaç i eficient.  
g) Les comissions es reuneixen una vegada a la setmana i es contempla en l’horari de 
13:00 a 14:00. 
h) Tots els membres del claustre amb jornada sencera formen part d’alguna comissió. 
S’intenta que en una comissió hi hagi mestres de diferents cicles. 
i) El personal no docent, si el seu horari li ho permet també pot formar part d’alguna 
comissió. 

 
Secció 3. Comissió Social 
La comissió social té com a objectiu fer el seguiment i tractar casos de nenes o nenes en risc 
de marginació social i de desatenció i acorda accions a dur a terme amb les famílies, mestres, 
entitats de l’entorn: Salut, Serveis Socials, EAIA, EAP, Comissió d’absentisme. 
 
La comissió social es reuneix cada mes. Està formada per l’educador/a social dels SS Casc Antic 
i la direcció de l’escola. En forma part, sempre que es vegi necessari la treballadora social de 
l’EAP. 

a) Les tutores han d’informar a la directora sempre que detectin qualsevol senyal d’alerta 
de qualsevol  alumne. També la directora ha d’informar a les tutores del seguiment 
que s’està fent de cada alumne de la comissió social. 

b) La directora, com a membre de la comissió social i per tenir més facilitat d’accés a les 
famílies, ha de mantenir entrevistes amb certa freqüència amb aquestes famílies, ha 
de fer-ne el seguiment, ha de facilitar les trobades entre les famílies i la TS de l’EAP, o 
amb la tutora, o adreçar-les a SS sempre que sigui necessari. 

c) En el cas que es requereixi el suport d’un mediador cultural, la comissió farà els tràmits 
necessaris. 
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Secció 4. Comissió d’atenció a la diversitat 
La coordinadora d’EE i de l’USEE és  encarregada de planificar, promoure i fer el seguiment 
de les mesures que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de 
l’alumnat. 
La comissió està formada per la coordinadora d’EE i de l’USEE, la cap d’estudis, l’EAP de 
referència, i els mestres que es consideri  oportú segons  l’alumnat del qual es parla. Es 
reuneix setmanalment. 
 
Funcions de la coordinadora d’EE: 

a) Planificar i deixar constància de tots els suports que es porten a la pràctica al centre. 
b) Establir les característiques de cada suport, el número de persones i el número d’hores 

que s’hi dedicaran. 
c) Establir els criteris d’alta i de baixa d’un recurs. 
d) Establir els criteris per derivar l’alumnat amb NEE. 
e) Previsió i organització de l’atenció de l’alumnat amb NEE. 
f) Fer el seguiment de l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i 

específiques. 
g) Elaborar la proposta dels plans individualitzats. 
h) informar a les famílies del seguiment dels alumnes amb NEE, junt amb la tutora. 
i) Assistir a algunes reunions o entrevistes entre famílies i psicopedagog/a de l’EAP. 

 
Plans individualitzats 

Un pla individualitzat (PI) és una eina per a la planificació de mesures, actuacions i suports 
per donar resposta a situacions singulars i complexes de determinats alumnes. 
Un pla individualitzat per a un alumne s’ha d’elaborar quan es consideri que, per al seu 
progrés, són insuficients les adaptacions incorporades en la programació ordinària i les 
mesures de reforç o ampliació previstes.(Art. 5.2 de l’Ordre EDU/296/2008) 
La directora del centre és responsable que s’elabori i s’executi el PI, comptant amb 
l’assessorament de l’EAP i l’especialista de NEE. 
La coordinadora d’EE ha de promoure les mesures d’informació general, ajuda i 
assessorament a la tutora coordinadora del pla i a l’equip de professors per a la seva 
elaboració i aplicació. 
La tutora és la coordinadora responsable de l’elaboració i seguiment del pla comptant amb la 
participació de l’equip docent. 
L’elaboració d’un pla individualitzat s’ha de fer a partir d’un dictamen d’escolarització, d’un 
informe psicopedagògic o a demanda del tutor, o d’un altre docent, si identifiquen que no 
són suficients per al progrés d’un alumne les mesures d’atenció a la diversitat que s’han 
planificat en la programació general anual i en el suport escolar personalitzat. 
Per als alumnes que tenen un dictamen d’escolarització motivat per condicions vinculades a 
discapacitats intel·lectuals i del desenvolupament s’ha d’elaborar un pla individualitzat durant 
els dos primers mesos del curs. Si es valora que no és necessari, perquè la discapacitat no 
afecta el procés d’aprenentatge de l’alumne, se n’ha de deixar constància per escrit. 
Si l’evolució de l’alumne ho aconsella, es pot finalitzar un pla individualitzat en qualsevol 
moment i abans del temps inicialment previst, a proposta de la tutora de l’alumne i amb  
l’acord de l’equip que el porta a terme i un cop s’ha escoltat la família. 
Si la família o els tutors legals sol·liciten raonadament la finalització del PI, la tutora i la 
coordinadora d’EE valoraran la sol·licitud de la conveniència de continuar o no amb el pla 
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individualitzat de l’alumne. La decisió motivada de finalitzar anticipadament un pla 
individualitzat l’ha de prendre i signar la directora, amb constància del coneixement de la 
família en el document del pla i en l’expedient acadèmic de l’alumne. 
Es prioritzarà una entrevista inicial amb les famílies de l’alumnat amb PI i totes les que calgui 
durant el curs. A l’entrevista hi ha d’assistir la tutora i es pot valorar si cal, que hi assisteixi la 
mestra d’EE, el cotutor/a, la direcció, l’EAP. Es valorarà en cada cas. 
Es marcarà un calendari d’avaluació trimestral del PI entre la tutora coordinadora i la mestra 
d’NEE per avaluar. 
 
Secció 5 Les juntes d'avaluació 
Les juntes d'avaluació són formades per tots els mestres que exerceixen en el cicle i la cap 
d’estudis que la presideix. Les funcions de les comissions d'avaluació són : 

a) Analitzar col·lectivament l'evolució dels aprenentatges de cada alumne. 
b) Establir, si escau, mesures d'adequació i reforç. 
c) Proposar la modificació d'estratègies i els ajustaments de programació que convinguin 

per a les activitats educatives del cicle. 
d) Realitzar una valoració final per àrees i global,  del progrés de cada un dels alumnes en 

finalitzar el cicle. 
e) Decidir si els alumnes promocionen de cicle  o hi resten un any més, en els cas que no 

hagin  assolit completament  els objectius del cicle. 
f) Explicitar les activitats que convenen en el cicle següent per assolir els objectius del 

cicle anterior,  per a aquells alumnes que hagin passat als següents  havent assolit de 
forma incompleta els objectius del cicle anterior. 

 
Funcionament de les juntes d'avaluació: 
Les juntes d'avaluació són  presidides pel cap d'estudis o per qui, a aquest efecte, n'exerceixi 
les funcions. A més dels mestres dels cicle, també hi poden participar altres professionals que 
hagin intervingut en el procés d'ensenyament dels alumnes. L'equip de mestres del cicle, 
juntament amb la cap d'estudis determinaran justificadament cada curs si escau aquesta 
participació. 

a) Les comissions es reuniran com a mínim un cop cap a finals del  trimestre  en els cicles 
de l'educació primària i dues vegades al curs, gener i juny, a l'educació infantil, sempre 
abans del lliurament dels informes a les famílies. 

b) Cada tutor/a ha de fer l’acta d’avaluació del seu curs, segons el model que tenim 
establert, i que presentarà a la comissió. (Inclòs en el dossier de tutoria) 

c) En les actes de les sessions trimestrals s'haurà d'explicitar, almenys, la relació 
d'alumnes que presenten dificultats i les mesures de reforç i adequació preses, així com 
les modificacions en la programació i estratègies d'intervenció proposades pels 
mestres. En la sessió següent s'haurà de fer el seguiment del grau de compliment dels 
acords presos.  

d) En l'acta de la darrera sessió d'avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final 
de les àrees, la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció 
o retenció de l'alumne en el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen de cicle 
sense haver-ne assolit tots els objectius, s'hauran de fer explicites les activitats a 
realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle anterior. 

 
CAPÍTOL 2. Organització de l’alumnat 
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L’alumnat s’organitzarà en els 9 grups-classe, els quals tindran com a referència un tutor o 
una tutora.  
Els grups s’organitzaran en tres cicles: Infantil, Inicial (1r, 2n i 3r) i Superior (4t, 5è i 6è). 
Durant la fase d’organització general del curs, i en funció de las particularitats de l’alumnat i 
la dinàmica pròpia del curs, l’equip directiu, juntament amb l’equip de cicle, podrà dissenyar 
l’organització de curs de forma adequada a les necessitats. Aquestes mesures hauran de tenir 
per objectiu bàsic l’optimització dels recursos disponibles en cada moment, i la millora dels 
processos d’ensenyament i aprenentatge i els resultats de l’alumnat. 
 
CAPÍTOL 3. Atenció a la diversitat 
Art. 81 LEC L’escola ha de garantir que l’atenció educativa de tots els alumnes es regeixi pel 

principi d’escola inclusiva. 
En el projecte educatiu es consideren els elements curriculars, metodològics i organitzatius 
per a la participació de tots els alumnes en els entorns escolars ordinaris, independentment 
de llurs condicions i capacitats. 
Les mesures d’atenció a la diversitat queden recollides pel Pla d’Atenció a la Diversitat (PAD) 
elaborat pel centre. 
Com a mesura i suport general d’atenció a la diversitat, dediquem molts recursos  humans a 
desdoblar grups. Creiem que amb grups reduïts es poden atendre millor les necessitats de 
tots els alumnes i, per tant,  atendre millor la diversitat.  Així, tots els grups de primària tenen 
assignat un tutor i un cotutor, que comparteixen responsabilitats i treballen junts algunes 
sessions de matèries instrumentals.  
 
