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1. Introducció. 

L’objectiu general d’aquestes NOFC és el de facilitar la convivència de tots i tots/es els 

membres de la comunitat educativa i afavorir el desenvolupament de l’activitat del centre. 

El seu compliment és prescriptiu per a tothom tant dins de l’horari lectiu com en l’horari no 

lectiu. 

Descripció de l’escola 

L’escola Coves d’en Cimany està al barri del Carmel (al Districte VII). És un barri amb una 

majoria de població que, en general, va arribar amb la primera onada migratòria de la 

resta de l’estat espanyol i que en gran part és castellanoparlant. Posteriorment, i d’una 

manera cada vegada més massiva, va anar arribant una segona onada migratòria, també 

per motius laborals, provinent especialment de països llatinoamericans, de l’est d’Europa i 

del Marroc, amb una cultura molt diferent de la nostra, i en general,  amb una situació 

econòmica precària. Últimament amb la crisis, moltes d’aquestes famílies han marxat als 

seus països d’origen, o bé han anat a viure fora de Barcelona.  

L’escola va ser creada fa trenta set anys en uns barracons provisionals, responent a una 

demanda d’escola pública al barri i està definida com a CAEP (Centre d’Atenció Educativa 

Preferent). Es caracteritza, per ser un centre on la innovació pedagògica és l’eix central, 

l’equip de mestres s’està formant permanentment i porta a la pràctica tot el que implica 

una millora en la qualitat de la pròpia feina. L’equip de mestres també té una tradició molt 

arrelada de treball en equip, de valorar i replantejar les dinàmiques de funcionament i 

pedagògiques així com d’adaptació a les noves situacions educatives, socials, 

organitzatives, ... 

Actualment és una comunitat d’Aprenentatge. 

Una part de les famílies que porten els seus fills a l’escola, tenen una situació econòmica 

difícil. Això comporta mobilitat laboral i de vivenda i per aquest motiu la matrícula de 

l’escola és viva, (al llarg de tot el curs arriben i marxen alumnes de l’escola). Per altra 

banda hi ha un nombre important de famílies molt participatives, que treballen a l’AMPA i 

comparteixen activitats amb els mestres.  

El personal docent de la nostra escola consta de 4 mestres d’EI, 1 d’EF, 2 d’EE, 0,5 d’AA, 

1 d’anglès, 1 de música, 8,5 mestres de primària i 0,25 de religió, 56 hores d’auxiliar d’EE, 

2 hores de logopeda, 1 TEI, 15 hores mensuals de la TS de l’EAP i 25 hores mensuals de 

la psicopedagoga de l’EAP. Una gran part del personal docent de l’escola no és definitiu al 

centre. 

Molts dels alumnes que entren a P-3 no han anat a l’escola bressol. Una part de l’alumnat 

no acaba l’escolaritat al nostre centre, degut a canvis de feina que els obliga a canviar de 

domicili; mentre que altres van arribant al llarg dels cursos. Per aquest motiu s’ha de fer 

una feina constant de cohesió dels grups classe. 

A l’escola hi ha una conserge, una  administrativa (12 hores), compartida amb una altra 

escola, una cuinera amb una auxiliar de cuina, 7 monitors de menjador i 3 monitors 

d’activitats extraescolars així com una de permanències al matí, una persona encarregada 

dels patis oberts, i 3 de la biblioteca oberta que es fa els divendres de 17h a 20h.. 

El centre consta d’un edifici per educació infantil (P-3 i P-4) amb quatre aules, una sala 

polivalent, lavabos i un ampli pati amb sorral. 
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L’edifici gran es destina a P-5 i primària. Hi ha una biblioteca, tres aules digitals, laboratori, 

taller, gimnàs, dues aules d’educació especial, una aula d’acollida, aula de música, aula 

d’informàtica, sala de mestres, despatx per l’EAP, una aula petita per la logopeda, 

menjador, cuina i diverses zones de lavabos, dutxes i despatxos.  

Pati amb terrasses i un amfiteatre. Pista poliesportiva amb vestuaris i dutxes. 

 

2. Estructura organitzativa de govern i de coordinació de l’escola. 

2.1. Organigrama (Annex) 

2.2. Òrgans unipersonals de direcció. 

2.2.1. Director/a. 

Les funcions del director/a de l’escola són les que determina el decret 155/2010, de 

2 de novembre, de la direcció de centres educatius públics i del personal directiu 

professional docent.  

Té funcions de representació, direcció i lideratge pedagògic i de la comunitat 

escolar, d’organització, funcionament i gestió del centre i de cap del seu personal. 

Les funcions de la direcció comporten l’exercici d’un lideratge distribuït i del treball 

en relació amb les funcions dels membres de l’equip directiu. La direcció, en 

l’exercici de les seves funcions, té la consideració d’autoritat pública i gaudeix de 

presumpció de veracitat en els seus informes i d’ajustaments a la norma de les 

seves actuacions, llevat que es provi el contrari. Així mateix, en l’exercici de les 

seves funcions, la direcció és també autoritat competent per defensar l’interès 

superior de l’infant. Així mateix pot requerir la col·laboració necessària a les altres 

autoritats de les administracions públiques per al compliment de les funcions que 

els estan encomanades. També pot sol·licitar i ha de rebre informació dels diferents 

sectors de la comunitat educativa de l’escola i dels altres òrgans i serveis de 

l’Administració educativa, amb la finalitat de disposar de la informació suficient de 

l’escola i de la zona educativa per a l’exercici eficient i eficaç de les seves funcions. 

a)  Funcions de representació de l’Administració educativa en el centre: 

- Vehicular a l’escola els objectius i les prioritats de les polítiques 
educatives adoptades per l’Administració. 

- Presidir el Claustre de professorat i el Consell Escolar, així com els 
actes acadèmics. 

- Representar l’escola davant totes les instàncies administratives i 
socials, i traslladar a l’Administració educativa les  aspiracions i 
necessitats de l’escola i formular-li les propostes que siguin pertinents. 

- El director és membre de l’Associació Xarxa 0-18, que està formada 
per tots els directors d’Horta-Guinardó i que com a tal té uns estatuts. 
Aquesta Associació organitzarà activitats i per a aquest fi l’escola 
haurà de pagar una quota com a soci i altres aportacions que es 
puguin generar.  

b) Funcions de direcció pedagògica i lideratge: 
- Formular i presentar al Claustre la proposta inicial de Projecte 

educatiu i, si escau, les posteriors modificacions i adaptacions. 
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- Vetllar per la realització de les concrecions curriculars en coherència 
amb el Projecte Educatiu, garantir el seu compliment i intervenir en la 
seva avaluació. 

- Dirigir i assegurar l’aplicació dels criteris d’organització pedagògica i 
curricular, així com dels plantejaments del Projecte Educatiu inherents 
a l’acció tutorial, a l’aplicació de la Carta de Compromís Educatiu, a 
l’aplicació dels plantejaments coeducatius , dels procediments 
d’inclusió, i de tots els altres plantejaments educatius que tingui 
incorporats, d’acord amb la seva concreció en el Projecte de Direcció. 

- Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’educació, 

administrativa i de comunicació utilitzada normalment en les activitats 

de l’escola, tal com estableix el Títol II de la Llei 12/2009, com en 

concretin en el Projecte Lingüístic que forma part del Projecte 

Educatiu del Centre. 

- Coordinar l’Equip Directiu i orientar, dirigir i supervisar totes les 

activitats de l’escola d’acord amb les previsions de la Programació 

general anual, amb la col·laboració de l’Equip Directiu, i sense 

perjudici de les competències atribuïdes al Claustre del professorat i 

al Consell Escolar.  

- Impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del 

Projecte Educatiu i al funcionament generals del centre. Aquesta 

avaluació abasta l’aplicació del Projecte de direcció. 

- Participar a l’avaluació de l’exercici de les funcions del personal 

docent i de l’altre personal destinat al centre. Aquesta funció comporta 

l’atribució de la facultada d’observació de la pràctica docent a l’aula i 

de l’actuació dels òrgans col·lectius de coordinació docent de que 

s’hagi dotat el centre, així com la facultat de requerir del professorat 

sotmès a avaluació la documentació pedagògica i acadèmica que 

consideri necessària per deduir-ne les valoracions corresponents, 

incloses les referides a la possible transmissió d’estereotips sexistes i 

de reproducció de rols de gènere a l’aula. 

- Impulsar la coordinació del Projecte Educatiu del Centre amb els 

d’altres centres per tal de poder configurar de manera coherent xarxes 

de centres que facin possible actuacions educatives conjuntes. 

c) Funcions en relació amb la comunitat escolar: 
- Vetllar per la formulació i el compliment de la Carta de Compromís 

Educatiu de l’escola, i garantir el funcionament de les vies i els 
procediments de relació i cooperació amb les famílies, per facilitar el 
intercanvi d’informació sobre l’evolució escolar i personal dels seus 
fills/es. 

- Afavorir la convivència a l’escola, garantir el compliment de les 
normes que s’hi refereixen i adoptar les mesures disciplinàries que 
corresponguin segons les Normes d’Organització i Funcionament del 
Centre i les previsions de l’ordenament. En l’exercici d’aquesta funció, 
el Director/a del centre té la facultat d’intervenció, directe o de 
persona tècnicament capacitada a la qual designi, per exercir funcions 
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d’arbitratge i de mediació dels conflictes que generin entre membres 
de la comunitat educativa. 

- Garantir l’exercici dels drets i deures de tots els membres de la 
comunitat escolar i orientar-lo a l’assoliment dels objectiu del Projecte 
Educatius de Centre. 

- Assegurar la participació efectiva del Claustre en l’adopció de les 
decisions de caràcter tècnico pedagògic que li corresponen. 

- Establir canals de relació amb les Associacions de mares i pares 
d’alumnes 

- Promoure la implicació activa de l’escola en l’entorn social i el 
compromís de cooperació i la integració plena en la prestació del 
servei d’educació de Catalunya, en el marc de la zona educativa 
corresponent. 

d)  Funcions en matèria d’organització i funcionament 
- Impulsar l’elaboració, aprovació i aplicació de les NOFC, i les seves 

successives adequacions a les necessitats del Projecte Educatiu del 
Centre. 

- Proposar la Programació general anual del centre, que també ha 
d’incloure les activitats i els serveis que es presten durant tot l’horari 
escolar, coordinar-ne l’aplicació amb la resta de l’Equip directiu i 
retre’n comptes mitjançant la Memòria anual. 

- Proposar, d’acord amb el Projecte Educatiu les plantilles de llocs de 
treball docent de manera concordant amb el Projecte Educatiu del 
Centre i d’acord amb criteris d’estabilitat per a cursos escolars 
successius i amb els canvis en la oferta educativa. 

- Proposar al Departament d’Educació, en funció de les necessitats 
derivades del PEC i concretades en el Projecte de Direcció de Centre, 
llocs docents a proveir per concurs general per als quals sigui 
necessari el compliment de requisits addicionals de titulació o de 
capacitació professional docent i llocs docents singulars a proveir per 
concursos específics.  

- Proposar al Departament d’Educació els llocs de treball de la plantilla 
de l’escola que s’han de proveir pel sistema extraordinari de provisió 
especial. 

e)  Funcions específiques en matèria de gestió 
- Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic que estableix la 

normativa vigent i, quan escaigui, formular la proposta d’expedició 
dels títols acadèmics de l’alumnat. 

- Visar les certificacions acadèmiques, i totes les altres que escaiguin, 
per acreditar continguts documentals arxivats a l’escola. 

- Assegurar la custòdia de la documentació econòmica, acadèmica i 
administrativa mitjançant la secretaria de l’escola i aplicar les mesures 
per garantir la seguretat i confidencialitat de les dades d’acord amb la 
legislació específica en matèria de protecció de dades. 

- Dirigir la gestió econòmica del centre i l’aplicació del Pressupost que 
aprova el Consell Escolar, autoritzar-ne les despeses i ordenar-ne els 
pagaments. 

- Obtenir i, quan escaigui, acceptar, recursos econòmics i materials 
addicionals i obtenir-ne en el marc de la legislació vigent, per la 
rendibilització de l’ús de les instal·lacions de l’escola, sense 
interferències amb l’activitat escolar i l’ús social que li són propis. 
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- Contractar bens i serveis dins dels límits que estableix l’ordenament i, 
d’acord amb els procediments de contractació públic, actuar com a 
òrgan de contractació. 

- Dirigir i gestionar el personal del centre de manera orientada a 
garantir el compliment de les seves funcions. L’exercici d’aquesta 
funció comporta que la direcció del centre té la facultat d’observació 
de la pràctica docent a l’aula i del control de l’actuació dels òrgans 
col·lectius de coordinació docent de que s’hagi dotat el centre 

- Gestionar el manteniment i la millora de les instal·lacions de l’escola, i 
instar l’administració perquè hi faci les accions oportunes. 

- Exercir en el centre aquelles funcions que en matèria de riscos 
laborals li assigni el Pla de Prevenció de riscos laborals del 
Departament d’Educació. 

f)  Funcions específiques com a cap del personal del centre: 
- Nomenar i destituir, amb la comunicació prèvia al Claustre i al Consell 

Escolar, d’acord amb el marc reglamentari i les NOFC, els altres 
òrgans unipersonals de direcció i els òrgans unipersonals de 
coordinació; assignar-los responsabilitats específiques i proposar 
l’assignació dels complements retributius corresponents, tenint en 
compte els criteris que estableix el Govern i els recursos assignats a 
l’escola. 

- Assignar al professorat de l’escola altres responsabilitats de gestió i 
de coordinació docent i les funcions de tutoria i de docència que 
siguin requerides per a l’aplicació del Projecte Educatiu i siguin 
adequades a la seva preparació i experiència. 

- Proposar motivadament la incoació dels expedients contradictoris i no 
disciplinaris per a la remoció del personal interí del lloc de treball 
ocupat i, en els termes establerts reglamentàriament, de la borsa de 
treball, en cas d’incompetència per a la funció docent palesada en el 
primer any d’exercici professional, i també en els supòsits  
d’incapacitat sobrevinguda o de falta de rendiment que no comporti 
inhibició, d’acord amb el procediment que estableix el Departament. 
La motivació de la proposta s’ha de basar en les constatacions fetes 
en la mateixa direcció en exercici de les seves funcions o en el 
resultat de l’avaluació de l’exercici de la docència. 

- Proposar motivadament la incoació dels expedients contradictoris i no 
disciplinaris de remoció del lloc de funcionaris docents de carrera 
destinats a l’escola, com a conseqüència de l’avaluació de l’activitat 
docent, d’acord amb el procediment que estableix el Departament. La 
motivació de la proposta ha de basar-se en les constatacions fetes 
per la mateixa direcció en exercici de les seves funcions o en el 
resultat de l’avaluació de l’exercici de la docència. 

- Seleccionar el personal interí docent per cobrir substitucions 
temporals en el centre, que no abastin tot el curs acadèmic, entre 
candidats que hagin accedit a la borsa de treball de personal interí 
docent, d’acord amb la reglamentació que estableix el Govern, i 
nomenar-lo d’acord amb el procediment que estableix el Departament 
d’Educació. 

- Intervenir, en els termes que s’estableixin reglamentàriament, en els 
procediments de provisió per concurs específic i de provisió especial, i 
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formular les propostes de nomenament dels aspirants seleccionats en 
aquest darrer cas. 

