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TITOL I. INTRODUCCIÓ.
D’acord amb el què disposa el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels
centres educatius, les seves normes d’organització i funcionament han de
recollir el conjunt d’acords i decisions d’organització i funcionament que han de
possibilitar, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els
objectius proposats en el Projecte Educatiu del Centre i en la seva programació
anual.
Correspon al/la director/a del centre públic, amb les aportacions del claustre i
del Consell Escolar, aprovar les normes d’organització i funcionament i les
seves modificacions. Aquestes es poden aprovar globalment o per parts.
En el conjunt de normes d’organització i funcionament del centre s’han de
determinar:
a) L’estructura organitzativa de govern i de coordinació del centre i la
concreció de les previsions del projecte educatiu per orientar
l’organització pedagògica, el rendiment de comptes al Consell Escolar
amb relació a la gestió del projecte educatiu i, si s’escau, l’aplicació dels
acords de coresponsabilitat.
b) El procediment d’aprovació, revisió i actualització del PEC.
c) Els mecanismes que han d’afavorir i facilitar el treball en equip del
personal del centre.
d) Les concrecions que escaiguin sobre la participació en el centre dels
sectors de la comunitat escolar i sobre l’intercanvi d’informació entre el
centre i les famílies, col·lectivament i individualitzadament , així com els
mecanismes de publicitat necessaris perquè les famílies puguin exercir
el seu dret a ser informades.
e) L’aplicació de mesures per a la promoció de la convivència i dels
mecanismes de mediació, així com la definició de les irregularitats en
què pot incórrer l’alumnat quan no siguin greument perjudicials per a la
convivència i establiment de les mesures correctores d’aquestes
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irregularitats i les circumstàncies que poden disminuir o intensificar la
gravetat de la conducta de l’alumnat.

TÍTOL II. CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE EDUCATIU.
CAPÍTOL 1. PER ORIENTAR L’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA.
L'estructura d'organització i gestió ha de permetre i facilitar, en el marc del
Projecte Educatiu:
a. L'autonomia de gestió organitzativa i pedagògica de l’escola i la definició dels
seus objectius.
b. L'assoliment dels objectius didàctics i pedagògics dels ensenyaments que
s'hi imparteixen i la seva adequació a les necessitats de l'entorn i context
sociocultural.
c. La participació de la comunitat educativa en la direcció i gestió del centre i
l'exercici dels drets i deures dels membres que la componen.
d. La millora del processos d'ensenyament i aprenentatge i d’avaluació dels
alumnes.
e. La investigació i innovació educatives i la formació del personal docent.

CAPÍTOL 2. PER ORIENTAR EL RETIMENT DE COMPTES AL CONSELL
ESCOLAR DE LA GESTIÓ DEL PEC.

El projecte educatiu de centre (PEC)
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (article 91) estableix que tots els
centres vinculats al Servei d'Educació de Catalunya han de disposar de
projecte educatiu. Els centres del sistema educatiu català han de recollir els
principis rectors del sistema educatiu establerts a l'article 2 de la Llei 12/2009. A
més, els centres de titularitat pública hi han d'incloure els principis específics
que s'estableixen a l'article 93 de la Llei 12/2009.
El projecte educatiu, que és la màxima expressió de l'autonomia dels centres,
recull la identitat del centre, n'explicita els objectius, n'orienta l'activitat i hi dóna
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sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el
màxim aprofitament educatiu, d'acord amb el marc proporcionat pel Decret
102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, que situa la presa
de decisions en l'àmbit del centre per enfortir la institució escolar i el lideratge
educatiu.
En aquest sentit, el projecte educatiu de centre és el document estratègic marc
de la institució escolar que concreta, interpreta i aplica les previsions de la
normativa vigent als trets característics del centre, d'acord amb les necessitats
educatives dels alumnes i els objectius del centre. L'organització i la gestió dels
centres han d'orientar-se a l'assoliment d'aquests objectius.
La normativa que regula el contingut, l'elaboració, la difusió i la implicació dels
diferents agents de la comunitat escolar en el PEC és la Llei 12/2009, del 10 de
juliol, d'educació (articles 91-95). La legislació bàsica estatal sobre el PEC es
troba als articles 120 i 121 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.
Els títols 1 i 4 del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres
educatius, concreten les previsions de la Llei d'educació de Catalunya en
relació amb l'aplicació del projecte educatiu en els centres que conformen el
Servei d'Educació de Catalunya.
El projecte de direcció, com estableix l'article 23 del Decret 155/2010, de 2 de
novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu
professional docent, ha d'ordenar el desplegament i l'aplicació del PEC durant
el seu període de vigència.
Els decrets reguladors de l'ordenació curricular i les ordres d'avaluació
consegüents estableixen aspectes relatius a les concrecions curriculars,
l'atenció a la diversitat, l'orientació i l'avaluació que el PEC ha de contenir.
De manera sintètica, el projecte educatiu de centre ha d'incloure els elements
següents:
-