També hi ha desdoblament a anglès, de manera que a partir de 1r tots els cursos tenen dues 
sessions en gran grup i una altra desdoblada. Educació artística s’organitza en forma de 
tallers, per cicles. 
 
Aquesta organització ens permet realitzar diferents tipus d’agrupaments, segons les 
necessitats dels grups de els objectius a treballar, i es facilita la inclusió dels alumnes a les 
aules ordinàries. Tipus d’agrupaments: 
 
� Gran grup amb un sol mestre. 
� Gran grup amb dos mestres i/o algun suport específic (educadora, auxiliar...) 
� Grups reduïts o mitjos grups amb dos mestres. 
� Grups internivells. 
� Grups intercicles. 
 
Altres desdoblaments 
� Activitats  entre aules (colònies, racons, …). 
� Activitats conjuntes amb tot l’alumnat d’un mateix cicle (grups de lectura, tallers, racons, 

experiments,...) 
� Activitats intercicles (tallers padrins, …). 
� Organització mitja hora lectura diària (nova organització a partir gener 2013). 
� Celebració festes. Les festes s’organitzen des de la comissió de festes partint de les 

valoracions que els cicles han fet de les festes realitzades el curs anterior. Intentem que 
siguin festes que impliquin la participació de tots. 

� Reunions periòdiques de comissió de suport a l’aprenentatge. 
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Mesures i suports addicionals 
SEP (Suport Educatiu Personalitzat). Organitzem sessions SEP per atendre alumnes amb 
dificultat d’aprenentatge. El criteri és que els alumes siguin atesos sempre pel mateix mestre. 
Des de la Comissió de Suport a l’Aprenentatge es fa el seguiment i es donen pautes de treball. 
La distribució d’alumnes i professors s’organitza en cicle.  

En aquest cas, poden ser suports puntuals, sobre un aspecte concret o durant un temps 
revisable. 
 

30 minuts de lectura diaris: des del curs 2012-2013 portem a terme  el projecte de 30 minuts 
de lectura diaris a tota la primària i en la mateixa franja horària, de 9:00 a 9:30. L’objectiu 
final és donar un impuls a la lectura per tal de poder-ne gaudir i millorar els resultats 
educatius. A Cicle Inicial organitzem grups en funció del nivell de lectura per ajudar als 
nens/es que ho necessiten  a iniciar-se en el procés lector.  

 

Tutoria individual 
Cada tutor de primària disposa dins del seu horari d’una sessió de tutoria individual amb 
l’objectiu de fer el seguiment acadèmic, i sobretot emocional de cada nen o nena.  

 
CAPÍTOL 4. Actuació educativa globalitzada sobre l’alumnat. 
L’alumnat s’organitza en grups-classe segons la seva edat. En casos excepcionals, però, un/a 
alumne/a serà matriculat a un curs que no li pertoca si les seves necessitats educatives ho 
requereixen i sempre i quan l’EAP, la inspecció educativa i la mateixa escola hi donin el 
vistiplau. Per aplicar aquesta mesura cal que la família o els tutors legals hi estiguin d’acord. 
 
CAPÍTOL 5. Acció i coordinació tutorial 
L’acció tutorial comporta el seguiment individual i col·lectiu dels alumnes amb la finalitat de 
contribuir al desenvolupament de la seva personalitat i prestar-los l’orientació de caràcter 
personal i acadèmic que els ajudi a assolir la maduresa personal i la integració social. 
L’acció tutorial, contribueix al desenvolupament d’una dinàmica positiva en el grup classe i 
a la implicació dels alumnes i de les seves famílies en la dinàmica del centre. 
Per dur a terme l’acció tutorial, cada tutor/a hi destinarà amb el seu grup classe una sessió 
setmanal. 
Igualment els tutors mantenen coordinació amb altres centres on atenen al nen o nena, per 
actuar en la mateixa direcció i establir criteris d’actuació comuns. 
Les actuacions associades a l’acció tutorial, han de: 
a) Informar les mares, els pares o tutors/es sobre l’evolució educativa dels seus fills i filles, i 
oferir-los assessorament i atenció adequada. Cada tutor/a realitzarà un mínim d’una 
entrevista anual amb les famílies dels alumnes, en deixarà constància escrita dels temes 
tractes i dels acords presos.  
b) Facilitar a pares, mares i tutors/es legals l’exercici del dret i el deure de participar i implicar-
se en el procés educatiu dels seus fills i filles. 
c) Vetllar pels processos educatius de l’alumnat i promoure, que cada alumne/a s’esforci i 
rendeixi el màxim de les seves possibilitats. En el seguiment de l’alumnat es vetllarà per 
l’assoliment de les competències bàsiques i la detecció de les dificultats de l’alumne/a per 
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prendre les mesures oportunes. A cada alumne/a se li fa un seguiment acadèmic, i també 
emocional. En el cas que es presenti problemes d’aprenentatge, conducta, relació... es fa un 
seguiment juntament amb la família i si és necessari hi ha intervenció de la comissió social, 
de l’EAP o altres serveis. 
d) Dur a terme la informació i l’orientació de caràcter personal, acadèmic i professional de 
l’alumnat, tot evitant condicionants lligats al gènere. 
e) Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les activitats del 
centre. Establir una normativa acordada entre tot el grup i d’acord amb els documents de 
convivència del centre. Dur a terme activitats amb el grup per afavorir la bona relació entre 
els seus membres. 
f) Proposar situacions d’aprenentatge generals i comuns per a tots els alumnes, però 
plantejant distints graus d’assoliment i activitats diferents atenent a les competències, 
necessitats, habilitats,... de cada alumne.  
g) Fer ús d’una varietat de metodologies didàctiques.  
h) Fer ús de metodologies obertes que permeten que cada alumne avanci segons el seu ritme 
i nivell de competència curricular.  
i) Flexibilitzar els objectius i els continguts. La programació didàctica ha d’incloure, 
necessàriament, entre d’altres els objectius, els continguts i els criteris d’avaluació, amb 
especial referència als mínims exigibles  
j) Les mesures de recuperació i els reforços per aconseguir aquesta recuperació. 
 
Seguiment del procés educatiu de l’alumnat. 
El procés educatiu dels alumnes entenem que ha de ser compartit entre l'escola i la família i 
es porta a terme en totes aquestes modalitats   

• Entrevista personal amb els pares de tots els alumnes al llarg del primer i segon 
trimestre. 

• Entrevista personal quan sigui necessari a petició de la família o del tutor o tutora. 

• Seguiment mitjançant l'agenda 

• Visita a l'aula del fill/filla des de Parvulari fins a 4t al final de cada trimestre. 

• Informe trimestral (alumnes de Primària) o quadrimestral (alumnes de Parvulari) per 
informar als pares sobre el procés d'aprenentatge del seu fill o filla.  

• Sempre que sigui necessari la direcció del centre o la cap d’estudis respondran davant 
les famílies que així ho sol·licitin i a l’inrevés, les famílies han d’estar obertes a tenir 
una entrevista amb la direcció sempre que es requereixi. 

 
Disposem d’un document “Acció tutorial”, on s’especifica tot allò que es responsabilitat del 
tutor. Annex 1. Pla d’acció tutorial 
 
Nomenament i cessament de tutors i tutores.  
Article 39 (Decret 102/2010, d’autonomia de centres) 
1. Els tutors i tutores es nomenen pel director o directora del centre per un curs acadèmic 
com a mínim, havent escoltat el claustre en relació amb els criteris corresponents. 
2. Abans que finalitzi el termini pel qual va nomenar-se, la direcció del centre pot revocar el 
nomenament del tutor o tutora a sol·licitud motivada de la persona interessada, o per pròpia 
decisió, expressament motivada en l’incompliment de les seves funcions o en les necessitats 
de funcionament del grup assignat i amb audiència de la persona afectada. 
3. El director o directora informa el consell escolar del centre i el claustre de professorat del 
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nomenament i cessament de tutors i tutores. 
 
Substitucions  
Les substitucions no cobertes pel Consorci d’Educació de Barcelona es cobriran en funció dels 
recursos humans del centre en el moment d’haver de realitzar la substitució.  
S’intentarà que sempre que sigui possible, la persona substituta sigui algú que coneix el grup 
o que participa de manera directa en aquella etapa educativa.  
L’ordre de prioritats per fer la substitució serà el següent: 
� Deixar de fer SEP, si en el mateix cicle hi ha alguna sessió en aquell moment. 
� No fer desdoblament si el grup afectat en tenia. 
� Hores de TP, preferiblement del mateix cicle. 
� Es desfà un altre desdoblament, preferiblement del mateix cicle. 
� Algun membre de l’equip directiu. 
La cap d’estudis o la directora registrarà les substitucions que es portin a terme per tal d’anar 
compensant, si cal, en un lloc visible del despatx. El buidat de les substitucions fetes està 
recollit a la memòria del curs. 

Per cobrir substitucions, el/la mestre/a a substituir ha de deixar feina preparada. Si és 
especialista també, encara que no cal que deixi feina de la seva especialitat. 

Organitzarà les substitucions el Cap d’estudis o algun altre membre de l’Equip Directiu.  
 
CAPÍTOL 6. Orientació acadèmica. 
A partir del mes de febrer o març, la tutora de 6è, la cotutora de 6è, la coordinadora 
d’educació especial i cap d’estudis juntament amb l’EAP i amb el suport de la treballadora 
social de l’EAP per casos de NEE per situació social desfavorida,  realitzaran l’orientació 
acadèmica de l’alumnat de 6è. 
La tutora de 6è, és l’encarregada de fer el traspàs de tota la informació de l’alumnat als 
respectius instituts.  
 