- Fomentar la participació del professorat en activitats de formació 
permanent i d’actualització de les seves capacitats professionals en 
funció de les necessitats derivades del PEC. 

- Facilitar al professorat l’acreditació corresponent d’accés gratuït a les 
biblioteques i als museus dependents dels poders públics. 

- Assignar la jornada especial als funcionaris docents adscrits al centre 
en aplicació de la normativa que estableix el Govern. 

- Controlar la jornada i l’horari del professorat, resoldre sobre les faltes 
d’assistència i de puntualitat no justificades de tot el personal de 
l’escola. A aquests afectes, i sense perjudici de la sanció disciplinària 
que pugui correspondre, ha de comunicar periòdicament al Consorci 
d’Educació de Barcelona la part de jornada no realitzada que 
determina de deducció proporcional d’havers corresponent. Aquesta 
deducció no té caràcter sancionador. 

- Comunicar les jornades no treballades quan personal de l’escola 
exerceix el dret de vaga, als efectes d’aplicar les deduccions 
proporcionals d’havers que corresponguin, que tampoc no tenen 
caràcter de sanció. 

- Correspon a la Direcció la potestat disciplinària en relació amb les 
faltes lleus que es detallen a l’article 117 del Text únic de la Llei de 
funció pública de l’administració de la Generalitat de Catalunya, 
aprovat  pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, comeses pel 
personal que presti serveis a l’escola, així com les que si corresponen 
d’acord amb la regulació laboral. Les faltes se sancionen d’acord amb 
la normativa disciplinària vigent, seguint el procediment sumari que 
regula el Reglament Disciplinari de l’Administració de la Generalitat 
aprovat per Decret 243/1995, de 27 de juny, que el Departament ha 
d’adaptar a les característiques específiques dels centres educatius, 
en el qual caldrà en tot cas l’audiència de la persona interessada. Les 
resolucions sancionadores que s’emetin s’han de comunicar al 
Consorci d’Educació de Barcelona. Contra les resolucions de la 
direcció de l’escola es pot interposar recurs d’alçada davant l’òrgan 
competent del Consorci d’Educació de Barcelona o, quan 
correspongui, reclamació prèvia a la via judicial laboral davant la 
Secretaria General del Departament d’Educació. 

- Formular la proposta d’incoació d’expedient disciplinari per faltes 
greus o molt greus del personal de l’escola presumptament comeses 
en relació amb els seus deures i obligacions, així com la proposta 
d’incoació d’expedients contradictoris i no disciplinaris en que fa 
referència l’article 10.1, incisos c) i d). Sense perjudici que si escau, 
l’òrgan competent pugui adoptar mesures cautelars d’acord amb el 
règim disciplinari, correspon a la direcció de l’escola l’adopció de 
mesures organitzatives provisionals, mentre es tramitin els 
expedients, quan sigui imprescindible per garantir la prestació 
adequada del servei educatiu. Aquestes mesures poden suposar la 
reassignació de tasques docents de la persona afectada. En aquests 
casos, se li hauran d’assignar tasques complementàries concordants 
amb el seu cos i titulació, en la part de l’horari afectat per les mesures 
organitzatives provisionals. 
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2.2.2. Cap d’estudis. 
Són funcions del/de la Cap d’Estudis les següents: 

- Planificar, fer el seguiment i l’avaluació interna de les activitats de 
l’escola, i la seva organització i coordinació, sota el comandament del 
Director/a. 

- Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el si de l’escola com 
amb els centres públics que imparteixen l’educació secundària 
obligatòria, als quals estigui adscrit. 

- Coordinar, quan escaigui, les activitats escolars complementaries 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. 

- Coordinar les activitats extraescolars en col·laboració amb el Consell 
Escolar del centre i les associacions de mares i pares. 

- Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Consorci 
d’Educació de Barcelona. 

- Substituir al Director/a en cas d’absència. 
- 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 NEE, tot procurant 
la col·laboració i participació de tots els mestres del Claustre en els 
grups de treball.  

- Vetllar per la coherència i la adequació en la selecció dels llibres de 
text i del material didàctic i complementari utilitzat en els diferents 
ensenyaments que s’imparteixen a l’escola. 

- Coordinar la Programació de l’Acció tutorial desenvolupada en el 
centre i fer-ne el seguiment. 

- Coordinar les accions d’investigació i innovació educatives i de 
formació i reciclatge del professorat que es desenvolupin a l’escola. 

- Pensar i articular la manera de recollir els acords dels cicles, fer-ne el 
seguiment i revisar-los. 

- Vetllar per la coherència de les programacions i avaluacions. 
- Facilitar els contactes i la relació amb altres escoles a nivell pedagògic 

a proposta dels cicles o del Claustre. 
- Dinamitzar i preparar materials de debat i/o d’experiències 

pedagògiques per als cicles i/o el Claustre que hagin estat prèviament 
aprovades. 

- Vetllar pel compliment i assegurar la revisió d’experiències 
pedagògiques que s’hagin decidit al claustre. 

- Assegurar les revisions del funcionament pedagògic dels cicles. 
- Fer conèixer les informacions pedagògiques d’interès: publicacions, 

cursets, materials didàctics, .... 
- Fer conèixer les activitats complementàries (teatre, IME....) d’interès 

per als cicles. 
- Posar i mantenir al dia l’arxiu pedagògic. 
- Aquelles altres que li siguin encomanades pel Director/a o atribuïdes 

per disposicions del Departament d’Ensenyament. 
 
Funcions conjuntes del Director/a i del/de la Cap d’estudis: 
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- Assistir a la coordinació 
- Fer la planificació i concreció del calendari del curs, globalment i per 

trimestres. 
- Preparar l’ordre del dia, convocar i assegurar el funcionament de la 

coordinació, els Claustres i el Consell. 
- Elaborar propostes de discussió pels diferents estaments. 
- Elaborar i presentar la Programació general anual al Claustre i al 

Consell Escolar. 
- Fer la proposta de la revisió de la Programació general anual i 

elaborar la Memòria anual. 
- Elaborar esborranys per a la discussió dels documents generals de 

l’escola i fer-ne la redacció definitiva. 
 

2.2.3. Secretari/ària. 

Són funcions del/de la Secretari/a les següents: 

- Dur a terme la gestió de l’activitat econòmica i administrativa de 
l’escola, sota el comandament del Director/a 

- Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern i aixecar les 
actes de les reunions que es celebrin. 

- Tenir cura de les tasques administratives de l’escola atenent la seva 
programació general i el calendari escolar. 

- Estendre les certificacions i els documents oficials de l’escola amb el 
vistiplau del Director/a. 

- Dur a terme la gestió econòmica de l’escola, 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/a. 

- Elaborar el projecte de pressupost de l’escola, incloent-hi el 
manteniment, reposició i actualització de l’equipament i material que 
correspongui, i presentar-lo al Claustre i al Consell. 

- 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. 

- Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin 
complets i diligenciats d’acord amb la normativa vigent. 

- Ordenar el procés d’arxiu dels documents de l’escola, assegurar la 
unitat dels registres i expedients acadèmics, diligenciar els documents 
oficials i custodiar-los. 

- Confeccionar i mantenir l’inventari generals del centre. Coordinar la 
gestió dels inventaris específics. 

- Vetllar pel manteniment i conservació general de l’escola, de les 
seves instal·lacions, mobiliari i equipament d’acord amb les 
indicacions del Director/a i les disposicions vigents. Tenir cura de la 
seva reparació quan correspongui. Elevar anualment un informe al 
Consell Escolar. 

- Dur a terme la correcta preparació del documents relatius a 
l’adquisició, alienació o lloguer de bens i els contractes de serveis i 
subministraments, d’acord amb la normativa vigent. 

- Assegurar el funcionament de la Comissió Econòmica. 
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- Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel Director/a de 
l’escola o atribuïdes pel Departament d’Ensenyament. 

 
2.3. Equip directiu 

L’Equip Directiu de l’escola està format pel Director/a, el/la Cap d’estudis i el/la 

Secretari/a. 

Són funcions de l’Equip directiu: 
- Assessorar el Director/a en matèries de la seva competència. 
- Elaborar la Programació general anual, el PEC, les NOFC, la Memòria 

anual, el Pla d’Acollida i el Pla de Funcionament del menjador de 
l’escola. 

- Aquelles altres funcions que l’Equip Directiu consideri. 
- Tots els acords quedaran registrats. 

 

2.4. Òrgans col·legiats de participació. 

2.4.1. Consell Escolar. 
Funcions: 

- Aprovar el Projecte Educatiu i les modificacions corresponents per 
una majoria de tres cinquenes parts dels membres 

- Aprovar la Programació anual del centre i avaluar-ne el 
desenvolupament i els resultats 

- Aprovar els convenis i altres acords de col·laboració del centre amb 
entitats o institucions. 

- Aprovar les NOFC i les modificacions corresponents. 
- Aprovar la Carta de Compromís Educatiu. 
- Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes. 
- Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes. 
- Participar en el procediment de selecció i en la proposta de 

cessament del director/a . 
- Intervenir en la resolució de conflictes i, si escau, revisar les sancions 

als alumnes. 
- Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars 

complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el 
desenvolupament. 

- Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general 
del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar. 

- Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn. 
- Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals i 

reglamentàries. 
 Composició del Consell Escolar: 

- El director/a, que el presideix 
- El o la cap d’estudis. 
- Un/a representant de l’Ajuntament. 
- 4 representants dels/de les mestres (el nombre de mestres no pot ser 

inferior a 1/3 del total de les persones membres del Consell) 
- 4 representants dels pares, mares o tutors/es legals, un/a dels quals 

la designa l’AMPA (el nombre de famílies no pot ser inferior a 1/3 del 
total de les persones membres del Consell) 

- Un/a representant del personal d’administració i serveis 
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- El secretari/a no és membre del Consell, però hi assisteix amb veu i 
sense vot i exerceix la secretaria del Consell 

     El centre no pot modificar la configuració del Consell dins de tres cursos  
     escolars següents a aquell en què és determinada. Un cop constituït el  
               Consell Escolar s’ha de designar una persona que impulsi mesures      
              educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre nens i nenes. 
        Funcionament: 

- El Consell Escolar ha d’aprovar les seves normes de funcionament. 
En allò que no estigui previst s’ha d’aplicar les normes reguladores 
dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat. 

- El Consell Escolar de l’escola es reuneix preceptivament una vegada 
al trimestre i sempre que el convoca el director/a de l’escola o ho 
sol·licita al menys un terç de les seves persones membres. Amés, 
s’ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva 
finalització. 

- El Consell Escolar actua normalment en ple. Es poden constituir 
comissions específiques d’estudi i informació, a les quals, en tot cas, 
s’hi ha d’incorporar la direcció del centre, o en la seva representació, 
un altre òrgan unipersonal de direcció, un professor/a i un 
representant de les famílies.  

- Al consell hi haurà comissions en funció de les necessitats que hi 
hagi, tot i que hi ha d’haver obligatòriament la comissió econòmica. 
Cada inici de curs s’establiran quines comissions es consideren 
necessàries (convivència, permanent, obres, menjador, ....) i quins 
membres les formen. 

- Tots els acords quedaran registrats. 
           Renovació dels seus membres: 

- Les persones del Consell Escolar són elegides per un període de 
quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys. 

- Les vacants del Consell Escolar s’han d’ocupar pel procediment 
establert a les NOFC, si aquestes no ho preveuen, les ha d’ocupar la 
següent candidatura més votada en les darreres eleccions. Si no hi ha 
més candidats/es per cobrir-les, romanen sense cobrir fins a la 
propera renovació del Consell Escolar. 

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

 

2.4.2. Claustre del professorat. 

 Funcions: 
- Prendre decisions de tipus organitzatiu o pedagògic 
- Fer reflexió de tipus organitzativa i especialment pedagògica. 
- Aprovar documents 
- Les que li són encomanades en la legislació vigent. 

 Composició: 
- Tot l’equip de mestres de l’escola, que tenen la obligació d’assistir-hi. 
- El/la TEI 

 Funcionament: 
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-  Es convocaran quinzenalment (o quan calgui) i es faran dins de 
l'horari no lectiu. Si cal per la urgència del tema, l’equip de  
coordinació de l’escola el podrà convocar en un altre moment. 

- L'ordre del dia el farà a la reunió de coordinació. Hi haurà un/a 
moderador/a i el secretari/a farà l’acta de la reunió. La reunió 
començarà a les 13’05h i acabarà a l'14,05h. 

-  El Claustre tindrà poder decisiu amb un quòrum de 2/3 dels membres. 
Les decisions del Claustre s'intentaran prendre per consens, si no 
s'arriba a un acord, es determinarà la decisió per votació. La decisió 
es considerarà vàlida per majoria simple (la meitat més un dels 
assistents). 

-  Si la decisió que s'ha pres és per majoria simple i segons la 
importància del tema, l’equip de coordinació  o l’Equip Directiu podrà 
plantejar de nou les propostes i la discussió i fer una nova votació. 

-  Totes les decisions de caire pedagògic i organitzatiu que hagin estat 
preses pel Claustre seran vinculants per a tots els/les mestres, encara 
que no hagin assistit a la reunió. 

- En les decisions referents a qüestions laborals, tot i no ser vinculants, 
s'intentarà consensuar, el màxim possible, una postura unificada. 

- Tots els acords quedaran registrats. 
 

2.4.3. L’equip de coordinació 

Funcions: 
- Aprovar el calendari trimestral del curs presentat pel Director/a i el/la 

Cap d’estudis  
- Recollir propostes i reelaborar-les, si es considera oportú, per facilitar 

la discussió posterior al Claustre.  
- Executar les decisions encomanades pel Claustre. 
- Canalitzar les propostes i/o aspectes a tractar al Consell Escolar, al 

Claustre als Cicles o a les Comissions 
- Elaborar estratègies per al bon funcionament dels Consells i els 

Claustres.  
- Aprovar les propostes de l’ordre del dia dels Claustres i dels Consells, 

portades pel Director/a i el/la Cap d’estudis  
- Decidir aspectes burocràtics i de funcionament que es valorin 

necessaris per agilitzar la gestió de l’escola i que no suposin 
contradiccions amb la línia definida. 

- Assegurar que la informació de les decisions preses arribi a tots els 
implicats/es. 

- Assegurar la revisió de les tasques organitzatives de comissions i de 
gestió 

- Assegurar la revisió de la Programació general anual i l’elaboració de 
la Memòria anual. 

- En situacions de conflicte que requereixin discreció decidirà i 
canalitzarà les actuacions informant posteriorment al Claustre. 

- Vetllar i tenir cura de la preparació i aplicació dels eixos transversals 
- Assegurar la continuïtat de la feina pedagògica feta el curs anterior. 
- Garantir la connexió i la coherència intercicles 
- Tenir cura de la revisió i/o avaluació dels acords presos. 
- Canalitzar la revisió de la programació, la recollida d’acords i la 

remodelació de les programacions anteriors. 
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- Preparar, per tal de portar a discussió, les possibles innovacions 
pedagògiques. 

- Assegurar la coherència dels criteris per a l’elecció dels llibres de text i 
d’altres materials. 

- Vetllar per la unificació de criteris d’avaluació dels/les alumnes.  
       Composició: 

- El director/a 
- El/la Cap d’estudis 
- Els/les coordinadors/es dels cicles (un/a per EI i CI i un/a altre/a per 

CM i CS) 
       Funcionament: 

- Les reunions de coordinació d’escola es faran una part en horari lectiu 
i una altra part en horari no lectiu 

- El Director/a i el/la Cap d’estudis portaran preparat l’ordre del dia, 
contemplant aspectes organitzatius i pedagògics. 