TÍTOL V DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 
 
CAPÍTOL 1. Convivència i resolució de conflictes. Qüestions generals 
L’aprenentatge de la convivència és un element fonamental del procés educatiu. Totes les 
persones membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima escolar i el 
deure de facilitar-lo amb llur actitud i conducta en tot moment i en tots els àmbits de 
l’activitat del centre. 
 
Secció 1. Mesures per a la promoció de la convivència 
L’elaboració i el compliment d’aquestes mesures està basat fonamentalment en: 
- La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en especial el capítol V dedicat a la convivència 

(articles 30 al 38). 

- Decret 102/2010,de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, en concret els seus 

articles 23, 24 i 25. 

 

• La carta de compromís educatiu, que és el referent per al foment de la convivència, 
vincula individualment i col·lectivament els membres de la comunitat educativa del 
centre. 



  NOFC 

24 

 

• Acció tutorial (veure punt Títol IV. Organització pedagògica del centre. Capítol 5) 

• Assemblees de classe, cada classe disposa d’una hora setmanal per a treballar la 
cohesió de grup a través d’aquesta assemblea. 

• Educació en valors socials i cívics. Programa sobre mediació escolar i projectes 
d’intercanvi generacional amb els centres de dia del barri.  

• Celebració del dia de la Pau, el dia de la dona treballadora, notícies...  
 

L’escola disposa d’un marc organitzatiu que gestiona, facilita, articula i dóna sentit tant a les 
actuacions com als processos i que potencia un clima participatiu, positiu i creatiu. 
Aquestes accions van adreçades a la millora de la convivència a l’aula, al centre o a l’entorn, 
amb el benentès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits d’intervenció afavoreix la 
transferència d’aprenentatges, valors, creences, actituds i hàbits relacionals. 
 

• Es fomenta que l’alumnat intervingui en la gestió i en l’organització de l’aula. 

• Es treballa específicament la cohesió grupal perquè l’alumnat se senti identificat amb 
el seu grup classe i el centre. 

• Hi ha temps marcat l’horari dels tutors per fer la tutoria individualitzada. 

• Es fomenten activitats per compartir coneixement i aprendre. 

• Responsabilitzar els nens i nenes en tasques d’escola i participació en organització 
d’activitats. 

• Agrupacions puntuals per compartir una experiència, treball, teatre, concert... 

• Participació a través de l’assemblea de delegats i delegades de classe  (a partir de 3r) 
en aspectes d’organització i funcionament de general de l’escola. 

• La proposta d’activitats es diversa perquè tothom hi pugui participar, tenir èxit i sentir-
se valorat. 

• Les festes i celebracions en col·laboració conjunta entre mestres, PAS, alumnat, pares 
i mares. 

• Jornades dedicades a una temàtica on hi participen totes les classes. 
 

Afavorir el coneixement de l’escola i la participació de les famílies: 

• Intervencions puntuals de pares i mares a les aules, acompanyament en les sortides... 

• L’escola disposa de canals de comunicació que permeten que tots els membres de la 
comunitat educativa estiguin ben informats. 

• Les famílies disposen de diferents canals de participació (assembles de curs, delegats 
de classe, comissions, consell escolar, Ampa, plataformes digitals, web, blogs..). 

• La carta de compromís educatiu 
 
Tot això porta a fomentar uns Valors i Actituds afavoridores de la convivència perquè 
contribueixen a crear un bon clima escolar, ajuden a fer que  els nens i nenes siguin més 
responsables, a crear un clima de pertinença, a fomentar l’autonomia personal, a establir 
relacions amb els  altres alumnes i propicien l’èxit acadèmic, personal, social i laboral. 
 

Disposem d’un document de normes bàsiques de convivència “L’Escola Rutlla!” (N’hi ha un 
exemplar a cada aula). 
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Disposem d’un Pla d’Acollida de caràcter general responent a la idea d’escola acollidora i que 
detalla en un del seus apartats l’acollida d’alumnat nouvingut d’altres nacionalitats. Annex 2. 
Pla d’Acollida 
 

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

Són mecanismes per abordar de manera efectiva les tensions inevitables del dia a dia i 
proposar accions i protocols per a la reconciliació entre les parts, reparar els danys i establir 
les bases per evitar-ne la repetició. 
Treballem amb la idea de responsabilitzar a l’alumnat dels seus actes. Tenim establert un 
protocol d’actuacions de caràcter força general. 
- S’utilitza l’assemblea de classe i la tutoria individual com a recurs per tractar 
sistemàticament els conflictes que es produeixen. 
- Afavorim resoldre els conflictes mitjançant processos de mediació. 
- En casos de conflictes reiterats per part d’algun alumne/a, i que no responguin a processos 
de mediació, la direcció també fa intervencions amb l’alumne/a i la seva família, entrevistes, 
orientació cap a algun professional, cartes de compromís de conducta, i  ha d’establir unes 
conseqüències per a les accions conflictives que hagi fet l’alumnat. 
 
CAPÍTOL 2. Mediació escolar. 
La mediació és un procés de deconstrucció d’un conflicte en què les parts enfrontades 
exploren plegades el problema per trobar-hi solucions creatives i constructives. La figura del 
mediador ajuda les parts a posar de manifest la seva visió del conflicte i els sentiments i 
emocions que hi estan en joc. És doncs, una fórmula de resolució de conflictes en que no hi 
ha vencedors ni vençuts, sinó que empodera les parts per trobar solucions cooperatives al 
conflicte. 
Apliquem la resolució pacífica de conflictes com a procés de mediació escolar per tal què els 
alumnes vagin assolint les estratègies necessàries per aplicar-les de forma autònoma. 
En aquesta línia, el professorat del centre, en el curs 2011-12,  va rebre formació en mediació 
i resolució de conflictes. Tenim els documents que pauten la mediació.  
Annex 3. Dossier Mediació Escolar 
La mediació escolar, com a procés educatiu de gestió de conflictes, es basarà en els principis 
recollits en l’art.24 del D279/2006. L’àmbit d’aplicació i ordenació del procés de mediació 

s’ajustarà a les indicacions dels articles 25, 26, 27 i 28 del Decret 279/2006. 

 
CAPÍTOL 3. Règim disciplinari de l’alumnat. Conductes greument perjudicials per a la 
Convivència en el centre. 
El règim disciplinari de l’alumnat es troba definit en la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació 

(LEC),arts. 30 al 38 i en el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, 

arts. 23 al 25. 

 
Secció 1. Conductes sancionables 
Segons l’article 37.1 de la LEC es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència 
en el centre educatiu les conductes següents: 
a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres 
membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs pertinences i els 
actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat personal. 
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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.  
e) Els actes o les conductes que impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, ètnia, 
naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats s’han de considerar 
especialment greus. 
 
S’afegeix un punt referent a la sostracció d’objectes personals.  
 
Secció 2. Sancions imposables (art. 37.3 LEC). 
Les sancions que es poden imposar per alguna de les faltes tipificades per la secció 1 
d’aquest capítol, són la suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o 
complementàries o la suspensió del dret d’assistir al centre en casos extrems,  o a 
determinades classes. En tots dos supòsits s’acordarà entre el professorat més vinculat a 
l’alumne/a i la direcció, el període que es consideri oportú, o bé la inhabilitació definitiva per 
a cursar estudis al centre, en aquest cas haurà d’intervenir la inspecció educativa i s’haurà 
d’informar en el consell d’escola. 
 
Secció 3. Competència per imposar les sancions (art. 25 Decret 102/2010). 
Correspon a la direcció del centre imposar la sanció en la resolució de l’expedient incoat a 
l’efecte, sense perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat d’utilitat social 
per al centre i, en el seu cas, del rescabalament de danys que es puguin establir de manera 
complementària en la resolució del mateix expedient. 
Caldrà elaborar un expedient on hi constin els fets, l’alumnat implicat, i la sanció proposada 
així com, si escau, les activitats d’utilitat social per al centre i, en el seu cas, l’import de 
reparació o restitució dels danys o materials que eventualment hagin quedat afectats per 
l’actuació que se sanciona. 
 
Secció 4. Prescripcions (art. 25 Decret 102/2010). 

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. Criteris (art. 24.3 i 4 Decret 102/2010) 
Per a la graduació en l’aplicació de les sancions que corregeixen les faltes esmentades a 
l’article 37.1 de la Llei d’educació, s’han de tenir en compte els criteris següents: 
a) Les circumstàncies personals, familiars i socials i l’edat de l’alumnat afectat. 
b) La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva. 
c) La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l’alumnat afectat i de la 
resta de l’alumnat. 
d) L’existència d’un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, en el marc de la carta 
de compromís educatiu subscrita per la família, per administrar la sanció de manera 
compartida. 
e) La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que se sanciona. 
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f) La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen. 
 
Secció 6. Garanties i procediment en la correcció de les faltes (art. 25 Decret 102/2010) 
Les faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre tipificades a l’article 37.1 de 
la Llei d’educació es corregeixen mitjançant una sanció de les previstes a l’article 37.3 de la 
Llei esmentada. 
 
CAPÍTOL 4. Règim disciplinari de l’alumnat. Conductes contràries a la convivència en el 
centre. 
Secció 1. Conductes contràries a la convivència en el centre. ( Art.37.4.LEC ) 
Les irregularitats en què pot incórrer l'alumnat d’aquest centre que es contemplaran com a 
conductes contràries a la convivència en el centre són: 
a) Les que tipifica l’art. 37.1 LEC, quan no siguin de caràcter greu. 
b) Les faltes injustificades d’assistència a classe i de puntualitat. 
c) L'incompliment no greu de les normes de convivència de l’escola que es concreten encara 
que no d'una manera exhaustiva, en les següents: 
 
Pel que fa al professorat i altre personal de l'escola: 
- L’alumnat de l'escola té l'obligació de respectar i complir les instruccions del professorat i 
del personal no docent. Tots ells i elles contribueixen a la seva educació. 
- L’alumnat té l’obligació de dirigir-se a la resta de professorat o personal de l’escola amb 
respecte i correcció. 
- L’alumnat seguirà les orientacions del professorat respecte al seu aprenentatge. 
 