- Els/les coordinadors/es afegiran a l’inici de la reunió aquells aspectes 
que cada cicle o ells/es mateixos/es creguin necessari parlar (temes 
nous o el retorn d’aspectes debatuts als cicles). 

- Tots els acords quedaran registrats. 
 

2.4.4. Els coordinadors/es de cicle 
Són funcions dels/les coordinadors/es dels cicles: 

- Assistir a les reunions de coordinació d’escola 
- Traspassar la informació de la coordinació al cicle. 
- Traspassar les propostes del cicle a la coordinació d’escola. 
- Col•laborar en les tasques necessàries per a l'elaboració dels 

documents generals d'escola. 
- Recollir els acords o valoracions que hagin de tornar a la coordinació i 

al cicle. 
- Coordinar les activitats pedagògiques que es decideixin al cicle. 
- Recollir el calendari de les reunions de classe, dels informes... del seu 

cicle. 
- Vetllar pel compliment de les NOFC. 
- Vetllar pel compliment dels acord del cicle. 
- Vetllar pel compliment dels acords del Claustre. 
- Coordinar les sortides i activitats del cicle. 
- Fer la comanda de material fungible. 
- Informar als/les mestres nous/es del funcionament general del cicle i 

del nivell que han de fer. 
- Informar als substituts/es de les tasques que han de fer. 
- Tots els acords quedaran registrats. 

 
3. Organització pedagògica de l’escola. 

3.1. Organització del professorat. 
3.1.1. Equips de cicle. 

Quan es facin reunions de cicles, el professorat es repartirà en dos grups, un 
amb educació infantil i cicle inicial i l’altre amb cicle mitjà i superior. 

 Composició: 
- Els cicles estan formats pels tutors/es dels diferents nivells i pels 

especialistes que més intervinguin en aquells cicles, sempre intentant 
que els dos cicles quedin equilibrats en quan a nombre de persones. 
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 Funcions: 
- Complir la normativa establerta  
- Prendre acords sobre hàbits, normes, continguts, metodologies i 

organització genera del cicle, sempre seguint la línia pedagògica de 
l’escola i no entrant en contradicció amb l’altre cicle.  

- Tenir coneixement dels acords presos a cursos anteriors i aplicar-los. 
- Tenir coneixement dels acords presos a altres cicles amb implicació 

directa a la pròpia i fer-ne la revisió. 
- Organitzar i planificar les activitats conjuntes. 
- Fer propostes a les Coordinacions i rebre'n la informació. 
- Organitzar, distribuir i tenir cura del material comú. 
- Unificar criteris d'avaluació. 
- Aprovar les propostes de repeticions. 
- Decidir actuacions comunes sobre el comportament dels alumnes. 
- Fer la valoració i les propostes de canvi dels llibres utilitzats a les 

classes. 
- Fer l'avaluació conjunta. A l’avaluació hi hauran d’assistir tots els/les 

mestres que intervenen en cada classe, tant si són del cicle com si no 
ho són. 

 Funcionament: 
- Hi haurà cicles organitzatius i cicles pedagògics, assegurant que hi 

hagi els dos tipus de cicles.  
- Els coordinadors/es organitzaran els temes a parlar en funció del que 

s’hagi preparat a les reunions de coordinació d’escola i de les 
prioritats de cada cicle. 

- Es portarà preparat un odre del dia per a tothom. 
- Tots els acords quedaran registrats. 

   
3.1.2. Comissions. 

- Comissió de Biblioteca 
o  Composició: un/a mestre/a responsable, que tindrà dedicació 

dins de l'horari lectiu, en funció del personal de l’escola, entre 
dos i tres mestres amb una dedicació d'un migdia quinzenal 
cadascú; un grup de mares. 

o Funcions: 
 Organització de la biblioteca i de les diferents tasques. 
 Registrar els nous documents. 
 Mantenir les exposicions  actualitzades. 
 Informar als mestres de les novetats adquirides 
 Adquirir documents en diferents formats a proposta dels 

cicles 
 Coordinar les comandes de llibres. 
 Vigilar el retorn de llibres deixats en préstec. 
 Fer  regularment l’esporga dels documents. 
 Vigilar les tasques encomanades a les mares: 
 Folrar llibres 
 Enquadernar 
 Fer el manteniment dels llibres en general. 
 Plastificar làmines. 
 Ordenar els llibres i revisar els lloms. 
 Organitzar  la venda de llibres de Sant Jordi. 
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 Assessorar als mestres i els alumnes en el servei de 
préstec i consultes. 

 Orientar els alumnes a l'hora de fer consultes. 
 Mantenir l’espai endreçat. 
 Controlar el servei de préstec i devolució. 
 Dinamitzar, elaborar i revisar el PLEC. 
 Proposar, Dinamitzar i coordinar les activitats 

relacionades amb la lectura per a tots els cursos. 
o Funcionament: es fan reunions periòdiques de la comissió en 

les que esrealitzen totes les tasques que la responsable de la 
biblioteca organitza, també organitza el treball de les mares 
voluntàries. 

- Comissió de festes 
o Composició: almenys 2 persones, la mestra de música i una 

altra persona de l’altre cicle i tenint en compte que en moments 
puntuals caldrà reforçar-la des dels cicles. 

o Funcions: 
 Organitzar les diferents festes de l’escola 
 Fer propostes al Claustre en relació a les celebracions 

de les festes 
 Fer propostes al Claustre en relació a la decoració 

general de l’escola. 
o Funcionament: es fan reunions periòdiques de la comissió en 

les que es realitzen les tasques d’organització de les festes. 
- Comissió d’informàtica i web 

o Composició: El/la coordinador/a d’informàtica i tres o quatre 
mestres més en funció del personal de l’escola. 

o Funcions: 
 Coordinar les activitats de l'aula d'informàtica. 
 Tenir cura de que els nens i les nenes dels diferents 

nivells arribin a ser usuaris de l'ordinador. 
 Tenir cura del manteniment dels aparells. 
 Donar a conèixer als mestres, tots els materials que 

arriben. 
 Elaborar  el Pla TAC. 
 Dinamitzar que les TAC es vagin utilitzant en el marc 

ordinari. 
 Vetllar pel bon funcionament de les PDI 
 Mantenir actualitzada la pàgina web amb la col.laboració de 

l’ED. 
o Funcionament: es fan reunions periòdiques de la comissió 

en les que realitzen totes les tasques de la comissió. 
- Comissió d’atenció a la diversitat 

o Composició: els/les mestres d’educació especial i aula 
d’acollida, els/les coordinadors/es dels cicles, el/la cap 
d’estudis, el/la director/a i l’EAP com a persones fixes i si 
cal es pot convidar les persones que facin falta. 

o Funcions: (veure Pla d’atenció a la diversitat) 
o Funcionament: (veure Pla d’atenció a la diversitat) 

- Comissió social 
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o Composició: mestres d’educació especial, director/a de 
l’escola i treballadora social de l’EAP (també pot assistir la 
psicòloga de l’EAP i/o la mestra d’aula d’acollida, si cal) en 
les internes. Pel que fa a les comissions socials externes, hi 
assistiran les mateixes persones i a més les referents dels 
serveis socials 

o Funcions: actualitzar la informació relativa als nens i a les 
seves famílies i establir plans d’actuació conjunts en relació 
a l’alumnat que està en situació de risc social. 

o Funcionament: es reuniran un cop per trimestre amb cada 
servei, establint el calendari i la revisió de l’alumnat usuari 
de cada servei a l’inici de curs. 

- Comissió d’Agenda 21 

o Composició: una mestra de cada etapa 
o Funcions: dinamitzar mesures relacionades amb la promoció 

d’actituds respectuoses mediambientals en tota la comunitat 
educativa, així com el treball als horts, els jardins i el laboratori 

o Funcionament: es farà una reunió mensual de les dues mestres 
amb un delegat de cada classe de primària. Els mateixos 
alumnes que assisteixen a les reunions són els encarregats de 
fer el traspàs a les aules. Puntualment hi haurà una altra reunió 
per coordinar-se. 

 
3.1.3. Càrrecs  

- Coordinador/a de riscos laborals 
o Composició: un/a mestre/a 
o Funcions: vetllar perquè les instal·lacions i els materials 

estiguin en condicions per tal de no tenir problemes de salut, 
així com promoure activitats relacionades amb la salut i els 
hàbits saludables. S'encarregarà de fer el seguiment dels 
accidents laborals de tot el personal del Centre així com els 
accidents de l'alumnat provocats per un mal estat de les 
instal·lacions. 

o Funcionament:  es coordinarà amb la direcció del centre per fer 

el simulacre d’emergències i amb els altres serveis que es 

consideri oportú. 

- Coordinador/a lingüístic 

o Composició: un/a mestre/a 

o Funcions: vetllar perquè les tres llengües de l’escola (català, 
castellà i anglès) estiguin coordinades i no es dupliquin 
objectius. 

o Funcionament: es coordinarà amb la cap d’estudis i amb altres 
serveis que es consideri oportú 

- Coordinador/a de pràctiques  
o Composició: un/a mestre/a. 
o Funcions: 

- Ordenar i posar al dia la carpeta de pràctiques. 
- Tenir al dia l’aplicatiu de pràctiques. 
- Mantenir relació amb les diferents escoles universitàries i 

IES. 
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- Coordinar l'adequació dels períodes de pràctiques i els 
cursos. 

- Fer el seguiment dels alumnes de pràctiques. 
- Donar suport als mestres-tutors de pràctiques. 

o Funcionament:  

- Coordinar-se amb les Universitats 

- Tenir actualitzat l’aplicatiu de pràctiques 

- Trobar-se amb les estudiants per parlar de temes 
generals d’escola 

- Trobar-se amb les mestres tutores de l’escola 

- Trobar-se amb el professorat tutor de les Universitats 

- Signar els informes de les estudiants 

- Facilitar l’estada de les estudiants a l’escola 
- Coordinació amb l’AMPA 

o Composició : un/a mestre/a. 
o Funcions: Ser el lligam entre l'AMPA i els/les mestres 
o Funcionament:  Es posarà en contacte amb l’Ampa sempre que 

faci falta. 
- Responsable de la revista: 

o Composició: un/a mestre/a. 
o Funcions: dinamitzar, coordinar i confeccionar una revista 

trimestral de l’escola. 
o Funcionament: coordinar-se amb la cap d’estudis i amb els 

tutors/es. 
- Responsable de la farmaciola 

o Composició: Un mestre. 
o Funcions:  

- Classificar i ordenar la comanda de medicaments que 
envia Sanitat. 

- Controlar i organitzar les farmacioles per a sortides i 
colònies. 

- Revisar i comprar el material de primers auxilis.  
- Tenir cura de la neteja i de l' ordre del material de totes 

les farmacioles existents a l'escola. 
- Fer conèixer a l'Equip les novetats d'interès sobre salut 

escolar. 
o Funcionament: revisar periòdicament que tot estigui en 

condicions 
 

 
3.1.4. Drets i deures dels i de les mestres 

Drets dels mestres 
- Ser respectats com a membres de la comunitat educativa. 
- Rebre la informació adient sobre la línia pedagògica de l'escola, les NOFC i el 

funcionament general del centre, quan entren per primera vegada a formar part 
de l'Equip. 

- Fer ús de les llicències o assumptes propis concedits per la llei. 
- Fer ús dels drets sindicals que la llei atorga. 
- Participar en la gestió escolar. 
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- Demanar a  la Comissió Econòmica  les despeses pel desplaçament d'activitats 
relacionades amb les seves funcions. 

- Assistir a activitats de formació de mestres (cursos, conferències, visites, etc.). 
- Estar informat pel Director/a en situacions de conflictivitat que li repercuteixin 

personalment. 
- En cas d’assistència a exàmens finals o parcials, el mestre implicat podrà lliurar 

el temps que duri l’examen i l’escola cobrirà la substitució.  
Deures dels mestres 
- Complir amb puntualitat l'horari. 
- Atendre els/les alumnes durant l'horari lectiu, inclosa l'hora d'esbarjo. Sempre 

s'acompanyaran els alumnes al pati i es faran torns de vigilància. 
- Traspassar la informació als pares/mares o tutors/tutores a través de: 

 Una reunió de nivell cada curs, P5 que en farà dos.  
 Donar informes i avaluacions dels alumnes:  

1.- Informes dels nens i nenes que tenen un  Pla Individual (PI) 
La tutora, amb la col·laboració de la mestra d’EE ha fet el PI. Llavors 
es modifiquen els ítems  del model d’informe que tenim. Els nous 
ítems que s’hauran de posar han d’estar consensuats i els modifica a 
l’informe la mestra d’EE. Les creuetes que s’han de posar a l’informe 
també es posen consensuades. Si cal es posen observacions 
complementàries. La mestra d’EE només intervindrà en les àrees que 
treballa amb l’alumnat. 
2.- Informes dels nens i nenes d’EE que tenen PI 
La tutora fa el seu informe. La mestra d’EE fa un informe al desembre 
explicant que l’alumnat està atès, en quina modalitat (petit grup, ...), 
per quin motiu i quins aspectes es treballen. Al juny la mestra d’EE fa 
un altre informe en el que explicarà el resultat del treball realitzat al 
llarg del curs i perspectives per al següent curs. 
3.- Informes en altres casos puntuals 
Els altres casos (alumnat que s’atén quinzenalment, que es treballa 
un aspecte molt concret, absentistes, .....) s’acordarà entre la tutora i 
la mestra d’EE si es fa un informe, si es posa a les observacions, ..... 
4.- En el cas dels PI i les adaptacions dels nens/es atesos a EE, 
s’haurà de posar cada trimestre a l’inici de l’informe per la família, el 
full que indica si està atès per AA o per EE i si té PI, adaptació. On 
posa mestra d’EE o de AA, al costat només s’ha de posar una creueta 
per indicar quin tipus de reforç rep. 
5.-Les mestres d’EE podran fer observacions als informes, 
consensuats amb les tutores. 
6.- Una còpia del PI s’haurà de guardar a l’expedient de l’alumne que 
hi ha a secretaria. També s’haurà de guardar una còpia a la carpeta 
de promoció i s’hauran de deixar embastats al juny. 

 Fer al menys una  entrevista al curs amb les famílies de cada un/a dels 
alumnes que és tutor/a, i es comenten personalment els informes. 

- Els/les mestres tenen la responsabilitat d'assolir algun dels càrrecs o 
responsabilitats, que el Consell Escolar o l'Equip hagin aprovat, a més a més 
de les pròpies de la tutoria o especialitat. 

- Tots els mestres tenen el deure d'acceptar la distribució de cursos, tot valorant 
les demandes fetes. 

- Tots/es els/les mestres tenen la responsabilitat d'assistir a les classes i a les 
activitats establertes i aprovades. 
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- En cas de malaltia tots els/les mestres són responsables de: 
 Avisar amb la màxima antelació possible a l’equip directiu. 
 Si es previsible , deixar feina preparada pels dos primers dies de baixa. 

- Fer arribar al Director, el més aviat possible, l'avís de baixa, si es preveu que la 
malaltia durarà més de tres dies. 

- En cas d'assistència a cursos, jornades, congressos, cursets o conferències, de 
temes relacionats directament amb l'escola i aprovats prèviament, l'assistent té 
el compromís d'informar i passar el material, si n'hi ha, a l'equip. Quan sigui 
l'Equip qui prioritzi l'assistència a aquestes activitats, i demani a algun mestre 
que hi participi perquè no hi hagi ningú directament interessat, l'escola assolirà 
totes les despeses. 