Pel que fa a l'ordre: 
- Les entrades i les sortides de les classes es faran de manera ordenada quan soni la música o 
el timbre. 
- Caminar amb respecte i de forma correcta pels passadissos, escales  i sempre que es surt de 
l’escola.  
- Mantenir un to de veu adequat a les diverses situacions i espais de l’escola o de fora de 
l’escola. 
- L’alumnat ha de tenir cura del material escolar i dels llibres. S’han de tenir els calaixos ben 
endreçats, així com la resta de l’aula. També s’han de respectar les mostres de treballs i 
activitats exposades pels passadissos. 
 
Pel que fa a l’edifici: 
- L’alumnat respectarà el mobiliari i farà bon ús de les instal·lacions de l’escola. També ha de 
tenir cura i respecte per les plantes i vetllar perquè ningú les toqui o trenqui.  
- Qualsevol alumne/a que produeixi desperfectes al centre de manera voluntària o negligent 
(pintura, vidres, portes, miralls, etc) està obligat a pagar el cost de la reparació. Si són diversos 
alumnes el cost quedarà repartit proporcionalment. 
- Els nens i nenes vigilaran de no tirar papers i embolcalls al terra. Tindran cura de reciclar 
sempre la brossa. 
- No és permès de fer les necessitats escatològiques fora dels lavabos, embrutar de manera 
intencionada els lavabos, llençar el paper higiènic o el paper de mans...  
 
Pel que fa a l’esbarjo: 
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-Els nens i nenes jugaran  lliurement en el pati sense interferir els jocs dels altres companys i 
companyes. Caldrà respectar els espais destinats a cada tipus de joc. 
- Els nens i nenes han de respectar i tenir cura del material de joc de pati. 
 
Pel que fa a altres aspectes: 
- Els nens i nenes no podran portar joguines de casa exceptuant quan s’autoritzi 
expressament. En aquest cas s’ha de tenir en compte l’edat dels nens i nens per flexibilitzar 
els criteris. 
- Els nois i noies no podran tenir obert el telèfon mòbil dins del recinte escolar. Si un alumne 
necessita trucar a casa ha de demanar permís a la seva tutora o a la direcció i es valorarà la 
seva necessitat. 
- Quant al vestuari respectarem la diversitat cultural en totes les seves formes i, per tant es 
permet l’ús de vestuari o elements simbòlics, ja siguin de caràcter cultural, religiós o 
identitari, sempre que no impossibilitin: 

a) La realització de totes les activitats curriculars 
b) La comunicació interpersonal 
c) La identificació personal 
d) La seguretat personal o la dels altres 

Aquest respecte, però, no ha de permetre ni tolerar els símbols que exaltin la xenofòbia, 
homofòbia ni el sexisme, o que promoguin qualsevol tipus de violència.  
 
- Els nois i noies només podran sortir de l’escola durant l’horari escolar amb autorització 

expressa dels pares, en tot cas, sempre serà recomanable que els vinguin a buscar. Sempre 
previ avís telefònic o nota a l’agenda. 

- Les conductes qualificades d’assetjament escolar tant presencial com virtual. 
- L’incompliment d’aquelles altres normes i/o indicacions que el centre estableixi per al bon 
funcionament de l’escola mitjançant els canals de comunicació habituals. 
 
Secció 2. Mesures correctores i sancionadores (Art. 19 D102/2010) 
Les mesures correctores previstes per a les conductes contràries a les normes de convivència 
del centre i a les normes de funcionament, realitzades per l’alumnat dins del recinte escolar 
o durant la realització d’activitats complementàries o extraescolars i en el servei de menjador 
són les següents: 
a) Crear un espai-temps de calma 
b) Reflexió oral i/o escrita 
c) Amonestació 
b) Privació d’alguna activitat relacionada amb el tipus de falta que s’ha comés. (Ex: 
Recorrerem a la supressió o canvi de torn d’esbarjo, si el conflicte ha estat en temps d’esbarjo 
o torn de menjador. 
c) Deixar constància escrita de la incidència i guardar-ne una còpia a l’expedient (en cas 
de reincidència o de tractar-se d’una falta greu). 
d) Compareixença davant de la cap d’estudis o de la directora del centre. 
e) Suspensió d’assistència a la següent sessió després d’haver ocasionat lleus agressions 
físiques o verbals a altres membres de la comunitat educativa realitzant tasques escolars en 
un altre grup o espai. Normalment a l’altre curs del cicle i si s’escau a un cicle superior o 
inferior. 
f) Comunicació a les famílies i/o tutors legals. 
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g) Realització de tasques educadores per a l’alumne, en horari d’esbarjo o del migdia si es 
queda al menjador, i/o la reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé 
al d’altres membres de la comunitat educativa. La realització d’aquestes tasques no es pot 
prolongar per un període superior a una setmana. 
h) Canvi de grup de l’alumne per un període de temps determinat. En aquest període l’alumne 
realitzarà els treballs acadèmics que se li encomanin. 
i) Suspensió del dret d’assistència a activitats escolars i sortides fora del centre, romanent a 
l’escola. 
j) Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no superior a cinc 
dies lectius. Mentre es fan aquestes classes, l’alumne ha de romandre al centre efectuant els 
treballs acadèmics que se li encomanin. 
k) En el cas de que s’alteri el funcionament d’una classe per l’ús de telèfon mòbil o un altre 
aparell electrònic aquest serà retingut i desat sota la custòdia de l’equip directiu, que el 
lliurarà directament a la família. En cas que la família no respongui, l’alumne/a a l’entrada a 
l’escola deixarà el telèfon a secretaria i el recollirà en el moment de sortir. 
 
Secció 3. Circumstàncies atenuants i agreujants. 
Considerarem circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l’actuació: 
a) El reconeixement, després d’haver raonat amb l’alumne/a, de la seva conducta. 
b) No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència en el 
centre. En cas d’haver-les comès caldrà valorar l’evolució de l’alumne/a i en el moment que 
es troba del procés. 
c) La petició d’excuses en els casos d’injúries, ofenses i alteració del desenvolupament de les 
activitats del centre. 
d) La participació voluntària en actuacions compensadores del dany causat. 
e) La falta d’intencionalitat donada la situació personal i familiar de l’alumne/a. 
f) Els supòsits previstos a l’article 28.5 del Decret 279 
 
Considerarem circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l’actuació: 
a) Que l’acte comès atempti contra el deure de no discriminar cap membre de la comunitat 
educativa per raó de naixement, raça, sexe, religió o per qualsevol altra circumstància 
personal o social. 
b) Que l’acte comès comporti danys, injúries o ofenses a companys més petits d’edat o als 
companys incorporats recentment al centre. 
c) La premeditació i la reiteració. 
d) Col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 
 
Secció 4. Faltes d’assistència a classe i puntualitat. Mesures correctores. 
Les tutores i els tutors porten un control d’assistència diari. S’hi anoten els retards, les faltes 
justificades i les injustificades i si la falta és pel matí, per la tarda o tot el dia. 
Els i les alumnes des de petits han d’arribar puntualment a classe. 
Retards. 

a) La porta de l’escola romandrà oberta fins 10 minuts després de l’hora d’obertura del 
centre. 

b) A partir d’aquest moment les persones que arribin al centre hauran d’esperar-se al 
vestíbul fins que comenci la següent sessió de classe. 
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c) El conserge serà l’encarregat d’obrir la porta, ho anotarà en el full de retards i farà 
esperar als alumnes fins que comenci la segona sessió de classe. La finalitat d’aquesta 
mesura és la no interrupció de l’activitat acadèmica. 

d) Si els retards són reiteratius la tutora informarà a la família. 
e) Quan en el full de retards se n’acumulin més de 10 i no es faci cas dels avisos del 

tutor/a serà la direcció qui convoqui a la família. En el cas de no reconduir-se la 
situació es portarà el cas a la Comissió Social. 

f) En els casos en els que el retard no depengui de l’alumne (donada la seva edat o 
situació personal) facilitarem que entri discretament a la classe per tal d’evitar-li 
patiment. 

 
Assistència. 
a) Les faltes d’assistència sempre cal justificar-les. 
b) L’escola demanarà un justificant mèdic en cas que el motiu de l’absència sigui una 

visita mèdica. També s’exigirà a la família en cas de molts dies de malaltia i sempre 
que es tingui sospita d’un quadre d’absentisme. 

c) Sempre que falti un alumne, a partir del segon dia, si no han avisat abans, l’escola 
trucarà a la família o avisarà al conserge perquè faci la trucada. 

d) Quan hi ha reiteració de faltes d’assistència, malgrat estar justificades per la família, i 
existeixi sospita fonamentada d’absentisme s’actuarà activant el protocol 
d’absentisme escolar que estableix el Departament. 

 
Secció 5. Aplicació de mesures correctores. 
 

 Faltes lleus Faltes greus 

Definició  Tots aquells actes que distorsionin el 
funcionament habitual del centre 
sense provocar un perjudici greu. 

Actes que distorsionin de forma greu el 
desenvolupament de l’activitat normal del 
Centre. 

Tipus A. Retards. 
B. Faltes injustificades. 
C. Actes que alterin l’activitat normal 
de la classe o del centre (no portar 
reiteradament el material, no estar 
atent a les explicacions, no fer la feina, 
jugar o cridar o riure a classe, molestar 
als companys,…) 
D. Actes contra la higiene, salut i 
civisme i educació. 
E. No presentar els treballs i els 
deures. 
F. Actitud inadequada durant les 
sortides i/o activitats fora de l’escola. 