- Tots els mestres tenen la responsabilitat d'informar al Director quan hagin 
passat incidents amb alumnes o pares/mares que puguin tenir possibles 
repercussions (conflictes, accidents, absències...). 
 

3.1.5. Mestres tutors/es 

Els mestres tutors/es tindran les següents funcions: 

- Complir la normativa establerta cada curs a les Normes d’organització d’inici 

de curs. 

- Fer i portar a terme les programacions establertes. 

- Avaluar i fer els informes dels alumnes. 

- Fer entrevistes amb els pares/mares dels alumnes. 

- Fer el seguiment dels alumnes que s'hagin d'atendre especialment. 

- Fer les propostes de repeticions de curs. 

- Fer les actes.. 

- Tenir cura i actualitzar les carpetes de nivell i traspàs o promoció. 

- Complir els acords presos al Consell, Equip i/o Coordinació. 

- Realitzar les reunions de pares/mares de la classe. 

- Portar la tutoria i assemblea de classe. 

- Assessorar l'alumne de pràctiques de la seva classe. 

- Atendre els alumnes en cas d'accident o malaltia. 
 
 
 

3.1.6. Mestres especialistes 

   Mestres d’EE 
Els mestres especialistes d'educació especial centraran la seva intervenció 
en els àmbits següents : 
- Atendre els alumnes que presenten disminucions greus o permanents  i  els    
  que tinguin dificultats d’aprenentatge, ja sigui per motius psíquics, físics,  
  emocionals o  socioculturals. 
- Intervenir a les classes d’educació infantil, per fer una tasca de prevenció i  
  detecció de possibles casos . S’intentarà que la valoració de les mancances  
  o dificultats es produeixi abans d’acabar l'etapa.  
- Col·laborar, si és necessari, al setembre, en l’adaptació dels cursos de P3  
- Fer valoracions dels nens/es, si cal conjuntament amb l’EAP, treure’n  
  conclusions i programar-ne actuacions. 
- Participar en l'elaboració d'adaptacions curriculars, conjuntament amb els  
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  mestres tutors i amb la col·laboració de l'EAP. 
- Coordinar-se amb els diferents estaments que intervenen en el procés  
  educatiu: tutors, EAP, serveis socials, serveis externs, equip directiu...; i  
  facilitar-ne el traspàs d’informació. 
- Assistir a les entrevistes amb famílies que es consideri oportú 
- Participar a les sessions d’avaluació i fer informes d’educació especial. 

 Educació Infantil: En el primer informe, en que les mestres    
     tutores informen que l’alumne rep atenció individualitzada, les 

ajuden a fer els informes dels nens atesos. A cada informe es 
posarà alguna observació. 

 Educació Primària: Es farà un informe al primer trimestre on 
s’informarà als pares dels aspectes que es treballen a EE. I un 
informe final, al tercer trimestre, on es veurà l’evolució de l’alumne i 
la previsió de treball pel proper curs, proposant l’horari i l’atenció de 
la mestra d’EE. En el cas dels PI introduirà el ítems acordats amb 
les tutores i faran l’avaluació conjuntament amb les tutores. 

- Fer el seguiment de l’alumnat amb risc d’exclusió social. 
- Funcionar com a Departament d’Educació Especial, i cada any especificar  
   els objectius a treballar dins el Pla Anual. 
- Com a membres de l’escola participar en les feines d’organització general  
   del centre: sortides, festes..., i col·laborar  en el cicle al qual s’està adscrit. 
- Vetllar per fer factible el llistat de prioritats dels diferents cicles i nivells  
   perquè l'EAP els atengui. 
- Encarregar-se d’actualitzar el material i la documentació pròpia d’EE. 
- Participar a la CAD i a les Comissions socials. 
- Si es creu necessari, passar proves de lectura o fer observacions als grups  
   dels quals n’és referent. 
 
Mestra d’AA 
El tutor/a de l’aula d’acollida ha de ser el referent més clar per a l’alumnat 
nouvingut, però la resposta que s’ofereix a aquest alumnat per a la seva 
plena integració al centre és responsabilitat de tota la comunitat educativa. 
El tutor/a de l'aula d’acollida ha de tenir preferentment destinació definitiva al 
Centre i ser un bon model lingüístic. Excepcionalment, la designació pot 
recaure en un mestre/a o professor/a amb destinació provisional o interí, 
quan així ho decideixi motivadament la direcció del centre. 
La jornada lectiva del tutor o tutora de l’aula d’acollida es dedicarà 
fonamentalment a la docència amb l’alumnat nouvingut. 
El tutor/a de l’aula d’acollida ha de dur a terme, llevat de les adaptacions 
específiques que cada centre pugui decidir, les funcions següents: 
- Coordinar l’avaluació inicial i col·laborar en l’elaboració del plans 
individualitzats i, si escau, de les adaptacions curriculars, d’acord amb les 
necessitats educatives de cada un dels alumnes respecte al seu procés 
d’ensenyament i aprenentatge. 
- Gestionar l’aula d’acollida: planificar recursos i actuacions, programar les 
seqüències d’aprenentatge, aplicar les metodologies més adequades i 
avaluar processos i resultats. 
- Aplicar metodologies i estratègies d’immersió lingüística per a l’adquisició 
de la llengua. 
- Facilitar, en la mesura que sigui possible, l’accés de l’alumnat nouvingut al 
currículum ordinari. 
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- Promoure la integració de l’alumnat nouvingut a les seves aules de 
referència. 
- Col·laborar en la sensibilització i introducció de l’educació intercultural en el 
procés educatiu de l’alumnat nouvingut. 
- Coordinar-se amb el coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió 
social del centre i amb els professionals especialistes dels serveis educatius. 
- Participar en les reunions dels equips docents i comissions d’avaluació, per 
coordinar actuacions i fer el seguiment dels alumnes a fi d’assegurar la 
coherència educativa. 
- Passar les proves de nivell quan l alumne  arribi al centre. 
- Participar a la CAD i a les Comissions socials. 
 
Mestres de reforç 
-Portar a terme les programacions, coordinadament amb la mestra tutora. 
- Informar al tutor/a corresponent de l’evolució dels alumnes, així com 
aportar informació a les sessions d'avaluació 
- Comentar, amb el tutor/a les estratègies de seguiment de l’alumnat de 
reforç. 
- Elaborar la programació específica dels tallers. 
 
Mestra d’anglès 

- Complir la normativa establerta cada curs a les Normes d’organització del     
    centre 
- Fer la programació de la seva especialitat i portar-la a terme. 
- Revisar i proposar els canvis en la programació de la seva especialitat,      
     prèvia  
    comunicació al coordinador. 
- Proposar l'adquisició de material corresponent. 
- Informar al tutor de l'evolució dels alumnes en la seva matèria.  
- Avaluar els alumnes corresponents. 
- Parlar sempre amb anglès amb l’alumnat 
- Organitzar les sortides relacionades amb la seva àrea 
- Promocionar actuacions relacionades amb la seva àrea. 
 

Mestra d’educació física 
- Complir la normativa establerta cada curs a les Normes d’organització del     
    centre 
- Fer la programació de la seva especialitat i portar-la a terme. 
- Revisar i proposar els canvis en la programació de la seva especialitat,  
    prèvia  
    comunicació al coordinador. 
- Proposar l'adquisició de material corresponent. 
- Informar al tutor de l'evolució dels alumnes en la seva matèria.  
- Avaluar els alumnes corresponents. 
- Organitzar les sortides relacionades amb la seva àrea 
- Promocionar actuacions relacionades amb la seva àrea 
 

Mestra de música 
- Complir la normativa establerta cada curs a les Normes d’organització del     
    centre 
- Fer la programació de la seva especialitat i portar-la a terme. 
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- Revisar i proposar els canvis en la programació de la seva especialitat,  
      prèvia comunicació al coordinador. 
- Proposar l'adquisició de material corresponent. 
- Informar al tutor de l'evolució dels alumnes en la seva matèria.  
- Avaluar els alumnes corresponents. 
- Organitzar les sortides relacionades amb la seva àrea 

Promocionar actuacions relacionades amb la seva àrea 
 

3.1.7. Altres 

TEI 
Participar en la preparació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament 
aprenentatge: organització de l’aula, elaboració de materials didàctics, suport 
al desenvolupament de les sessions. Col·laborar en la planificació i  
desenvolupament d’activitats d’ensenyament i aprenentatge d’hàbits 
d’autonomia de l’alumnat. Dur a terme activitats específiques amb alumnes 
pautades pel mestre tutor/a. Col·laborar en les activitats d’atenció a les 
necessitats bàsiques dels infants. Participar en processos d’observació dels 
infants. Participar a les reunions de cicle i de nivell i activitats de formació, 
així com al claustre amb veu i sense vot.  
Monitores d’EE 
Correspon als auxiliars d'educació especial:- ajudar l'alumnat amb 
necessitats educatives especials en els seus desplaçaments per l'aula i pel 
centre en general, i fora del centre, si cal, amb el seu mitjà de mobilitat 
(cadira de rodes, caminadors, bastons...). El seu horari s’adaptarà a les 
necessitats del centre i de l’alumnat 
- ajudar l'alumnat en aspectes de la seva autonomia personal (higiene, 
alimentació...) a fi de garantir que puguin participar en totes les activitats. 
- fer els tractaments específics de l'alumnat en el centre educatiu. 
La direcció del centre vetllarà perquè el suport d'aquest personal afavoreixi 
el desenvolupament de l'autonomia personal i millora de la qualitat de vida 
d'aquest alumnat. 

 
3.2. Organització de l’alumnat 

Els nens i nenes de P-3 i P-4 estaran a l’edifici de parvulari,. Des de P-5 a 6è 
estaran a l’edifici de primària. Totes els grups podran utilitzar tots els espais. En 
funció de les necessitats de cada grup i dels recursos humans, els grups es  
desdoblaran . 
    

3.3. Drets i deures de l’alumnat 
3.3.1. Drets de l’alumnat 

3.3.1.1. Dret a la formació 

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

- Per tal de fer efectiu aquest dret, la formació de l'alumnat ha de 
comprendre: 

 La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i 
en l'exercici de la tolerància i de la llibertat dins els principis 
democràtics de convivència. 
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 El coneixement del seu entorn social i cultural i, en especial, 
de la llengua, la història, la geografia, la cultura i la realitat 
social catalanes i el respecte i la contribució a la millora de 
l'entorn natural i del patrimoni cultural. 

 L'adquisició d'habilitats intel·lectuals, de tècniques de treball i 
d'hàbits socials, com també de coneixements científics, 
tècnics, humanístics, històrics i artístics i d'ús de les 
tecnologies de la informació i de la comunicació. 

 L'educació emocional que el capaciti per al 
desenvolupament de relacions harmòniques amb ell mateix i 
amb els altres. 

 La capacitació per a l'exercici d'activitats intel·lectuals i 
professionals.  

 La formació religiosa i moral d'acord amb les conviccions 
dels seus pares, mares o persones en qui recau l'exercici de 
la tutela, dins el marc legalment establert. 

 La formació en coeducació i en el respecte de la pluralitat 
lingüística i cultural. 

 La formació per a la pau, la cooperació, la participació i la 
solidaritat entre els pobles. 

 L'educació que asseguri la protecció de la salut i el 
desenvolupament de les capacitats físiques. 

 Tot l'alumnat té el dret i el deure de conèixer les institucions 
europees, la Constitució Espanyola i l'Estatut d'autonomia de 
Catalunya. 

 L'organització de la jornada de treball escolar s'ha de fer 
prenent en consideració, entre altres factors, el currículum, 
l'edat, les propostes i els interessos de l'alumnat, per tal de 
permetre el ple desenvolupament de la seva personalitat. 

3.3.1.2. Dret a la valoració objectiva del rendiment escolar 
 L'alumnat té dret a una valoració objectiva del seu progrés 

personal i rendiment escolar, per la qual cosa se l'ha 
d'informar dels criteris i procediments d'avaluació, d'acord 
amb els objectius i continguts de l'ensenyament. 

 Els pares o els tutors legals, tenen dret a sol·licitar 
aclariments del professorat respecte de les qualificacions 
amb què s'avaluen els seus aprenentatges en les 
avaluacions parcials o les finals de cada curs. 

 Els pares o els tutors legals, poden reclamar contra les 
decisions i qualificacions que, com a resultat del procés 
d'avaluació, s'adoptin al final d'un curs, cicle o etapa d'acord 
amb el procediment establert. Aquestes reclamacions han de 
fonamentar-se en alguna de les causes següents:  

a) La inadequació del procés d'avaluació, o d'algun dels    
seus elements, en relació amb els objectius o 
continguts de l'àrea o matèria sotmesa a avaluació o 
amb el nivell previst a la programació per l'òrgan 
didàctic corresponent.  

b) La incorrecta aplicació dels criteris i procediments  
d'avaluació establerts. 

 Repeticions: 
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- Ha de repetir l’alumne de 2n que no ha assolit la 
lecto-escriptura, sempre tenint en compte el nombre 
de nens de 1r que promocionen. En alguns casos 
excepcionals es pot deixar un marge d’un curs més i 
proposar la repetició a 3r. En els casos excepcionals 
de l’alumnat que a 6è no hagi assolit les 
competències bàsiques de primària també es 
proposarà una repetició (en els casos dels nens que 
tenen PI es parlarà amb l’EAP). S’estudiarà cada cas 
en particular tenint en compte la situació personal de 
cada infant. 

- Se n’ha de parlar a la sessió d’avaluació i a la última 
CAD del primer trimestre pel que fa a l’alumnat de 4t, 
5è i 6è. Pel que fa a la resta de cursos de primària 
s’haurà de tenir en compte a la sessió d’avaluació del 
segon trimestre, però s’hauria de tenir valorat abans 
del període de preinscripció per saber quantes places 
disposa el centre per noves incorporacions. 

- El procediment serà el següent: es decidirà a la 
sessió d’avaluació entre la tutora i les especialistes 
que passen pel grup. Un cop decidit s’ha d’informar a 
la família. En el cas de que la família no ho accepti, 
haurà de signar un document manifestant el seu 
desacord. Aquest document s’arxivarà a l’expedient 
de l’alumne que hi ha a secretaria juntament amb 
l’acta de la reunió. 

3.3.1.3. Dret al respecte de les pròpies conviccions 
 L'alumnat té dret al respecte de les seves conviccions 

religioses, morals i ideològiques, a la llibertat de consciència 
i al respecte a la seva intimitat en relació amb aquelles 
creences i conviccions. 

 Els pares o tutors legals, tenen dret a rebre informació prèvia 
i completa sobre el projecte educatiu o, en el seu cas, el 
caràcter propi del centre. 

 L'alumnat té dret a rebre un ensenyament que fomenti el 
respecte a les persones sense manipulacions ideològiques o 
propagandístiques. 

3.3.1.4. Dret a la integritat i la dignitat personal 
 Al respecte de la seva identitat, integritat física, la seva 

intimitat i la seva dignitat personal.  
 A la protecció contra tota agressió física, emocional o moral. 
 A dur a terme la seva activitat acadèmica en condicions de 

seguretat i higiene adequades. 
 A un ambient convivencial que fomenti el respecte i la 

solidaritat entre els companys. 
 Al fet que els centres educatius guardin reserva sobre tota 

aquella informació de què disposin, relativa a les seves 
circumstàncies personals i familiars, sens perjudici de 
satisfer les necessitats d'informació de l'administració 
educativa i els seus serveis, de conformitat amb 
l'ordenament jurídic, i de l'obligació de comunicar a l'autoritat 
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competent totes aquelles circumstàncies que puguin implicar 
maltractaments per a l'alumnat o qualsevol altre 
incompliment dels deures establerts per les lleis de protecció 
del menor.  

3.3.1.5. Dret de participació 
 L'alumnat té dret a participar en el funcionament i la vida del 

centre en els termes que preveu la legislació vigent. 
3.3.1.6.    Dret a la llibertat d’expressió 

 L’alumnat té dret a manifestar les seves opinions, 
individualment i col·lectiva, amb llibertat, sens perjudici dels 
drets de tots els membres de la comunitat educativa i del 
respecte que, d’acord amb els principis i drets onstitucionals, 
mereixen les persones. 

3.3.1.7.    Dret a l’orientació escolar, formativa i professional 
 L’alumnat té dret a una orientació escolar i que estimuli la 

responsabilitat i la llibertat de decidir d’acord amb les seves 
aptituds, les seves motivacions, els seus coneixements i les 
seves capacitats. 

 Per tal de fer efectiu aquest dret, els centres reben suport 
adequat de l’administració educativa, la qual pot promoure a 
tal fi la cooperació amb altres administracions i institucions. 

3.3.1.8.     Dret a la igualtat d'oportunitats 
 L'alumnat té dret a rebre els ajuts necessaris per compensar 

possibles mancances de tipus personal, familiar, econòmic o 
sociocultural, amb la finalitat de crear les condicions 
adequades que garanteixin una igualtat d'oportunitats real. 

 L'administració educativa garanteix aquest dret mitjançant 
l'establiment d'una política d'ajuts adequada i de polítiques 
educatives d'inclusió escolar. 

3.3.1.9.     Dret a la protecció social 
 L’alumnat té dret a protecció social en supòsits d’infortuni 

familiar, malaltia o accident. En els casos d’accident o de 
malaltia prolongada, l’alumnat té dret a rebre l’ajut que 
necessiti mitjançant l’orientació, material didàctic i els ajuts 
imprescindibles per tal que l’accident o malaltia no suposin 
un detriment del seu rendiment escolar. 

 L’administració educativa ha d’establir les condicions 
oportunes per tal que l’alumnat que pateixi una adversitat 
familiar, un accident o una malaltia prolongada no es vegi en 
la impossibilitat de continuar i finalitzar els estudis que 
estigui cursant. L’alumnat que cursi nivells obligatoris té dret 
a rebre en aquests supòsits l’ajut necessari per tal 
d’assegurar el seu rendiment escolar. 

3.3.1.10.   Dret a la protecció dels drets de l’alumnat  
 Les accions que es produeixin dins l’àmbit dels centres 

educatius que suposin una transgressió dels drets de 
l’alumnat  o del seu exercici poden ser objecte de queixa o 
de denúncia per part dels seus pares o tutors legals davant 
del director o de la directora del centre. 

 Amb l’audiència prèvia de les persones interessades i la 
consulta, si escau, al Consell Escolar, el director o la 
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directora ha d’adoptar les mesures adequades d’acord amb 
la normativa vigent. 

 Les denúncies també poden ser presentades davant els 
serveis territorials del Departament d’Educació i Universitats. 
Les corresponents resolucions poden ser objecte de recurs 
d’acord amb les normes de procediment administratiu 
aplicables. 

3.3.2. Deures de l’alumnat 
3.3.2.1. Deure de respecte als altres: l'alumnat té el deure de respectar  
              l'exercici dels drets i les llibertats dels membres de la comunitat  
              escolar. 
3.3.2.2. Deure d'estudi 

 L'estudi és un deure bàsic de l'alumnat que comporta el 
desenvolupament de les seves aptituds personals i 
l'aprofitament dels coneixements que s'imparteixen, amb la 
finalitat d'assolir una bona preparació humana i acadèmica. 

 Aquest deure bàsic es concreta, entre altres, en les obligacions 
següents:  

a) Assistir a classe, participar en les activitats formatives  
previstes a la programació general del centre i 
respectar els horaris establerts;  

b) Realitzar les tasques encomanades pel professorat 
en l'exercici de les seves funcions docents;  

c) Respectar l'exercici del dret a l'estudi i la participació  
dels seus companys i companyes en les activitats 
formatives. 

3.3.2.3. Deure de respectar les normes de convivència 
 El respecte a les normes de convivència dins el centre docent, 

com a deure bàsic de l'alumnat implica les obligacions 
següents:  

a) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions 
religioses, morals i ideològiques, com també la 
dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres 
de la comunitat educativa. 

b) No discriminar cap membre de la comunitat 
educativa per raó de naixement, raça, sexe o per 
qualsevol altra circumstància personal o social. 

c) Respectar el caràcter propi del centre, d'acord amb 
la legislació vigent. 

d) Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns 
mobles i les instal·lacions del centre i dels llocs on 
dugui a terme la formació pràctica com a part 
integrant de l'activitat escolar. 

e) Complir les NOFC. 
f) Respectar i complir les decisions dels òrgans 

unipersonals i col·legiats i del personal del centre, 
sens perjudici que pugui impugnar-les quan 
consideri que lesionen els seus drets, d'acord amb el 
procediment que estableixi les NOFC. 

g) Participar i col·laborar activament amb la resta de 
membres de la comunitat escolar, per tal d'afavorir el 
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millor desenvolupament de l'activitat educativa, de la 
tutoria i l'orientació i de la convivència en el centre. 

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

3.4. Atenció a la diversitat (veure Pla d’atenció a la diversitat) 
3.5. Acció i coordinació tutorial.   

A principi de curs es passaran sociogrames des de P5 fins a 6è. Es farà l’anàlisi de 
cadascun d’ells i després es programaran les sessions de tutoria (veure Pla 
d’acció tutorial). 

4. Convivència a l’escola. 

4.1. Convivència i resolució de conflictes. Mesures i mecanismes de promoció 

de la convivència. 

La convivència a la nostra escola s’emmarca en dos eixos centrals: el 
respecte dels uns envers els altres, la tolerància davant altres maneres de 
fer i pensar que són també les bases d’una societat justa, democràtica i 
pluralista.  
És per això que tant les activitats de l’escola com les actituds de tots/es que 
hi treballem es basen en el diàleg, la participació, la inclusió, la coeducació, 
la cooperació i la solidaritat.  
Som una escola oberta i integrada a l’entorn, participant i compartint 
projectes de barri (Carmel Amunt, Temps de Barri) i de ciutat (A 21), tan a 
nivell pedagògic (Cantània, Ep! Belluga’t, Dansa ara, coordinació amb 
l’escola bressol, l’IES, i activitats compartides amb l’escola especial), com de 
caire social (Patis oberts, biblioteca oberta), cultural (biblioteca Juan Marsé) i 
lúdic (festes, ludoteca). 
Aquesta manera de fer nostra, es tradueix en el treball més específic 
d’enfocar la convivència des de dues vessants diferents: la prevenció dels 
conflictes i el tractament dels mateixos. 
Pel que fa a la prevenció dels conflictes apostem per activitats del tipus: 
- Assemblees de classe a primària i rotllana a EI 
- Pla d’acció tutorial (PAT): s’elaborarà un sociograma a l’inici de curs, 
es farà l’anàlisi al Claustre, es programaran els continguts de les tutories 
grupals i individuals en funció dels resultats (resolució de conflictes, habilitats 
socials, hàbits saludables, ...). Caldrà fer un registre de les activitats 
realitzades, i es posaran a la carpeta de promoció. El mateix es farà pel que 
fa a les tutories individuals que hauran de quedar registrades i arxivades a la 
carpeta de promoció. També es tindrà reservat un “espai tutor” on els tutors 
es podran reunir amb la psicopedagoga de l’EAP per transmetre-li 
preocupacions o fer consultes. 
- Activitats compartides entre l’alumnat petit i el gran 
- Tallers intercicles 
- Coherència de les normes de l’escola en els diferents horaris  
           (d’esbarjo, de menjador, a les sortides, dels diferents cicles) 
- Distribució dels recursos humans d’atenció a la diversitat en funció de  
           la previsió de conflictivitat 
- Compartir festes tota l’escola. 
- Gestionar l’aula amb la participació activa de tot l’alumnat 
- Treball cooperatiu 
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- Pel que fa al tractament de conflictes, les nostres actuacions són del  
           tipus: 

- Treballs per la comunitat 
- Acció tutorial 
- Seguiment del Protocol TC 
- Sancions no excloents 
- Mediació 
- Protecció davant d’assetjament 

  

4.2. Mediació escolar  

 Definició: la mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes 

mitjançant la intervenció d'una tercera persona, amb formació 

específica i imparcial, amb l'objecte d'ajudar les parts a obtenir per 

elles mateixes un acord satisfactori. 

 Principis de la mediació escolar: la mediació escolar regulada en 

aquest títol es basa en els principis següents: 

 La voluntarietat, segons la qual les persones implicades en el 

conflicte són lliures d'acollir-se o no a la mediació, i també de 

desistir-ne en qualsevol moment del procés.  

 La imparcialitat de la persona mediadora que ha d'ajudar els 

participants a assolir l'acord pertinent sense imposar cap 

solució ni mesura concreta ni prendre-hi part. La persona 

mediadora no pot tenir cap relació directa amb els fets que han 

originat el conflicte.  

 La confidencialitat, que obliga els participants en el procés a no 

revelar a persones alienes la informació confidencial que 

obtinguin, llevat dels casos previstos a la normativa vigent. 

 El caràcter personalíssim, que suposa que les persones que 

prenen part en el procés de mediació han d'assistir 

personalment a les reunions de mediació, sense que es puguin 

valer de representants o intermediaris. 

4.2.1.Àmbit d'aplicació 

 El procés de mediació pot utilitzar-se com a estratègia 
preventiva en la gestió de conflictes entre membres de la 
comunitat escolar, encara que no estiguin tipificats com a 
conductes contràries o greument perjudicials per a la 
convivència en el centre. 

 Es pot oferir la mediació en la resolució de conflictes generats 
per conductes de l'alumnat contràries a les normes de 
convivència o greument perjudicials per a la convivència del 
centre, llevat que es doni alguna de les circumstàncies 
següents: 

 Que la conducta sigui l'agressió física, les 
amenaces, les vexacions o humiliacions 
particularment aquelles que tinguin una implicació 
de gènere, sexual, racial o xenòfoba, o es 
realitzin contra l'alumnat més vulnerable per les 
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seves característiques personals, socials o 
educatives. 

 Que la conducta sigui l'agressió física, les 
amenaces, les vexacions o humiliacions 
particularment aquelles que tinguin una 
implicació de gènere, sexual, racial o 
xenòfoba, o es realitzin contra l'alumnat 
més vulnerable per les seves 
característiques personals, socials o 
educatives i s'hagi emprat greu violència o 
intimidació, o amb reiterada i sistemàtica 
comissió de les conductes contràries a les 
normes de convivència. 

 Que ja s'hagi utilitzat el procés de mediació 
en la gestió de dos conflictes amb el 
mateix alumne o alumna, durant el mateix 
curs escolar, qualsevol que hagi estat el 
resultat d'aquests processos. 

 Es pot oferir la mediació com a estratègia 
de reparació o de reconciliació, un cop 
aplicada una mesura correctora o una 
sanció, per tal de restablir la confiança 
entre les persones i proporcionar nous 
elements de resposta en situacions 
semblants que es puguin produir. 

4.2.2.Ordenació de la mediació 
 5.2.4.1 Inici de la mediació 

- El procés de mediació es pot iniciar a instància de qualsevol alumne o 
alumna, per tal d'aclarir la situació i evitar la possible intensificació del 
conflicte, o per oferiment del centre, un cop detectada una conducta 
contrària o greument perjudicial per a la convivència. 

- Si el procés s'inicia durant la tramitació d'un procediment sancionador, 
el centre ha de disposar de la confirmació dels seus pares o tutors 
legals, en un escrit dirigit al director o a la directora del centre on 
consti l'opció per la mediació i la voluntat de complir l'acord a què 
s'arribi. 

- En aquest cas, s'atura provisionalment el procediment sancionador, 
s'interrompen els terminis de prescripció previstos, i no es poden 
adoptar les mesures provisionals, o bé se suspèn provisionalment la 
seva aplicació si ja s'haguessin adoptat. 

 5.2.4.2. Desenvolupament de la mediació 

- Si la demanda sorgeix de l'alumnat, el procés de mediació serà 
gestionat, a petició d'aquest, per persones de la comunitat educativa 
prèviament acreditades com a mediadors o mediadores. 

- Si el procés s'inicia per l'acceptació de l'oferiment de mediació fet pel 
centre, el director o la directora ha de proposar, en el termini màxim 
de dos dies hàbils, una persona mediadora, d'entre els pares, mares, 
personal docent i personal d'administració i serveis del centre, que 
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disposin de formació adequada per conduir el procés de mediació 
d'acord amb els principis establerts a l'article 24 d'aquest decret.  

- El director o la directora també pot designar un alumne o una alumna 
perquè col·labori amb la persona mediadora en les funcions de 
mediació si ho considera convenient per facilitar l'acord entre els 
implicats. En tot cas, l'acceptació de l'alumne o de l'alumna és 
voluntària.  

- La persona mediadora, després d'entrevistar-se amb l'alumne o 
l'alumna, s'ha de posar en contacte amb la persona perjudicada per 
exposar-li la manifestació favorable de l'alumne o de l'alumna de 
resoldre el conflicte per la via de la mediació i per escoltar la seva 
opinió pel que fa al cas. Quan s'hagin produït danys a les 
instal·lacions o al material dels centres educatius o s'hagi sostret 
aquest material, el director o la directora del centre o la persona en 
qui delegui ha d'actuar en el procés de mediació en representació del 
centre. 

- Si la persona perjudicada accepta participar en el procés de mediació, 
la persona mediadora ha de convocar una trobada de les persones 
implicades en el conflicte per concretar l'acord de mediació amb els 
pactes de conciliació i/o de reparació a què vulguin arribar.  

 5.2.4.3. Finalització de la mediació 

- Els acords presos en un procés de mediació s'han de recollir per 
escrit. 

- Si la solució acordada inclou pactes de conciliació, aquesta s'ha de 
dur a terme en el mateix acte. Només s'entén produïda la conciliació 
quan l'alumnat reconegui la seva conducta, es disculpi davant la 
persona perjudicada i aquesta accepti les disculpes. 

- Si la solució acordada inclou pactes de reparació, s'ha d'especificar a 
quines accions reparadores, en benefici de la persona perjudicada, es 
compromet l'alumnat i, si és menor, els seus pares i, en quin termini 
s'han de dur a terme. Només s'entén produïda la reparació quan es 
duguin a terme, de forma efectiva, les accions reparadores 
acordades. Aquestes accions poden ser la restitució de la cosa, la 
reparació econòmica del dany o la realització de prestacions 
voluntàries, en horari no lectiu, en benefici de la comunitat del centre.  

- Si el procés de mediació es duu a terme un cop iniciat un procediment 
sancionador, produïda la conciliació i, si n'hi haguessin, complerts els 
pactes de reparació, la persona mediadora ho comunicarà per escrit 
al director o a la directora del centre i l'instructor o instructora de 
l'expedient formularà la proposta de resolució de tancament de 
l'expedient disciplinari. 