A. Acumulació de retards i faltes 
injustificades. 
B. Deteriorament intencionat de les 
dependències i del material del centre o dels 
companys. 
C. Actes de disciplina o injúries contra 
membres de la comunitat educativa (insults, 
mala educació, contestar de manera 
inapropiada i/o cridant al professorat, no 
atendre les seves indicacions, faltes de 
respecte). 
D. Actes distorsionadors greus (no 
compliment de la sanció imposada en motiu 
d’una falta lleu, sostracció d’objectes o 
pertinences dels membres de la comunitat 
educativa). 
E. Reiteració d’actituds inadequades durant 
les sortides i/o activitats fora de l’escola. 
F. Sortir del centre sense autorització. 
G. Qualsevol altra incorrecció que alteri 
greument el desenvolupament de l’activitat 
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escolar. 
H. Conductes qualificades d’assetjament 
escolar tant presencial com virtual 

Qui aplica 
la mesura 
correctora 
o la sanció 

Tot el professorat i la resta de 
personal docent del centre. 
Monitores de menjador 
TEI i Educadora i Auxiliar d’EE 

Cap d’estudis i/o direcció 

Mesures 
correctores 
i sancions 

- Mesures correctores amb accions 
educatives que es creguin oportunes a 
la falta comesa seguint les directrius 
del nostre PEC.  
-Reflexió oral a la família A, B, C, D, 
E, F 
 
-Reflexió oral i/o escrita.  
- Amonestació oral per part del 
professorat (tutor/a o especialista) 
- Privació del temps d’esbarjo 
-Comunicació a la família mitjançant 
l’agenda 
-Comunicació a la família a la sortida o 
telefònicament. C, D, E, F 
 

- Mesures correctores amb accions 
educatives que es creguin oportunes a la 
falta comesa seguint les directrius del nostre 
PEC.  
 
-Compareixença davant de la cap d'estudis o 
directora del centre. A, B, C, D, E, F, G, H  
-Comunicació oral i/o escrita a les famílies. 
B, C, D, E, F, G, H 
 
-Comunicació oral a les famílies 
-Comunicació a l’EAP, als serveis socials i a la 
inspecció. A, C 
 
-Reposició del material danyat. B 
 
-Suspensió d’assistència a la següent sessió 
i/o canvi de grup. C, D, G 
 
-Suspensió del dret a participar a la següent 
sortida escolar. C, D, E, G 
-Activació protocol d’absentisme. A 
 
-Activació protocol assetjament. H 

 
 
TÍTOL VI. DE L’ALUMNAT I DEL PROFESSORAT. 
 
CAPÍTOL1. De l’alumnat. 
Secció 1. Dels drets. 
Tots els alumnes tenen els mateixos drets i deures, sense més distincions que aquelles que es 
derivin de l’edat i dels ensenyaments que cursen. 
Correspon als òrgans de govern del centre garantir, en el seu àmbit d'actuació, el correcte 
exercici i l'estricta observança dels drets i deures de l'alumnat, així com la seva adequació a 
les finalitats de l'activitat educativa establertes a l'article 2 de la LODE. 

Els òrgans de govern i de participació i el professorat adoptaran les mesures preventives 
necessàries per garantir l'efectivitat dels drets de l'alumnat i per impedir la comissió de fets 
contraris a les normes de convivència del centre. Amb aquesta finalitat es potenciarà la 
comunicació constant i directa amb l'alumnat i els seus pares o representants legals. 
Els drets de l’alumnat són el següents: 

a) Dret a la formació 
b) Dret a l'avaluació 



  NOFC 

32 

 

c) Dret al respecte de les pròpies conviccions 
d) Dret a la integritat 
e) Dret a la participació 
f) Dret a l'orientació 
g) Dret a formar part d'un grup-classe 
h) Dret a ajuts compensatoris 
i) Dret de reunió 
j) Dret d'associació 
k) Dret de manifestació 

 
Secció 2. Dels deures. 

a) Deure de respecte als membres de la comunitat educativa. Els alumnes tenen el deure 
de respectar l'exercici dels drets i les llibertats dels membres de la comunitat 
educativa. 

b) Constitueixen deures bàsics dels alumnes l'estudi i el respecte a les normes de convivència 
dintre del centre. 

c) Deure de l'estudi 
d) Deure de respecte a les normes de convivència 

 
 
CAPÍTOL 2. Del professorat. 
Secció 1. Dels drets. 
El professorat, en l'exercici de la funció pública docent tenen els drets reconeguts de manera 
genèrica als funcionaris, tal com  disposen els articles 92 i 106 del Decret legislatiu 1/1997, de 

31 d'octubre (DOGC núm. 2509 annex, de data 3.11.1997). 

a) Llibertat de càtedra 
b) Dret de participació en la gestió i intervenció en el control 
c) Dret de reunió 

 
Acollida del professorat nou 
En el moment que s’incorpora un mestre nou a l’escola, l’acolliment es bas en una entrevista 
amb l’equip directiu, presentació dels mestres del claustre i se li fa lliurament d’una sèrie de 
documents bàsics per començar a integrar-se al centre. 
Aquests documents són: 
Dossier d’organització i funcionament de cada curs 
PEC, NOFC, PGA i la Memòria del curs anterior 
Llibre de tutoria, document que conté tota la informació necessària per als tutors/es. 
Pla d’Acollida de l’alumnat 
En format digital, els mestres disposen dels documents de l’alumnat (informes, entrevistes,...) 
així com també de les programacions i del material realitzat en cursos anteriors.  
 
  



  NOFC 

33 

 

Secció 2. Dels deures. 
El professorat, en l'exercici de la funció pública docent tenen els deures establerts de manera 
genèrica als funcionaris, reconeguts a l'article 108 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 

d'octubre (DOGC núm. 2509 annex, de data 3.11.1997). 

Igualment, el reglament de règim disciplinari de la funció pública de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya aprovat pel Decret 243/1995, de 27 de juny (DOGC núm. 2100, de 

13.9.1995) és d'aplicació a la funció pública docent. 
 

a) En general, el professorat ha de complir les obligacions inherents a la professió docent 
referits - en concret - a l'atribució de tasques i responsabilitats contingudes a la 
programació general de centre que, cada curs acadèmic, aprova la direcció. 

b) En qualsevol cas, han de respectar els drets dels altres membres de la comunitat 
educativa i, especialment, els referents a la reserva en el tractament de la informació 
privada de l'alumne. 

c) Igualment, el professorat té els deures específics relatius a l'horari i l'assistència. 
 
Formació del professorat. 
En aquest sentit es contempla tant la formació a títol individual de cada mestre/a, com la 
formació com equip.  
Cada curs el claustre porta a terme alguna activitat formativa que ajuda a reflexionar i millorar 
el projecte. L'orientació d'aquests formació s’acorda en claustre i està proposada                   en 
el projecte de Direcció i ben concretada en el Pla Anual.  
L'activitat es desenvolupa en l’horari d’exclusiva, tot hi que hi  poden haver sessions de 
formació a partir de les 5 de la tarda, però sempre es procurarà que siguin les mínimes. 
Cada curs també es realitzen activitats formatives d'equip, en el marc dels diferents cicles, 
que es recullen en el Pla Anual.  
No totes les activitats formatives d'equip tenen caràcter obligatori. L'equip directiu en 
defineix la seva obligatorietat en funció de les característiques formatives. 
 
TITOL VII. COL.LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTOR S DE LA COMUNITAT 
EDUCATIVA. 
 
CAPÍTOL 1. Associació de pares i mares d’alumnes (AMPA) 
L’AMPA de l’Escola Cervantes té com a òrgan suprem l’assemblea general de pares i mares, 
que es reuneix , com a mínim, una vegada a l’any i que determina els grans objectius anuals. 
Per a la gestió de les seves activitats s’organitza a partir de una junta, formada per quatre 
membres, i un seguit de comissions.  
Per tal de finançar les seves activitats, cobra una quota anual per família que s’inclou en la 
quota anual e l’escola, a més dels imports de les subvencions concedides pel Districte de 
Ciutat Vella per a determinades activitats. 
 
Junta de l’AMPA 
La junta, formada pel president/a, vicepresident/a,  tresorer/a i secretari/a, té les següents 
responsabilitats: 

a) Impulsar la participació i col·laboració de les famílies a l’escola. 
b) Gestionar el pressupost de l’AMPA, els tràmits de subvencions,  
c) Coordinar-se amb la direcció de l’escola per als diferents temes. 
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d) Representar a les famílies en reunions externes, amb altres AMPA o amb 
l’administració.  

e) Participar en les reunions de delegats, reunions de classe, sessions informatives per 
als diferents cursos. 

 
Comissions de l’AMPA 

L’AMPA, afavoreix la participació dels pares i mares de l’escola a través de comissions, que 
s’acorden cada curs segons les prioritats que es marqui la Junta. 
 
Comissió d’extraescolars: gestiona i organitza les diferents extraescolars que s’ofereixen, 
l’acollida matinal, el casal d’estiu i el casalet de prolongació de jornada al llarg de la jornada 
intensiva, fent el seguiment posterior dels resultats. 
 
Comissió de menjador: Cada trimestre es fa una reunió de la comissió de menjador. Aquesta 
comissió està formada per, la responsable de les monitores, la cuinera, dues mares dietistes, 
la coordinadora i el dietista de  Fundació i Serveis d’esplai, empresa que gestiona el menjador, 
i la directora. 
L’objectiu d’aquesta comissió és fer un seguiment de la qualitat del menjar dels nens i nenes, 
resoldre els possibles problemes que es puguin anant produint i fer les propostes de millora 
que es creguin oportunes. 
 
Comissió de blog: Els pares i mares que formen aquesta comissió són els encarregats 
de tenir al dia el blog , amb informació i imatges de les activitats organitzades per l’AMPA i 
l’escola (festes, conferències, la revista, torneigs…). 
 