- Si el procés de mediació finalitza sense acord, o si s'incompleixen els 
pactes de reparació per causes imputables a l'alumne o l'alumna o als 
seus pares, la persona mediadora ho ha de comunicar al director o 
directora del centre per tal d'iniciar l'aplicació de mesures correctores 
o el procediment sancionador corresponent. Si el procés de mediació 
es duia a terme un cop iniciat un procediment sancionador, el director 
o la directora del centre ordenarà la continuació del procediment 
sancionador corresponent. Des d'aquest moment, es reprèn el 
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còmput dels terminis previstos als articles 37 i 48 i es poden adoptar 
les mesures provisionals previstes a l'article 44 d'aquest Decret. 

- Quan no es pugui arribar a un acord de mediació perquè la persona 
perjudicada no accepti la mediació, les disculpes de l'alumne o 
l'alumna o el compromís de reparació ofert, o quan el compromís de 
reparació acordat no es pugui dur a terme per causes alienes a la 
voluntat de l'alumne o l'alumna, aquesta actitud ha de ser 
considerada com a circumstància que pot disminuir la gravetat de la 
seva actuació, d'acord amb el que disposa l'article 31.1 d'aquest 
Decret. 

- La persona mediadora pot donar per acabada la mediació en el 
moment que apreciï manca de col·laboració en un dels participants o 
l'existència de qualsevol circumstància que faci incompatible la 
continuació del procés de mediació d'acord amb els principis 
establerts en aquest títol. 

- El procés de mediació s'ha de resoldre en el termini màxim de quinze 
dies des de la designació de la persona mediadora. Les vacances 
escolars de Nadal i de Setmana Santa interrompen el còmput del 
termini.  

4.3. Correcció d'actes contraris a les normes de convivència i de conductes 
greument perjudicials per a la convivència 
Es poden corregir els actes contraris a les normes de convivència del centre, així 
com es conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre 
realitzades pels alumnes dins del recinte escolar o durant la realització d'activitats 
complementàries i extraescolars. Igualment, poden corregir-se les actuacions de 
l'alumne, que encara que dutes a terme fora del recinte escolar, siguin motivades o 
directament relacionades amb la vida escolar i afectin els seus companys o altres 
membres de la comunitat educativa. 
La imposició als alumnes de mesures correctores i de les sancions que aquí es 
preveuen ha de ser proporcionada a la conducta i ha de tenir en compte el nivell 
escolar en què es troba i les seves circumstàncies personals, familiars i socials, i 
contribuir, en la mesura que això sigui possible, al manteniment i la millora del seu 
procés educatiu. 
Els actes i incorreccions considerades contràries a les normes de convivència 
prescriuen en el transcurs d’un mes. 

4.3.1..- Conductes contràries a les normes de convivència: 

4.3.1.1. Es consideren conductes contràries a les normes de convivència: 
- les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe 
- els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de  
  la comunitat escolar 
- els actes injustificats que alterin es desenvolupament normal de les    
  activitats del centre 
- els actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de  
  la comunitat escolar 
- el deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del   
  centre, o del material d’aquest o del de la comunitat escolar 
- qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de  
   l’activitat escolar, i que no es consideri conducta greu. 

4.3.1.2. Mesures correctores de les conductes contràries a les normes de    
             convivència: 
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- amonestació oral 
- compareixença immediata davant del/de la cap d’estudis o del/de la  
  director/a del centre 
- privació del temps d’esbarjo 
- amonestació escrita (aquesta mesura s’haurà de comunicar a les   
  famílies) 
- realització de tasques educadores per a l’alumne/a 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 podrà prolongar per un període superior a dues  
  setmanes 
- no assistir a una sortida escolar: aquesta decisió la prendrà la  
  mestra que ha de realitzar la sortida. Això succeirà en el cas que  
  s’hagi produït un fet molt greu o bé per acumulació de faltes greus. 
- no assistir a les colònies escolars: la tutora haurà d’expressar la  
  seva preocupació amb força temps d’antelació al cicle. La decisió  
  serà del cicle i no es podrà prendre més tard d’un mes abans de la  
  realització de les colònies. En el cas d’haver de fer una excepció,  
  s’haurà de prendre la decisió a la comissió de convivència del  
  Consell o bé al consell mateix. 

            - suspensió al dret a participar en activitats complementàries del   
                        centre per un període màxim d’un mes (aquesta mesura s’haurà de  
                        comunicar a les famílies) 

- canvi de grup de classe de l’alumne/a per un període màxim d’una     
   setmana (aquesta mesura s’haurà de comunicar a les famílies) 
- suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un   
  Període no superior a cinc dies lectius. Durant la impartició    
  d’aquestes classes l’alumne/a ha de romandre al centre efectuant els  
  treballs acadèmics que se li encomanin (aquesta mesura s’haurà de  
  comunicar a les famílies) 

4.3.1.3. Competència per aplicar les mesures correctores a les conductes  
             contràries a les normes de convivència: 

   - Qualsevol mestre en els casos dels tres primers apartats anteriors 
   - El/la tutor/a, el/la cap d’estudis o el/la director/a en el quart cas de  
                                   l’apartat anterior 

- El/la director/a, el/la cap d’estudis, el tutor/a i la comissió de    
  convivència que delega en els/les coordinadors/es de cicle en tres  
  últims casos anteriors. Aquestes mesures es consensuaran en una  
  reunió de cicle. 
  Haurà de quedar constància escrita de les mesures correctores dels    
  quatre últims apartats així com de les conductes que les han motivat.   
  El/la director/a, el/la cap d'estudis o el/la mestre/a que aplica la    
  mesura correctora és el responsable del document que en deixa  
  constància escrita. Quan es tracta de la comissió de convivència,  
  s'atribueix aquesta responsabilitat a qui actuï de secretari de la  
  comissió. La nota de constància escrita s'ha de registrar a l'arxiu  
  personal de l'alumne. 

4.3.2 Conductes greument perjudicials per a la convivència: 
  4.3.2.1. Es consideren conductes greument perjudicials per a la  
                                  convivència: 

-  Els actes greus d’indisciplina i les injúries o ofenses contra membres  
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   de la comunitat escolar que depassen la incorrecció o la  
   desconsideració 

   - L’agressió física o les amenaces a membres de la comunitat  
                                  educativa 

- Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat  
  escolar, particularment aquelles que tinguin una implicació de  
  gènere, sexual, racial o xenòfoba, o es realitzin contra l’alumnat més  
  vulnerable per les seves característiques personals, socials o  
  educatives 

   - La suplantació de la personalitat en actes de la vida docent i la  
                                  falsificació o sostracció de documents i material acadèmic 
   - El deteriorament greu, causat intencionadament, de les  
                                  dependències del centre, del seu material  o dels objectes i les  
                                  pertinences dels altres membres de la comunitat educativa 
   - Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament  
                                   normal de les activitats del centre 
   - Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la  
                                  salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa  
                                   del centre 
   - La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les  
                                  normes de convivència en el centre 
 

4.3.2.2. Sancions: 
- Per tal de millorar la convivència al centre, en casos puntuals, es  
  signaran pactes entre la família i l’escola. Aquests pactes els signarà  
  la família amb la direcció del centre després d’haver estat informada  
  dels problemes de convivència relacionats amb el seu fill o filla. 

En el cas de no compliment del pacte, s’informarà a la Inspecció 
Educativa del Consorci d’Educació de Barcelona.  

- Realització de tasques educadores per a l’alumne/a i/o la reparació  
  econòmica dels danys materials causats. La realització d’aquestes    
  tasques no es pot prolongar per un període superior a un mes 
- Suspensió del dret a participar en determinades activitats  
  complementàries durant un període que no pot ser superior a tres   
  mesos o al que resti per a la finalització del corresponent curs  
  acadèmic 

   - Canvi de grup classe de l’alumne 
- Suspensió del dret d’assistència al centre o a determinades classes  
  per un període que no pot ser superior a quinze dies lectius, sense  
  que això comporti la pèrdua del dret a l’avaluació contínua, i sens  
  perjudici de l’obligació que l’alumne/a realitzi determinats treballs  
  acadèmics fora del centre. El tutor/a ha de lliurar a l’alumne/a un pla  
  de treball de les activitats que ha de realitzar i establirà les formes de  
  seguiment i  control durant els dies de no assistència al centre per tal  
  de garantir el dret a l’avaluació contínua 
- Inhabilitació per cursar estudis al centre per un període de tres  
  mesos o pel que resti per a la fi del corresponent curs acadèmic si el  
  període és inferior 
- inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en el que s’ha  
  comès la falta 

4.3.2.3. Circumstàncies modificadores de la gravetat de l'actuació de  
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              l'alumne: 
A l’efecte de graduar les mesures correctores i les sancions, es tindran en 
compte les circumstàncies que poden disminuir o intensificar la gravetat de 
l'actuació de l'alumne. 
Circumstàncies que disminueixen la gravetat 
Són considerades circumstàncies que poden disminuir la gravetat de 
l'actuació de l'alumne: 
- El reconeixement espontani per part de l'alumne de la seva conducta    
  incorrecta. 
- No haver comès amb anterioritat faltes ni haver tingut conductes contràries  
  a la convivència en el centre. 
- La presentació d'excuses en els casos d'injúries, ofenses i alteració del  
  desenvolupament de les activitats del centre. 
-  La falta d'intencionalitat. 
 Circumstàncies que intensifiquen la gravetat 
Són considerades circumstàncies que poden augmentar la gravetat de 
l'actuació de l'alumne: 
- Qualsevol acte que atempti contra el deure de no discriminar  cap membre  
  de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o qualsevol  
  altra circumstància personal o social. 
- Causar danys, injúries o ofenses als companys d'edat inferior o als  
  incorporats recentment al centre. 
- La premeditació i la reiteració. 
- La col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 

 

4.3.3 Control del Consell Escolar 

El Consell Escolar de l’escola vetllarà pel compliment efectiu de les mesures 

correctores i de les sancions. 

4.4. Garanties i procediment en la correcció de faltes greument perjudicials per a 

la convivència. 

Prèvies 

- Els i les mestres portaran un registre de les conductes greument perjudicials per  
  a la convivència, on consti l’alumne/a, la data i una molt breu explicació dels fets.   
  Cada tutor/a serà el/la responsable de recollir els registres dels diferents  
  especialistes. 
- Abans d’obrir un expedient es buscaran mesures de mediació entre l’alumne/a (i  
  la família) i l’escola. Si hi ha acords, aquests hauran de quedar per escrit amb la   
  signatura de les dues parts. En el cas de que els acords siguin difícils de trobar,  
  es buscarà una tercera persona (membre del Claustre o del Consell Escolar del  
  sector mestres o famílies) que ajudi al diàleg. Es buscaran sempre mesures  
  educatives i se n’haurà de fer el seguiment. En tot cas sempre s’hauran de   
  registrar els acords, els dies de reunió de seguiment i s’haurà de signar (les dues  
  parts i el/la mediador/a). 
4.4.1.- Inici de l’expedient 

4.4.1.1.  Les conductes que s'enumeren a l'article 38 només podran ser  
              objecte de sanció amb la prèvia instrucció d'un expedient. 
4.4.1.2  Correspon al director/a del centre incoar, per pròpia iniciativa o a  
             proposta de qualsevol membre de la comunitat escolar, els  
             expedients a l'alumnat.  
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4.4.1.3  L'inici de l'expedient s'ha d'acordar en el termini més breu possible,  
             en qualsevol cas no superior a 10 dies des del coneixement dels  
             fets.  
4.4.1.4  El director o la directora del centre ha de formular un escrit d'inici de  

                        l'expedient, el qual ha de contenir: 
  a) El nom i cognoms de l'alumne o de l'alumna 
  b) Els fets imputats. 
  c) La data en la qual es van realitzar els fets. 
  d) El nomenament de la persona instructora i, si escau per la    
      complexitat de l'expedient, d'un secretari o secretària. El    
      nomenament d'instructor o instructora recaurà en personal docent  
      del centre o en un pare o una mare membre del consell escolar    
      i el de secretari o secretària en professorat del centre.   
      L'instructor o instructora, secretari o secretària en els qual es  
      doni alguna de les circumstàncies assenyalades per l'article 28  
      de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions  
      públiques i el procediment administratiu comú, s'haurà d'abstenir  
      d'intervenir en el procediment i ho haurà de comunicar al director o  
      directora del centre, el qual resoldrà el que sigui procedent. La  
      direcció del centre comunicarà al ministeri fiscal i al Consorci  
      d’Educació de Barcelona qualsevol fet que pugui ser constitutiu de  
      delicte o falta perseguible penalment. Això no serà obstacle per a  
      la continuació de la instrucció de l'expedient fins a la seva  
      resolució i aplicació de la sanció que correspongui. Quan, de      
      conformitat amb la legislació reguladora de la responsabilitat penal  
      dels menors, s'hagi obert el corresponent expedient a un o una   
      menor per la seva presumpta participació en danys a les  
      instal·lacions o al material del centre docent o per la sostracció  
      d'aquest material, i el menor o la menor hagi manifestat al  
      ministeri fiscal la seva voluntat de participar en  un procediment  
      de mediació penal juvenil, el director/a del centre o la persona  
      membre del consell escolar que es designi, ha d'assistir en   
      representació del centre a la convocatòria feta per l'equip de  
      mediació corresponent, per escoltar la proposta de conciliació  
      o de reparació del menor i avaluar-la. 

4.4.2.- Notificació 
4.4.2.1  La decisió d'inici de l'expedient s'ha de notificar a la persona 
instructora, a l'alumne o a l'alumna i, quan aquest siguin menors d'edat, als 
seus pares. 
4.4.2.2  L'alumne o l'alumna, i els seus pares, si aquest és menor d'edat, 
poden plantejar davant el director o la directora la recusació de la persona 
instructora nomenada, quan pugui inferir-se falta d'objectivitat en la instrucció 
de l'expedient, en els casos previstos en l'article anterior. Les resolucions 
negatives d'aquestes recusacions hauran de ser motivades. 
4.4.2.3  Només els qui tinguin la condició legal d'interessats en l'expedient 
tenen dret a conèixer el seu contingut i documents en qualsevol moment de 
la seva tramitació. 

4.4.3.- Instrucció i proposta de resolució 
4.4.3.1  La persona instructora, un cop rebuda la notificació de nomenament, 
ha de practicar les actuacions que estimi pertinents per a l'aclariment dels 
fets esdevinguts així com la determinació de les persones responsables. 