Comissió de la revista: els pares i mares d’aquesta comissió són l’equip de redacció de la 
Revista de l’escola. TORNAVEU 
 
Comissió de bàsquet: Aquesta comissió porta a terme el seguiment dels partits, organització 
dels torneigs, vestuari, arbitratge i treballa conjuntament amb la coordinadora de bàsquet. 
Les quotes de bàsquet i tota la gestió econòmica es porta des de la direcció de l’escola i la 
realitza l’administrativa de l’escola, amb dedicació horària a part, per fer aquesta tasca.  
 
Comissió de festes: En aquesta comissió i participen mares de diferents cursos, delegades de 
cada classe. La seva feina és organitzar i impulsar la participació de totes les famílies en les 
festes escolars. 
 
CAPÍTOL 2. Carta de compromís educatiu. 
Aquesta carta expressa els compromisos que cada família i el centre s’avenen a adquirir en 
relació amb els principis que la inspiren i que són necessaris per garantir entre les accions 
educatives de les famílies i la de l’escola en un entorn de convivència, respecte i 
responsabilitat en el desenvolupament de les activitats educatives. 
La carta la signa la directora i les famílies en el moment de matricular a l’alumne al centre. 
Annex 4. Carta de compromís educatiu. 
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TÍTOL VIII. FUNCIONAMENT DEL CENTRE 
CAPÍTOL 1. Aspectes generals 
Secció 1. Entrades i sortides del centre 
Els horaris del centre són: 
Horari lectiu a primària: de 09:00 a 13:00 i de 15:00 a 17.00 
Horari menjador primària: de 13:00 a 15:00 
Horari lectiu a infantil: de 09:00 a 12:30 i de 15:00 a 17:00 
Horari menjador infantil: de 12:30 a 15:00 
Horari acollida matinal: de 08:00 a 09:00 
Horari activitats extraescolars: Primària: de 17.00 a 18:00 o 19:00 
Infantil: de 17.00 a 18:00 
 

Les portes del centre de Primària i d’Infantil s’obriran a les hores d’inici de les sessions de matí 
i tarda per tal que els/les alumnes puguin accedir al recinte i es tancaran 10 minuts més tard. 
Les entrades i sortides de l’escola es realitzen per la porta de Sant Pere Mitjà, exceptuant els 
dies de pluja que es farà l’entrada i sortida per la porta de Sant Pere més Baix. 
La sortida a les 12:30 d’educació infantil sempre es realitza per aquesta porta. 
les sortides l’alumnat d’infantil i, 1r, 2n i 3r de primària serà lliurat en mà a l’adult responsable. 
Els nens i nenes de  4t, 5è i 6è podran marxar sols si els tutors o tutores legals han signat 
l’autorització corresponent. En cas de recollida de germans o germanes petites per part 
de germans o germanes més grans al centre (l’escola aconsella que siguin al menys de cinquè 
o sisè), en aquest cas els  infants podran marxar prèvia autorització escrita de la família o 
tutors legals. 
En cap cas un alumne/a de 1r, 2n i 3r podrà sortir sol o sola. 
Quan un alumne/a ha de sortir del centre, fora de les hores lectives o de menjador, caldrà 
notificar-ho amb anterioritat a la direcció i a la tutora o tutor. Es necessitarà una autorització 
expressa dels pare/mare per poder sortir sol/a i només es pot fer en el cas d’alumnat de 5è i 
6è i en situacions excepcionals. 
 
La direcció haurà d’aprovar els horaris de determinades activitats de caràcter especial que 
per la seva  naturalesa excedeixen els de la jornada habitual en les seves sessions del matí i/o 
tarda. (colònies) 
La prestació del servei d’acollida matinal, de 8 a 9 del matí a l’edifici d’Infantil, té caràcter 
opcional, i té caràcter voluntari la utilització del servei per part de les famílies. 
 
En el marc del PGA la direcció per aprovar els horaris de cada any, les festes de lliure disposició 
i les particularitats de cada curs pel que fa a jornada intensiva, tarda de nadal, o horari 
d’adaptació de l’alumnat nou de P3. 
 
Secció 2. Reunions amb famílies 
A cada classe es farà, com a mínim, una reunió anual pels pares i mares. 
Les visites amb tutores o altres especialistes de l’escola han de concertar-se amb antelació.  
L’escola facilitarà que totes les famílies puguin ser ateses. 
En el cas de que una família sigui convocada i no assisteixi a la reunió després de tres 
convocatòries es comunicarà a la direcció i si s’escau a la comissió social per tal que 
intervingui. 
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Secció 3. Sortides i activitats que es realitzen fora del centre en horari lectiu.  
Les sortides i activitats que es duen a terme fora dels recintes en horari escolar formen part 
del Projecte Educatiu i són una activitat curricular més, per tant d’obligada assistència. 
A principi de curs el Consell Escolar aprova aquestes activitats que formen part del Pla General 
Anual. 
Prioritàriament, tots/totes els/les acompanyants de les sortides seran membres del claustre, 
mestres en pràctiques i en alguns casos poden ser acompanyats per pares o mares d’alumnes. 
El nombre d’acompanyants a cada sortida seguirà la reglamentació del Departament. 
(Organització del temps escolar.6.5/ Doc per organització i gestió de centres) 
 
A l’alumnat que participi en activitats fora del centre, li caldrà l’autorització escrita del tutor/a 
legal. 
Sense l’autorització escrita l’alumne no podrà sortir del centre. Les autoritzacions es signaran 
a principi de curs i tindran una validesa màxima del curs escolar corresponent. S’informarà a 
les famílies abans de cada sortida amb una circular o nota a l’agenda. 
 
Colònies 
L’activitat de colònies, forma part també del currículum de centre, malgrat no sigui d’obligada 
participació recomanem que tot l’alumnat hi assisteix pel seu caràcter educatiu i lúdic. 
Van de colònies els nens i nenes de 2n a 6è. 
Per aquesta activitat s’ha de signar una autorització expressa, full de dades personals i 
mèdiques i abonar l’import que s’estableix. En algunes situacions de famílies amb pocs 
recursos, l’escola pot donar ajuts. 
 
Secció 4. Activitats extraescolars. 
Les activitats extraescolars són les organitzades per l’AMPA. Les famílies dels alumnes rebran 
informació sobre les activitats extraescolars i els serveis que s’organitzen al centre. Se les 
informarà del caràcter voluntari i de les aportacions econòmiques que, si s’escau, els 
comporta. Les famílies que desitgin participar en les activitats accepten pagar la 
contraprestació econòmica que s’estableixi. En el cas que una família no pagui la quantitat 
establerta, la direcció, juntament amb la  presidenta de l’AMPA exclouran el nen o nena de 
l’activitat. 
També quedaran exclosos d’aquestes activitats nens que per la seva conducta distorsionin 
l’activitat, ja sigui de menjador o extraescolar que estiguin realitzant. En aquest cas es seguirà 
la pauta sobre l’aplicació de mesures correctores. Secció 5. Capítol 4.  
En el PGA ha de quedar definida la programació de les activitats i avaluar-ne el 
desenvolupament anualment. Les activitats  han de ser coherents amb els objectius educatius 
establerts al PEC i obertes a tot l’alumnat. 
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Secció 5. Vigilància de l’esbarjo. 
La vigilància de l’alumnat en l’estona de pati correspon als mestres i personal de l’escola. A 
principi de curs les coordinadores de cicle lliuraran els horaris i torns de vigilància de pati a la 
cap d’estudi.  
La vigilància del pati serà sempre activa i es vetllarà per el bon desenvolupament de l’estona 
de jocs, promovent sempre jocs cooperatius, que fomentin la coeducació, el joc no violent i 
les relacions entre nens i nenes. 
L’escola proporciona el material que s’utilitzarà a l’hora de l’esbarjo. 
Al pati de primària seran com mínim  dues i a infantil tres, les professionals que atenguin a 
l’alumnat.  
La vigilància de l’esbarjo en horari de menjador correspondrà a les/els monitores de menjador 
i seguiran els mateixos criteris establerts que en l’horari lectiu. 
 

Secció 6. Absències de l’alumnat. 
L’absentisme pròpiament dit és l’absència reiterada i no justificada al centre de l’alumne/a 
en estat d’escolarització de primària o infantil, tot i que hi ha altres realitats que s’inclouen 
dins el terme, com l’abandó, la no-escolarització i la des escolarització. 
El nostre centre ha dissenyat unes actuacions i implementa estratègies per a la prevenció, 
diagnosi i l’actuació precoç contra l’absentisme escolar. 
Les nostres actuacions i estratègies es duen a terme coordinades amb els serveis externs i 
amb els Serveis Socials. 
En el protocol d’absentisme s’inclouen activitats i estratègies com l’anàlisi dels factors de risc, 
protocols d’intervenció ... 
En primer lloc, som rigorosos en el control de les faltes d’assistència. A l’escola es passa 
control d’assistència diàriament, al matí i a la tarda.  
Les llistes de control mensual es guarden a secretaria per tal de fer-ne un seguiment i anàlisi, 
en cas que hi hagi algun indicador d’absentisme. 
Quan un/una alumne/a deixa de venir a l’escola,  a partir del segon dia de falta no justificada 
el conserge, o el tutor/a truca a la família per tal de conèixer la situació. 
En cas que hi hagi un indicador d’absentisme, el/la tutora ho comunicarà a la Direcció que 
cridarà a la família i en cas de no reconduir-se la situació endegarà el protocol. 
La direcció informarà a Serveis Socials sobre els casos d’absentisme amb famílies usuàries 
dels Serveis. 
 
Secció 7. Actuacions en el supòsit de retard en la recollida de l’alumnat a la sortida del 
centre. 
En les reunions de principi de curs les tutores informen a les famílies de l’horari escolar i es 
demana que sigui d’obligat compliment. 
En cas de retard en la recollida, l’alumne/a romandrà amb el mestre que ha estat amb el seu 
grup en la darrera sessió o la direcció.  
Transcorreguts 10 minuts, es trucarà a les famílies per esbrinar el temps que tardaran en fer 
la recollida. 
Si una família arriba tard de forma reiterativa, la direcció tindrà una entrevista i s’informarà a 
la comissió social. 
Un cop esgotats sense efecte els intents de comunicació amb la família, ¾ d’hora després, la 
persona que es trobi al càrrec de l’alumne/a, comunicarà telefònicament de la situació a la 
Guàrdia Urbana. 
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Secció 8. Seguretat, higiene i salut. 

a) Seguretat 
La Direcció, juntament amb la coordinadora de prevenció de riscos laborals, vetllaran per la 
seguretat dels recintes i de les instal·lacions escolars. 
La direcció tindrà cura que la realització d’obres i tasques de manteniment, reparació i 
conservació interfereixi el menys possible en la normal activitat del centre. 
L’escola disposa del seu Pla d’Autoprotecció. Aquest document, recull les mesures 
organitzatives i d’actuacions en situacions de risc. Es donarà a conèixer, a l’inici de cada curs, 
a l’alumnat, al professorat i a la resta de personal. Es realitzarà un simulacre d’evacuació 
mínim cada curs. Enviant al Consorci d’Educació els resultats. 
Anualment es farà la revisió dels resultats i es prendran mesures correctores si s’escauen. 
Aquest document té com a objectiu preveure, prevenir i controlar el risc, donant resposta a 
les emergències i integrant-les al nostre saber. 
L’edifici esta senyalitzat i disposa de mitjans manuals de protecció contra incendis. 
Tanmateix es duen a terme controls de plagues. 

b)  Higiene 
És imprescindible una bona higiene de les persones que comparteixen l’escola. Les famílies 
són responsables de la higiene dels seus fill/es. 
Els tutors/es vetllaran per assegurar aquest aspecte amb l’alumnat. 
La importància de la higiene i cura personal, s’explicarà en les reunions de classe de principi 
de curs. 
La Directora informarà a la Comissió Social en cas de negligència o altres casuístiques, per tal 
de protegir els menors. 

c) Salut  
Malalties 
Quan un nen/a es troba malament, si passa de 37,5º o no està en condicions per estar a 
l’escola, es trucarà a la família perquè el vinguin a buscar. 
Seguint les recomanacions del Departament de Salut i la Societat Catalana de Pediatria, s'ha inclòs el 
paracetamol a la farmaciola dels centres educatius de Catalunya. Per administrar-lo cal tenir 
l'autorització signada dels pares, mares o tutors legals i seguir les recomanacions d'ús elaborades per 
la Societat Catalana de Pediatria i pels departaments d'Ensenyament i de Salut. 
Només es podrà administrar paracetamol en aquells alumnes que tinguin signada l’autorització que 
es dóna a principi de curs. 
 
En cas d’un accident sense gravetat, un cop, una rascada... que no presenti cap complicació i 
que no precisi de la visita al metge, l’escola tindrà cura de la ferida, rentada amb aigua i sabó, 
iode i si cal s’administrarà un apòsit. En cas d’un cop, l’escola li aplicarà gel per baixar la 
inflamació. En aquests casos no s’avisarà a la família, però aquesta serà informada per la 
tutora o qui lliuri l’infant a la sortida. 
  
En cas d’alguna malaltia infecciosa, la direcció de l’escola es posarà en contacte i sota les 
ordres que indiqui el departament de Salut i ho comunicarà per escrit a totes les famílies. 
En casos d’infants amb malalties cròniques, l’escola també en farà el control amb les 
prescripcions facultatives que rebi per part de les autoritats mèdiques. 
 
En cas que un nen/a presenti polls o llémenes s’informarà a les famílies per tal que aquestes 
facin el tractament. Mentre els nens/es tinguin polls o llémenes hauran de romandre a casa 
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fins a la seva total desaparició. L’escola disposa d’una circular informativa amb la informació 
i mesures que cal prendre. 
 
Administració de medicaments a l’alumnat 
Quan les famílies de l’alumnat demanin l’administració d’una medicació prescrita pel metge 
als seus fills/es en horari escolar, tindrem en compte que per tal que el personal del centre 
pugui administrar la medicació, caldrà que el pare, mare o tutor signi l’autorització que té el 
conserge i aporti la recepta mèdica on consti el nom de l’alumne/a, la pauta d’administració 
i el nom del medicament que ha de prendre. 
També en el cas que el medicament tingui la qualificació de psicotròpic s’entregarà en mà al 
personal docent del centre. 
A l’escola disposem d’una farmaciola a l’abast del personal i pròxima a un punt d’aigua. 
Damunt de la farmaciola tenim les instruccions bàsiques de primers auxilis. 
 
Accidents, tràmits i gestions que s’han de fer en supòsit de possible lesió 
D’acord amb el que disposa l’Ordre de 13 de novembre de 1989, per la qual s’aproven les 
instruccions que regulen les actuacions, els tràmits i la gestió que han de fer els centres, el 
professorat o altres professionals d’atenció educativa que es trobin dirigint o vigilant una 
activitat escolar, en la qual tingui lloc un accident, hauran d’atendre la situació produïda amb 
els mitjans de què puguin disposar, actuant en tot moment amb diligència i amb conformitat 
al que estableix la normativa vigent. 
En cas d’accident lleu, es trucarà a la família per notificar-ho i si s’escau s’avisarà als serveis 
d’emergències (112). Sempre que la família pugui es farà càrrec de l’atenció mèdica de 
l’infant. En cas de no localitzar a la família, un mestre/a o monitor/a, acompanyarà a l’infant 
als serveis mèdics. 
En cas d’accident greu el director/a del centre ha de comunicar els fets, al més aviat possible, 
a la direcció, a la gerència del Consorci d’Educació, a fi que l’òrgan competent pugui prendre 
les mesures adients de protecció de l’alumne/a accidentat, si s’escau, i assabenti el pare, mare 
o tutor legal, o les persones perjudicades (tercers), dels fets ocorreguts i del procediment 
establert per reclamar en via administrativa. 
Per iniciar el procediment de reclamació de responsabilitat patrimonial en via administrativa, 
l’interessat o la interessada, ha de presentar un escrit de reclamació, davant la gerència del 
Consorci d’Educació. 
El director/a del centre ha d’emetre un primer informe descriptiu de la possible lesió en els 
béns o drets dels particulars i, sempre que hi concorrin les circumstàncies que puguin donar 
lloc a responsabilitat civil de l’administració. 
Haurà d’elaborar posteriorment un informe detallat dels fets i de les circumstàncies 
relacionades amb l’accident i trametre’l sense demora, a la gerència del Consorci d’Educació. 
 
Actuació del centres en determinades situacions d’emergència 
Quan en el centre o en qualsevol activitat que es faci fora del centre (excursions, colònies, 
viatges...) es produeixi una situació d’emergència (mort, accident greu...) cal trucar al 112 o 
el 061 per tal que el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) activi els recursos necessaris per 
atendre la situació. El director/a del centre és l’interlocutor del SEM durant la situació 
d’emergència. Si aquesta emergència es produís fora del recinte escolar el tutor/a o persona 
que es trobés en aquell moment amb el nen o nena endegaria el protocol per a situacions 
d’emergència. 
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Alimentació 
L’escola contribueix a crear bons hàbits d’alimentació saludable entre els nens i nenes.  
L’escola té en compte i respecte les particularitats culturals i religioses oferint menús diversos 
que les famílies poden escollir. 
Igualment es tenen en compte, sempre que es presenti certificat mèdic, qualsevol tipus 
d’intoleràncies i al·lèrgies dels infants. 
No està permès per esmorzar portar bolleria industrial, sucs de fruita envasats.  
Celebrem els aniversaris i l’escola recomana les famílies que portin una caixa de galetes, fruits 
secs, fruites…  Es tindran en compte, totes les al·lèrgies i intoleràncies a certs aliments. En cap 
cas s’acceptaran llaminadures. 
 

d) Altres. 
Deures a casa. 
L’escola posarà deures a tota la primària, graduant la seva periodicitat i contingut en funció 
de l’edat dels nens i nenes. Considerem que els deures fomenten hàbits d’autonomia, 
responsabilitat i l’organització del temps. 
La tutora farà un seguiment del lliurament dels deures de l’alumnat i s’anirà sent més exigent 
i més estricte a mida que es vagin fent grans. Tenim estipulats les freqüències i continguts 
dels deures en el llibre de tutoria. 
 
Celebracions i aniversaris 
Per celebrar els aniversaris dels alumnes, s’informa a les famílies que no haurien de portar pastissos 
o coques fets a casa, ja que per temes de salut i higiene no és recomanable.  Proposem que portin 
una caixa de galetes o alguna cosa saludable, en cap cas llaminadures.  
El professorat repartirà targetes d’invitació a les festes particulars, només quan es convida a tota la 
classe. En cas contrari es recomana a les famílies fer-ho fora de l’escola. 
 
Per celebrar els aniversaris dels mestres, si algú vol celebrar-ho, es convenient  fer el mateix que fan 
els infants pel seu aniversari: portar unes galetes, ganyips...  i repartir-ho entre tot l’alumnat de la 
classe. En cap cas llaminadures, tal com expliquem a les famílies. 
 