Escola Coves d’en Cimany Juliol 2016 

 

NOFC  40 
 

4.4.3.2  Una vegada instruït l'expedient, la persona instructora ha de formular 
proposta de resolució la qual haurà de contenir: 

a) Els fets imputats a l'expedient. 
b) Les faltes que aquests fets poden constituir de les previstes a 
l'article 38 de la LEC que diu: “Els alumnes que, intencionadament o 
per negligència, causin danys a les instal·lacions o el material del 
centre o en sostreguin material han de reparar els danys o restituir el 
que hagin sostret, sens perjudici de la responsabilitat civil que els 
correspongui, a ells mateixos o a les mares, als pares o als tutors, en 
els termes que  
determina la legislació vigent. 
c) La valoració de la responsabilitat de l'alumne o de l'alumna amb 
especificació, si escau, de les circumstàncies que poden intensificar o 
disminuir la gravetat de la seva actuació. 
d) Les sancions aplicables d'entre les previstes a l'article 39, que diu: 
el sistema educatiu reconeix i incorpora el caràcter educatiu de les 
activitats de lleure, especialment el compromís i la transmissió de 
valors. Aquestes activitats es poden articular entre els centres 
educatius i els ens locals, les famílies i les associacions en què 
s’agrupen i les entitats, associacions i empreses d’educació en el 
lleure, en els diferents territoris.  
e) L'especificació de la competència del director o directora per  

resoldre.  
4.4.3.3  Prèviament a la redacció de la proposta de resolució s'ha de 
practicar, en el termini de 10 dies, el tràmit de vista i audiència. En aquest 
termini l'expedient ha d'estar accessible per tal que l'alumne o l'alumna i els 
seus pares, si és menor d'edat, puguin presentar al·legacions així com 
aquells documents i justificacions que estimin pertinents. 

4.4.4.- Mesures provisionals 
5.4.4.1  Quan sigui necessari per garantir el normal desenvolupament de 
l'activitat del centre, en incoar-se un expedient o en qualsevol moment de la 
seva instrucció, la direcció del centre, per pròpia iniciativa o a proposta de 
l'instructor o instructora i escoltada la comissió de convivència, podrà 
adoptar la decisió d'aplicar alguna mesura provisional amb finalitats 
cautelars i educatives. Poden ser mesures provisionals el canvi provisional 
de grup, la suspensió provisional del dret d'assistir a determinades classes o 
activitats o del dret d'assistir al centre per un període màxim de cinc dies 
lectius. Cas que l'alumne o alumna sigui menor d'edat, aquestes mesures 
s'han de comunicar als seus pares. El director o la directora pot revocar, en 
qualsevol moment, les mesures provisionals adoptades. 
4.4.4.2  En casos molt greus, i després d'una valoració objectiva dels fets per 
part de l'instructor o la instructora, el director o la directora, escoltada la 
comissió de convivència, de manera molt excepcional i tenint en compte la 
pertorbació de l'activitat del centre, els danys causats i la transcendència de 
la falta, pot prolongar el període màxim de la suspensió temporal, sense 
arribar a superar en cap cas el termini de quinze dies lectius.  

4.4.4.3  Quan les mesures provisionals comportin la suspensió temporal 
d'assistència al centre, el tutor o tutora lliurarà a l'alumne o alumna un pla 
detallat de les activitats que ha de realitzar i establirà les formes de 
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seguiment i control durant els dies de no assistència per tal de garantir el 
dret a l'avaluació contínua. 
4.4.4.4  Quan la resolució de l'expedient comporti una sanció de privació 
temporal del dret d'assistir al centre, els dies de no assistència complerts en 
aplicació de la mesura cautelar es consideraran a compte de la sanció a 
complir.  

4.4.5.- Resolució de l'expedient 
4.4.5.1  Correspon al director o a la directora del centre, escoltada la 
comissió de convivència i -si ho considera necessari- el consell escolar, en el 
cas de conductes que en la instrucció de l'expedient s'apreciïn com a molt 
greument contràries a les normes de convivència, resoldre els expedients i 
imposar les sancions que correspongui.  
La direcció del centre ha de comunicar als pares la decisió que adopti als 
efectes que aquests, si ho creuen convenient, puguin sol·licitar en un termini 
de tres dies la seva revisió per part del consell escolar del centre, el qual pot 
proposar les mesures que consideri oportunes. 
4.4.5.2  La resolució de l'expedient ha de contenir els fets que s'imputen a 
l'alumne o alumna, la seva tipificació en relació amb les conductes 
enumerades a l'article 38 d'aquest Decret i la sanció que s'imposa. Quan 
s'hagi sol·licitat la revisió per part del consell escolar, cal que la resolució 
esmenti si el consell escolar ha proposat mesures i si aquestes s'han tingut 
en compte a la resolució definitiva. Així mateix, s'ha de fer constar en la 
resolució el termini de què disposa l'alumne o alumna, o els seus pares en 
cas de minoria d'edat, per presentar reclamació o recurs i l'òrgan al qual s'ha 
d'adreçar. 
4.4.5.3  La resolució s'ha de dictar en un termini màxim d'un mes des de la 
data d'inici de l'expedient i s'ha de notificar a l'alumne o alumna, i als seus 
pares, si és menor d'edat, en el termini màxim de 10 dies. 
4.4.5.4  Contra les resolucions del director o de la directora dels centres 
educatius públics es pot interposar recurs d'alçada, en el termini màxim d'un 
mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, davant el director o la 
directora dels serveis territorials corresponents, segons el que disposen els 
articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Contra 
les resolucions del director o de la directora dels centres privats sostinguts 
amb fons públics es pot presentar reclamació davant el director o la directora 
dels serveis territorials en el termini de cinc dies, la qual s'ha de resoldre i 
notificar en el termini màxim de deu dies, i contra aquesta resolució les   
persones interessades poden interposar, en el termini màxim d'un mes, 
recurs d'alçada davant el director o directora general de Centres Educatius. 
4.4.5.5  Les sancions acordades no es poden fer efectives fins que s'hagi 
resolt el corresponent recurs o hagi transcorregut el termini per a la seva 
interposició. 

      4.4.6.- Aplicació de les sancions 
 4.4.6.1. En el cas d'inhabilitació per cursar estudis al centre per un període 
de tres mesos o pel que resti per a la fi del corresponent curs acadèmic si el 
període és inferior, o bé en l cas d’inhabilitació definitiva per a cursar estudis 
al centre en el que s'ha comès la falta de  l'alumnat en edat d'escolaritat 
obligatòria, l'administració educativa ha de  proporcionar a l'alumne o a 
l'alumna sancionat una plaça escolar en un altre centre  educatiu per tal de 
garantir el seu dret a l'escolaritat. 
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4.4.6.2  Quan s'imposi la suspensió del dret d'assistència al centre o a 
determinades classes per un període no superior a quinze dies lectius, la 
inhabilitació per cursar estudis al centre per un període de tres mesos o pel 
que resti per a la fi del corresponent curs acadèmic si el període és inferior o 
bé la inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en el que s'ha 
comès la falta, el director o la directora del centre, a petició de l'alumne o de 
l'alumna, pot aixecar la sanció o acordar la seva readmissió al centre, prèvia 
constatació d'un canvi positiu en la seva actitud. 

      4.4.7.- Responsabilització per danys 
L'alumnat que intencionadament o per negligència causi danys a les  
 instal·lacions del centre educatiu o al seu material o el sostregui està obligat  
 a reparar el dany o a restituir el que hagi sostret. En tot cas, la    
 responsabilitat civil correspon als pares en els termes previstos a la  
 legislació vigent. 

            4.4.8.- Prescripció 
 Les faltes prescriuen pel transcurs d'un termini de tres mesos comptats a   
 partir de la seva comissió. Les sancions prescriuen en el termini de tres  
 mesos des de la seva imposició. 

5 Col·laboració i participació dels sectors de la comunitat educativa. 
5.1 Qüestions generals.  

Considerem que el treball conjunt de tots els membres de la comunitat educativa 

és part indispensable per un bon clima de convivència. Al mateix temps pensem 

que la implicació de les famílies en el procés d’aprenentatge dels seus fills és un 

factor important d’èxit escolar. 

5.2  Drets i deures de les famílies 

5.2.1  Drets de les famílies 

- Ser respectat com a persona. 
- Que siguin respectats els drets dels seus fills. 
- Rebre informació sobre: 

 La línia pedagògica de l'escola. 
 El seguiment escolar del seu fill a través d'informes, avaluacions i 

entrevistes amb els/les tutors/es. 

 Tot pare/mare o tutor/a té el dret de demanar entrevista al 
tutor del seu fill. Aquesta es realitzarà a l'hora que es 
concreti conjuntament amb el professor. 

 Les sortides, excursions, colònies. 
 Els accidents que puguin tenir els seus fills dins de l'horari escolar 
 El menú del menjador escolar. 
 El pressupost general de l'escola els membres del Consell 

Escolar. 
 La distribució de l'Equip de mestres pel que fa a les tutories, els 

càrrecs directius 
 . 
 La convocatòria per a l'elecció dels representants al Consell 

Escolar. 
 Els horaris de funcionament del centre. 
 El funcionament de l'AMPA. 

- A participar en la gestió escolar. 
 A través d'escollir i ésser escollit com a membre del Consell 

Escolar. 
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-  A participar en la vida del centre a través de l'AMPA i les comissions existents. 
- Que l'Equip Directiu li faciliti les informacions i/o certificacions que necessiti 

sobre: 

 Notes o avaluacions del seu fill. 

 Matriculació del seu fill a l'escola. 

 Quotes pel material escolar, llibres socialitzats i sortides 
escolars 

 Despeses per colònies. 

 Beques o ajudes que pot rebre. 
- Poder portar el seu fill a l'escola durant els dies que es realitzen les sortides 

o colònies a l’escola si no ha donat el seu consentiment per a l'assistència 
del seu fill, a aquest tipus d'activitats.  

5.2.2  Deures de les famílies 

- Respectar a tots els membres relacionats amb l'escola. 
- Afavorir que els seus fill compleixen els deures que aquests tenen, en relació 

a l'escola. 
- Assegurar l'assistència i la puntualitat dels seus fills/es a l'escola. 
- Assistir a les reunions de classe que es convoquin. 
- Assistir a les entrevistes que se'ls convoquin a fi de poder fer el seguiment 

escolar dels seus fills. 
- Tornar la nota signada sobre les sortides escolars, donant el seu 

consentiment perquè el seu fill pugui realitzar-les. 
- Enviar una nota signada al tutor, monitor del menjador o d'activitats 

extraescolars, quan vulgui que el seu fill surti de l'escola dins de l'horari 
lectiu.  

- Complir les normes d'higiene i sanitàries següents: 
 Portar els seus fills nets a l'escola. 
 No portar-los quan tinguin polls, febre, diarrea líquida, llagues a la 

boca, conjuntivitis sense tractament (lleganyes), parasitosi intestinal 
sense tractament (cucs) i erupcions i alteracions a la pell sense un 
informe mèdic indicant que no són contagioses. 

 Complir els períodes de baixa indicats en les malalties contagioses: 

 Escarlatina: 7 dies des de l'inici de la medicació. 

 Galteres: fins la curació (mínim 10 dies) 

 Hepatitis: fins la curació. 

 Rubeola: 4 dies des de l'inici de l'erupció. 

 Catarro (tos ferina): 8 dies des de l'inici de la medicació. 

 Tuberculosi: fins la curació. 

 Varicel.la: fins l'assecament de les crostes. 

 Xarampió: 7 dies des de l'inici de l'erupció. 

 Polls: fins a la desaparició total de l'insecte i neteja de 
llèmenes. 

 Portar un certificat del metge sempre que l'escola els hi demani.  
 Avisar quan el seu fill hagi de prendre un medicament dins de l'horari 

escolar, emplenant l’autorització i adjuntant la recepta del metge.  
- Informar a l'escola de l'adreça i dels telèfons adients o de qualsevol canvi 

d'aquests, a fi d'estar localitzables. 
- Pagar la quota de material i sortides escolars aprovada pel Consell Escolar. 
- Respectar els horaris establerts d'escola. 
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- Avisar al tutor, per telèfon o amb una nota, quan falti el seu fill a l'escola. 

5.3  Informació a les famílies. 

- Informes: a educació infantil es faran dos informes al curs i a primària tres, 

un cada trimestre 

- Reunions de classe: es farà una reunió de classe al llarg del primer trimestre, 

també se’n farà una a fi de curs per aquelles famílies que hagin matriculat 

els seus fills per primera vegada a l’escola 

- Reunions individuals: se’n farà mínim una cada curs, i sempre que la família 

o la tutora ho demani. Sempre que es pugui es faran en horari escolar, però 

també es tindrà en compte l’horari laboral de les famílies. 

- Signar i complir la Carta de Compromís Educatiu. 

5.4  Associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA). 

- L'AMPA assolirà els objectius i funcions definides en la legalitat vigent. 

- Podrà ésser membre de l'AMPA qualsevol pare/mare o tutor/a dels alumnes 
matriculats al centre, sempre que estigui dins de les condicions definides als 
estatuts de l'AMPA. 

- Qualsevol membre de l'AMPA té dret a escollir els seus representants a la 
Junta i a ser escollit com a tal. 

- L'AMPA tindrà com a local de l'entitat un espai dins del centre. 

- L'AMPA disposarà de les instal·lacions escolars per a les seves pròpies 
finalitats i de promoció d'activitats extraescolars, previ acord amb el Consell 
Escolar.  

- Tot pare/mare o tutor/a que participi en les activitats escolars o extraescolars 
ho farà desinteressadament sense rebre cap incentiu ni econòmic ni de cap 
tipus. 

- L'Equip Directiu facilitarà la integració de les activitats extraescolars 
promogudes per l'AMPA i aprovades pel Consell Escolar i les tindrà en 
compte en el Pla Anual. 

5.5  Carta de compromís educatiu (veure annex) 
 

6 Funcionament de l’escola. 
6.1 Aspectes generals. 

6.1.1 Entrades i sortides de l’escola.  
L’horari per a obrir les portes d'accés al pati de l'edifici gran i parvulari serà a 
les 9h i a les 15h i per a tancar-les a les 9’05h i a les 15’05h. La responsable 
de fer-ho serà la conserge. A la tarda s’obriran les portes a les 17h i es 
tancaran a les 17’10h. Les portes d'entrada a l'interior de l’edifici gran les 
obriran els mestres al matí a l'hora en punt. 

6.1.2 Visites de les famílies. 
Es farà una reunió mínim al curs amb cada família. Es buscarà un espai 
agradable, es compartirà informació i si s’escau s’arribaran a acords. Totes 
les reunions amb famílies hauran de quedar per escrit en un full destinat a 
aquest fi. 
L’atenció a famílies per temes de menjador es farà 9h a 11h per part de la 
coordinadora de menjador. 
L’atenció a les famílies per part de la secretària i la directora de l’escola 
variaran cada curs en funció dels horaris de classe, però es garantiran horaris 
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de primera hora del matí i de última hora de la tarda per facilitar les consultes. 
Per aquelles famílies que no puguin venir en aquests horaris es podran 
concertar altres dies i hores per telèfon. 

6.1.3 Activitats complementàries i extraescolars. 

- Sortides: fan sortides escolars tots els nens i nenes de l’escola. No es poden 
realitzar sortides amb menys de dos acompanyants, un dels quals haurà 
d’ésser necessàriament professor. 

- Colònies:  
o Les colònies són obligatòries ja que formen part del PEC 
o Només van de colònies els nens i nenes de primària. 
o Optem per fer les colònies per cicles 
o Nombre de dies: tres 
o Nombre de nens mínim: el 80% del curs o cicle que marxa. 
o La relació nombre d’alumnes/professor ha de ser com a mínim la que 

disposa la normativa vigent. 
o Intentarem que surtin econòmiques. 
o Es buscaran camps d’aprenentatge i cases de colònies on hi hagi 

monitors que organitzin tallers. 
o A la reunió de començament de curs s’informarà als pares del lloc i 

preu.  
o Els nens que no vagin de colònies han de venir a l’escola, sempre i 

quan els seus pares no decideixin el contrari. En aquest cas hauran 
de portar el justificant de les faltes d’assistència. Els nens que no 
vagin de colònies i vinguin a l’escola es repartiran entre els altres 
cursos i se’ls proporcionarà feina per als tres dies. 