L’escola, en principi, no accepta regals de les famílies. En cas que algú rebi un obsequi li haurà 
d’explicar a la família que nosaltres estem fent la nostra feina i no pensem que hagin de portar cap 
regal al professorat, de totes maneres tampoc es tracta de fer un desaire i no acceptar el present, si 
no que cal informar a la família per a properes ocasions. Quan es doni el cas, la mestra obrirà el regal 
i farà l’agraïment de manera discreta, no davant de tot el grup classe. 
En el cas que totes les famílies decideixin fer un regal col·lectiu a la mestra, passa sovint a l’acabar 6è 
o en el cas d’acomiadar-se de l’escola i entenem en aquest cas que és perfectament acceptable. 
Tampoc els mestres, a títol personal, han de fer obsequis als alumnes. L’escola fa obsequis a tot el 
col·lectiu d’alumnat, quan es  celebrar festes o esdeveniments... com Sant Jordi (llibres i flors), el tió 
de Nadal i els reis (neules, torrons i jocs per la classe), el patge (caramels), la mona (pastís i ous de 
xocolata...). 

 
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. 
Seguirem el protocol que dicta la Resolució del 24 de maig del 2004, sobre les  instruccions en 
cas de queixes sobre la prestació d’un servei. 
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Quan els pares i mares estiguin en desacord amb l’actuació del personal del centre, cal que 
en primer lloc parlin amb el tutor/a. En cas de no trobar punts d’acord, cal parlar amb la 
direcció del centre. 
De qualsevol reunió s’haurà de deixar registre escrit amb l’especificació dels acords presos. 
Si tot i així no s’està d’acord i es vol presentar una queixa formal, cal fer un escrit de queixa 
adreçat a la direcció que ha de contenir la identificació de la persona o persones que el 
presenten, el contingut de la queixa, la data i la signatura, i, sempre que sigui possible, les 
dades, documents o altres elements acreditatius dels fets, actuacions o omissions a què es fa 
referència. 
La resposta a les queixes s’ha de donar amb la màxima celeritat possible evitant sobrepassar 
el termini d’una setmana. 
En cap cas, per part del centre docent, s’establiran diàlegs a través del whatsapp o mail per 
respondre o parlar sobre qualsevol tema de debat o discussió. Tenim els canals de 
comunicació que corresponen i cal seguir aquestes vies. 
 

Secció 2. Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs. 
Els pares i mares poden discrepar amb el/la mestre corresponent respecte a les qualificacions 
obtingudes pels seus fills. 
En cas de no coincidir amb la resolució final que el mestre hagi pres, poden parlar amb la Cap 
d’estudis i presentar al·legacions escrites. Els escrits de queixa sobre les qualificacions 
obtingudes pels alumnes ha d’adreçar-se a la direcció del centre i han de contenir la 
identificació de la persona o persones que el presenten, el contingut de la queixa, la data i la 
signatura, i les dades i/o documents en les que es basa la queixa. 
 

Secció 3. Impugnació de decisions del òrgans i personal del centre. 
Els escrits d’impugnació de les decisions preses pel personal del centre, s’hauran de dirigir a 
la direcció amb les dades descrites a la secció 1. 
Els escrits d’impugnació de les decisions preses per la direcció, es dirigiran al director dels 
SSTT o a Inspecció Educativa. 
 
Capítol 3. Serveis escolars. 
Secció 1. Servei de menjador. 
El servei de menjador està gestionat per l’escola i es regeix pels criteris educatius que 
s’estableixen al Projecte Educatiu de centre. 
La utilització del servei de menjador està sotmesa als principis de voluntarietat, de no-
discriminació i de pagament del seu cost. 
Les famílies reben al començar un nou curs escolar un full per omplir en cas de voler fer-ne 
ús del servei. Reben igualment la normativa respecte a la forma de pagament del servei. Les 
famílies poden ser usuàries fixes del servei – 10 quotes del mateix import. Amb la signatura 
de l’autorització de pagament l’escola entén que les famílies coneixen les condicions d’ús del 
servei. 
Els nens i nenes que han de fer ús del servei de manera ocasional podran fer-ho sempre i 
quan les famílies hagin comunicat al centre aquest fet. La coordinadora de menjador és la 
persona encarregada d’apuntar els esporàdics. 
Les famílies que per motius d’una urgència o imprevist hagin de comunicar el mateix dia que 
els seus fills/es es queden a dinar, poden fer-ho preferentment al matí, deixant pagat el preu 
del menú al conserge. En cas d’un imprevist es pagarà el mateix dia a la tarda. 
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Les famílies que volen un menú diferent al basal ho hauran de comunicar a la secretaria del 
centre. 
Tots els alumnes amb intoleràncies o al·lèrgies han de portar el certificat mèdic que ho 
acrediti. La llista d’aquests alumnes ha d’estar penjada a la cuina en lloc visible i en el despatx 
de direcció en la carpeta de menjador. 
En la franja de menjador es seguiran les mateixes normes de convivència, recollides en el títol 
V d’aquestes NOFC. 
 
Secció 2. Servei de subministrament de material escolar i llibres 
L’escola garanteix que tots els nens i nenes disposin de tot el material fungible necessari per 
a les activitats escolars. Aquest material, llibres, activitats complementàries,  es compra 
mitjançant la quota única anual que han de pagar totes les famílies per cada alumne/a. 
L’escola participa del projecte de socialització i reutilització de llibres, que es compren o 
renoven cada quatre o cinc anys. 
Les famílies poden fer el pagament en efectiu a la secretaria del centre o bé per ingrés a la 
l’entitat financera. 
Les famílies que tenen dificultats en fer un únic pagament poden pactar de fer els pagaments 
fraccionats. La direcció farà tot el possible per tal que les famílies abonin les quotes de 
material. 
 

CAPÍTOL 4. Gestió econòmica. 
El/la secretària de l’escola és qui s’encarrega amb el suport de l’administrativa de la gestió 
econòmica del centre, amb el vistiplau de la directora (elaboració pressupost, seguiment del 
mateix, pagaments, liquidació...), amb els programes de gestió administrativa que dicti el 
Departament. 
Quan algun mestre realitzi una compra per la classe o per l’escola, haurà de demanar sempre 
factura de la compra. Si és un tiquet de compra, hi ha de figurar de forma clara el NIF de 
l’establiment, el concepte de la compra i l’import. Els tiquets es lliuraran al secretari que 
periòdicament abonarà les quantitats gastades als interessats. 
 
CAPÍTOL 5. Gestió acadèmica i administrativa 
Secció 1a. De la documentació acadèmica 
El centre formalitzarà els arxius, registres i documents tècnics relatius a la documentació de 
l'alumnat, que compren la documentació acadèmica i la de gestió, de l'arxiu individual i 
relativa als grups d'alumnes. 
A secretaria hi ha un arxivador per cada grup classe on es guarda la documentació dels 
alumnes. Cada alumne disposa d’un dossier on es guarda la seva documentació personal: 
Primària: Fitxa dades bàsiques, mesures d’adaptació curricular i informes EAP si és el cas, 
autorització imatge , opció religió, documents judicials si és el cas, informes mèdics . En el cas 
d’alumnes vinguts d’un altre centre també hi ha la documentació enviada per l’altre centre 
(informe personal de trasllat i historial acadèmic). 
Les notes de cada trimestre i finals es guarden en format PDF per si es necessiten les dades 
en algun moment. 
Qualsevol mestre/a pot consultar la documentació del seu alumnat, sense treure-la de les 
dependències d’administració. 
 

Secció 1b. De la documentació administrativa 
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L'activitat administrativa es formalitza en arxius, registres i documents tècnics. El centre 
disposarà de tots els llibres de registre preceptius degudament habilitats i diligenciats. 
(registre d’entrada i sortida de correspondència, matrícula d’alumnes, dels historials 
acadèmics dels alumnes, registre de certificacions, llibre d’actes de claustre, llibre d’actes del 
consell escolar, llibres de comptabilitat, pressupost del centre i justificació anual despeses 
amb les corresponents actes d’aprovació del consell escolar, inventari... 
El centre disposarà d'un arxiu actiu: documentació activa del centre que s’utilitza per a la 
realització de les seves tasques ordinàries. Aquesta s’ha de custodiar un màxim de 5 anys, 
excepte aquells que puguin generar certificacions posteriors (per exemple dades anuals). La 
documentació de gestió econòmica s’ha de custodiar un mínim de 6 anys. 
L’arxiu històric (tots els llibres-registre, actes i títols) i els historials acadèmics mentre no 
siguin lliurats al titular o enviats a un altre centre per canvi en l’escolarització, s’han de 
conservar de forma permanent. 
Les actes dels òrgans col·legiats fets amb mitjans informàtics s’enquadernaran, assegurant la 
numeració 
de pàgines, amb la diligència d’obertura i certificació final de tancament on consten les actes 
que conté 
el llibre, degudament signat pel director/a i el secretari/a. 
 

Secció 2. Altra documentació 
El centre recollirà la documentació referent a l’activitat i col·laboració amb altres sectors de 
la comunitat educativa i serveis escolars (coordinació amb altres centres educatius ,menjador, 
serveis socials, etc.) 
 
CAPÍTOL 6. Del personal d'administració i serveis i de suport socioeducatiu del centre. 
El personal d'administració i serveis i de suport socioeducatiu (professionals que degudament 
contractats per les institucions, entitats, associacions o empreses corresponents prestin 
servei al centre i/o professionals externs que en el desenvolupament de les seves funcions 
portin a terme tasques en el si del centre) té el deure de respectar les normes del centre 
contingudes en aquest document, així com altres normes de rang superior que resultin 
d'aplicació en cada cas concret. 
Tanmateix, aquest personal té el deure de reserva respecte de la informació a què tingui accés 
per raó del seu càrrec. 
 
 
DISPOSICIONS FINALS 
Aprovació i revisió de les normes d’organització i funcionament de centre. 
La direcció del centre impulsa l’elaboració i/o modificació, si s’escau, de les NOFC amb la 
participació del claustre. També vetllarà per la seva aplicació al llarg del mandat. 
 
 
 
 
Barcelona, març 2016 
 
Annexes  

Annex 1. Pla d’acció tutorial  
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Annex 2. Pla d’Acollida 
Annex 3. Programa de mediació escolar 
Annex 4. Carta de  compromís educatiu 

 