- Les activitats extraescolars les organitza l’AMPA de l’escola. Tots els 
alumnes tenen dret a inscriure's a les activitats extraescolars programades. 
Tots els alumnes inscrits a les activitats extraescolars hauran de complir les 
normes establertes pels alumnes en les NOFC 

 
 

6.1.4 Vigilància de patis a l’hora de l’esbarjo 
L’esbarjo d’educació infantil serà de 10’45h a 11’30h. a educació infantil i el de 
primària serà de 11h a 11’30h. 
Es faran torns de vigilància, tenint en compte que a hi ha d’haver mínim dues 
persones, una d’elles mestra. 
Cada inici de curs s’organitzaran els torns de vigilància. 
Quan es va al poliesportiu, s’espera tot el cicle per poder-hi anar. Pels 
passadissos s’anirà en silenci i sense menjar. 

6.1.5 De les absències 
Quan un alumne/a falta a l’escola, la família ho haurà de notificar. En cas 
contrari es telefonarà a casa per saber què ha passat, especialment de 
l’alumnat de 3r a 6è que ja venen sols a l’escola. Quan les absències són molt 
repetides es demanarà el justificant del metge i si segueixen repetint-se, la 
responsable d’absentisme de l’escola valorarà iniciar el protocol d’absentisme 
juntament amb la treballadora social de l’EAP, si cal. 

6.1.6 Horari de l’escola 
L’horari del matís és de 9h a 13h i de la tarda de 15h a 17h. L’AMPA organitza 
un servei d’acollida matinal de 8h a 9h que es pot utilitzar fixe o puntualment. 
Els horaris estaran posats al tauler d'anuncis pel coneixement de tothom. 



Escola Coves d’en Cimany Juliol 2016 

 

NOFC  46 
 

6.1.7 Actuacions en el supòsit de retard en la recollida de l’alumnat a la 
sortida del centre 
Quan una família vingui tard a l’escola, els primers 10/15 minuts es quedarà 
el mestre que telefonarà a la família. Quan la família arribi signarà un full 
destinat a aquest fi que supervisarà la treballadora social de l’EAP. A partir 
dels primer 15 minuts una persona de l’equip directiu de l’escola se’n farà 
càrrec. Davant la impossibilitat de localitzar la família haurà de telefonar a la 
Guàrdia Urbana. 

6.1.8 Actuacions en el supòsit d’absentisme de l’alumnat. (Es seguirà el 
Protocol d’absentisme) 

6.1.9 Seguretat, higiene i salut 
6.1.9.1 Cada curs es realitzarà un Simulacre de Pla d’Evacuació 
6.1.9.2 En cas d'accident d'un alumne dins l'horari lectiu, s'actuarà,       

                 segons la gravetat d'aquest, de la següent manera: 

- Cops o ferides de poca consideració: el mestre o monitor/a de 
menjador farà la cura. 

- Ferides o cops sense gravetat que necessitin cura mèdica: el 
mestre avisarà a la família. Si es localitza a la família, i poden o 
volen venir a buscar el seu fill, podran fer-ho. Si no es localitzen 
o bé no poden venir a buscar-lo, una persona de l'escola el 
portarà a curar a l'hospital. També s'informarà a la família. 

- Ferides o cops molt greus: una persona de l'escola telefonarà 
al 061 que valorarà si se l’ha de portar a l’hospital. S'avisarà a 
la família el més aviat possible. 

- En cas de malaltia d'un alumne: si un alumne es troba 
malament, es mareja, té febre o se li detecta qualsevol 
símptoma patològic, es telefonarà a la família perquè vingui a 
buscar-lo. En cas de no localitzar-los, l'alumne es quedarà a la 
classe o estirat a la llitera, segons el cas concret. 

- Si sobtadament un alumne es queixa de dolors molt forts, perd 
la consciència, té convulsions o símptomes d'estat general de 
gravetat, es telefonarà al 061 i se’l portarà a l’hospital si el 
servei d’urgències ho creu necessari. Des de l’escola s'avisarà 
a la família. 

6.1.10 Celebració dels aniversaris 
 Per celebrar a la classe l'aniversari dels alumnes es poden portar galetes o 
pastís, no llaminadures, per convidar als seus companys. En cap cas es 
poden repartir a la classe les targes convidant als amics a la festa que fan. 
Es pot deixar el poliesportiu de l’escola per fer festes d’aniversari, sempre i 
quant es convidi a tots els nens i nenes de la classe. 

6.1.11 Els deures a casa 
Cada etapa acordarà, els treballs complementaris que els alumnes hagin de 
realitzar a casa, d'acord amb la maduració i edat dels alumnes. L'enfocament 
d'aquests treballs serà: 

- Afavorir l'autonomia i la responsabilitat personal.  

- Reforçar els continguts adquirits en l'horari lectiu. 

- Quan els alumnes estiguin un temps sense assistir a l'escola per  
     malaltia o accident, podran demanar al tutor el material necessari per     
     realitzar a casa activitats escolars.  
.-  En cap cas les activitats complementàries per a fer a casa no suposaran  
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 una sobrecàrrega de treball per l'alumne. 
6.1.13 Llibres de text i material imprès. 

- Els llibres de text utilitzats han de comptar amb la preceptiva autorització 
legal. 

- La Coordinació  vetllarà perquè els llibres de text siguin coherents amb el 
currículum escolar. 

- La duració mínima serà de quatre anys. Només en casos excepcionals es 
podran substituir abans tenint en compte que: 

 El nivell o el cicle que proposi el canvi informarà a la C.P. 
 La decisió es prendrà a l'Equip.  

- Cada fi de curs la Cap d'Estudis informarà al Consell Escolar dels llibres de 
text que s'utilitzen a cada nivell.  

- Una còpia del material imprès a l'escola quedarà a l'arxiu de la classe 

- Una gran part de llibres són socialitzats. 
6.1.14 Manteniment i conservació. 

- El Consell Escolar i l'Equip de Mestres vetllaran per la conservació de les 
instal·lacions, el mobiliari i el material inventariable de l'escola. 
- Tots els membres de la comunitat educativa (mestres, pares, alumnes i 
PAS) tenen la responsabilitat de respectar i tenir cura de les instal·lacions, 
del mobiliari i del material. 
- El Director/a farà les gestions necessàries amb el CEB per assegurar el 
manteniment de les instal·lacions i/o la sol·licitud de nou material 
inventariable.  
- El Consell Escolar proposarà i/o aprovarà propostes, presentades per 
l'Equip, sobre la renovació o adquisició de nou material i inclourà la despesa 
en el pressupost general. 
- Control, vigilància i utilitat: romandran tancats amb clau els armaris dels 
comptadors, la caldera i el combustible de la calefacció, el material de 
neteja, la sala d'ordinadors i la secretaria quan el conserge no pugui 
assegurar la vigilància. 
 

6.2. De les queixes i reclamacions 
6.2.1. Actuacions en cas de queixes sobre la prestació de servei que 
qüestionin l’exercici professional del centre. 

Sempre que hi hagi una queixa, primer l’haurà d’atendre el tutor/a o la 
coordinadora de menjador amb tota naturalitat. Posteriorment se 
l’atendrà des de direcció. Si no es resolen els problemes es farà per part 
de la família o l’escola un escrit de queixa que es derivarà a la inspecció 
corresponent. A l’escola hi ha un full de queixa de menjador i un d’e 
temes varis. Si la persona que fa la queixa no està satisfeta farà una 
queixa per escrit a la direcció de l’escola (hi ha u model per si es 
necessita). La direcció del centre emetrà un informe a la inspecció 
educativa donant la seva versió dels fets, adjuntant la queixa 
formalitzada per part de la persona que l’ha realitzat. Es guardarà còpia 
a l’escola. 

6.2.2 Reclamacions sobre qualificacions  obtingudes al llarg del curs. 
En el cas de reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del 

curs s’haurà de fer un escrit que s’estudiarà a l’escola. En el cas de no 

arribar a cap acord, es farà arribar a la inspecció corresponent. 

6.2.3. Impugnació de decisions dels òrgans i personal de l’escola. 
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En el cas de impugnació de decisions dels òrgans i personal de l’escola, 

s’haurà de fer un escrit que s’estudiarà a l’escola. En el cas de no arribar 

a cap acord, es farà arribar a la inspecció corresponent. 

6.3. Serveis escolars. 

- Acollida matinal 

- Activitats complementaries 

- Activitats extraescolars 

- Patis oberts 

- Biblioteca oberta 

- Servei de menjador (veure Pla de Funcionament de Menjador) 
6.4 Gestió econòmica. 

- L'escola disposa d'un compte obert a una entitat bancària. Aquest 
compte tindrà dos: el Director/a i el Secretari/a. La Comissió 
Econòmica controlarà i farà el seguiment d'entrades i sortides del 
compte. 

- Els ingressos procediran de la subvenció del Departament 
d'Ensenyament i de les quotes de material, així com de la cessió 
d’espais, dels serveis socials i altres entitats que ens subvencionin 
activitats de l’escola. 

- Les despeses es pagaran amb xec bancari, el qual requerirà la 
signatura dels dos dels titulars, o bé per transferència bancària. 

- El Secretari serà el responsable de portar la comptabilitat del centre. 

- La Comissió de Menjador tindrà un compte bancari independent del 
compte de l'escola. 

 
6.5. Gestió acadèmica i administrativa. 

6.5.1.Tasques administratives. 
 El Director/a és el/la responsable de totes les tasques burocràtiques i 
administratives que es derivin del compliment de la normativa dictada pel CEB. 
6.5.2. Arxiu general 

- L'arxiu general de l'escola consta de l'arxiu Institucional, l'arxiu 

Pedagògic i l'arxiu d'Economia i Menjador. 

- El Director és el responsable de l'Institucional, el Cap d'Estudis del 
Pedagògic i el Secretari del d'Economia i Menjador.  

- Cadascun dels responsables vetllaran pel manteniment de l'ordre i la 
conservació dels arxius corresponents. 

6.5.3. L'arxiu institucional 
                         Consta de: 

- Llibres d'actes del Consell. 

- Llibres d'actes de l'Equip. 

- Carpetes d'arxiu de Documents d'elaboració interna. 

-  Carpetes d'arxiu de la correspondència: entrades, sortides i 
registre. 

- Carpeta d'arxiu de matriculació. 

- Carpeta d'arxiu d'eleccions al Consell Escolar. 

- Carpeta d'arxiu de les circulars als pares/mares. 

- Carpeta d'arxiu dels ordres del dia: Consell, Equips, C. 
Institucional i C. Pedagògica. 
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6.5.4.L'arxiu d'alumnes: 
- Llibre de registre de matrícula (altes i baixes). 
- Tots els alumnes estaran enregistrats al llibre de "Registre de 

matrícula". 
- Cada començament de curs s'enregistraran els alumnes 

matriculats de nou seguint l'ordre numèric corresponent. 
- El nº d'ordre és únic i personal. Aquest nº es posarà en llapis 

a l’expedient de l’alumne. 
- Quan l'alumne es doni de baixa del centre, s'anotarà a 

l'apartat d'observacions.  
- Expedient personal de l'alumne. 
- Tots els alumnes tindran un arxiu personal on estigui inclòs: 

 El full de matriculació amb les dades personals. 
 Les fotocòpies de la documentació exigida per a la  
  matriculació segons la normativa vigent. 
 L'expedient acadèmic. 
 Qualsevol informe o document personal que es consideri  
  oportú. 
 Llibre d'escolaritat, si en té 

6.5.5. Arxiu dels llibres d'escolaritat dels alumnes. 

- Arxiu dels llibres d'escolaritat d'ex-alumnes. 

- Títols. 

- Carpeta amb els Graduats i Certificats que encara no han 
vingut a recollir els ex-alumnes. 

- Llibres de Registre de Graduats i Certificats provisionals. 

- Llibres de Registre de Graduats i Certificats oficials. 
6.5.6. Carpeta d'arxiu de les actes oficials d'avaluació dels alumnes. 
6.5.7. Carpeta d'arxiu de les sol.licituds oficials dels llibres d'escolaritat. 
6.5.8. Carpeta d'arxiu de les sol.licituds oficials dels títols. 
6.5.9. Carpeta d'arxiu de resultats acadèmics, estadística...  
6.5.10. Documents de traspàs Primària a ESO. 
6.5.11. L'arxiu mestres: 

 Llibre de registre d'absències. 
 Arxiu justificacions absències i permisos. 
 Carpetes arxiu mestres: plantilla, adscripcions... 

6.5.12. L'arxiu de manteniment i serveis: 
 Carpeta arxiu: CEB (construccions escolars). 
 Carpeta arxiu: justificacions material Generalitat i equipament. 
 Carpeta arxiu varis  

6.5.13. L'arxiu pedagògic  
 L'arxiu de coordinació pedagògica consta de: 
 Informació centres de diagnòstic. 
 Educació Especial. 
 Organització del reforç a l'escola. 
 Celebració de festes. 
 Programacions de l’escola. 
 Tractament de les llengües: Projecte lingüístic. 
 Sortides amb l'alumnat (lúdiques i culturals). 
 Formació del professorat. 
 Horaris (alumnat-professorat-espais). 
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 Llibres de text i altres materials curriculars. 
 Informes i entrevistes. 
 Proves objectives. 
 Cap d'estudis. 
 Coordinadors de cicle. 
 Arxiu de classe. 
 Arxiu de promoció. 

6.5.14. L'arxiu d'economia: 
 El llibre de comptes de l'escola (entrades i sortides). 
 Carpeta d'arxiu de actes i pressupostos. 
 Carpeta d'arxiu de la justificació oficial de comptes. 
 Carpeta d'arxiu del control de despeses. 
 Carpetes d'arxiu de factures. 
 El llibre de comptes del menjador. 
 Carpeta d'arxiu de les factures i extractes del menjador. 
 Carpeta d'arxiu de la Comissió de Menjador: acords, notes... 
 Carpeta d'arxiu de les beques de menjador. 

 

6.6.Del personal d’administració i serveis i de suport socioeducatiu de l’escola. 
6.6.1.Drets del personal administratiu i de serveis 
Tots els membres del P.A.S tenen el dret de: 

- Ser respectats com a persones. 

- Elegir els seus representants al Consell i ser elegits com a tals. 

- Fer ús dels drets sindicals que la llei atorga. 

- Expressar al Director les queixes que puguin tenir en relació a les seves 
funcions i a altres persones de la comunitat educativa. 

- Cobrar les despeses de desplaçament quan han de fer encàrrecs per a l'escola. 
6.6.2.Deures del personal administratiu i de serveis 

Tots els membres del P.A.S. tenen el deure de: 

- Respectar a totes les persones relacionades amb l'escola. 

- Complir les funcions i l'horari establert per l'Ajuntament o el CEB 

- Seran funcions pròpies del conserge: 
o Obrir i tancar les portes de les instal·lacions escolars.  
o Atendre el telèfon. 
o Atendre la porta, controlar les entrades i sortides. 
o Vigilar el moviment dins de l'escola i als patis; d'alumnes, pares etc....  
o Encendre, apagar i controlar la calefacció. 
o Tenir cura del bon funcionament de les instal·lacions: electricitat, 

aigua... 
o Fer els encàrrecs, que li indiqui el Director/a, relacionats amb la seva 

feina. 
o Reconèixer l'autoritat del Director del Centre. 
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