Definició institucional: la identitat del centre, el caràcter propi, les
característiques del centre, els elements de context i les necessitats
educatives dels alumnes.
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Objectius del centre: les prioritats i els plantejaments educatius en
termes d'equitat i d'excel·lència, de coeducació, de convivència,
d'inclusió i d'atenció a la diversitat.

-

Criteris per a la concreció i el desenvolupament dels currículums,
l'organització pedagògica, l'estructura organitzativa pròpia, els aspectes
relacionats

amb

la

singularitat

dels

ensenyaments

del

centre,

l'aprenentatge de la convivència, la col·laboració entre els sectors de la
comunitat educativa, la relació del centre amb l'entorn social i, en el cas
dels centres públics, les seves implicacions en la definició de llocs de la
plantilla docent amb perfils professionals singulars.
-

Projecte lingüístic de centre: el tractament de les llengües al centre
d'acord amb la normativa vigent concretat a partir de la realitat
sociolingüística de l'entorn.

-

Sistema de garantia de qualitat fonamentat en els indicadors de progrés
que proporcionen informació rellevant i ajuda en la presa de decisions:
de context (permeten la interpretació i la correlació dels altres
indicadors), de recursos (mesuren l'eficiència en l'ús i la gestió), de
processos (mesuren l'eficàcia i l'eficiència en relació amb els resultats) i
de resultats (mesuren el grau d'assoliment dels objectius del centre i el
comparen amb els estàndards).

En els centres públics correspon al director formular la proposta inicial del
projecte educatiu i les modificacions i adaptacions corresponents, impulsar-ne
l'elaboració tot garantint la participació de la comunitat escolar i aprovar-ne la
proposta definitiva.
El claustre de professors –òrgan de participació dels professors en el control i
la gestió de l'ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes
educatius del centre– intervé en l'elaboració i modificació del projecte educatiu.
Correspon al director del centre la competència d'aprovar la proposta de
projecte educatiu, havent-lo presentat prèviament al consell escolar del centre.
Els centres disposen d'autonomia per definir el procés d'elaboració del PEC, tot
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respectant el principi de participació dels diferents sectors de la comunitat
escolar. Els processos participatius afavoreixen el compromís i la implicació de
les persones en l'aplicació dels projectes. El procediment d'aprovació, revisió i
actualització del PEC ha d'estar recollit a les Normes d'organització i
funcionament del centre.
El director ha de preveure els mecanismes oportuns per adequar el PEC a
l'ordenament jurídic vigent i, alhora, les actuacions necessàries per donar a
conèixer el seu contingut als sectors de la comunitat escolar: personal, alumnes
i famílies. El PEC orienta i vincula les actuacions de tots els membres de la
comunitat escolar, que l'han de respectar. L'exercici professional del personal i
les seves funcions es desenvolupen d'acord amb la normativa vigent i d'acord
amb els principis, valors, objectius i continguts del PEC.
El PEC ha d'estar a disposició de l'Administració educativa, que haurà de
requerir la seva modificació en cas que no s'ajusti a l'ordenament vigent.
Aquest document (PEC) és un document escolar a llarg termini i serà en els
projectes de direcció on s’hauran de concretar, per a quatre anys, les
prioritats que es tindran en aquest període, i el Consell Escolar n’ha de ser
informat. I, les programacions generals anuals han de concretar per a un
any, les prioritats que s’han marcat en el projecte de direcció.

CAPÍTOL

3.

PER

ORIENTAR

L’APLICACIÓ

DELS

ACORDS

DE

CORESPONSABILITAT.
Els acords de coresponsabilitat que es puguin dur a terme amb les
administracions, seran proposats i aprovats per la direcció amb la col·laboració
del claustre i del Consell Escolar.
L’equip format per l’equip directiu i els coordinadors de cicle guiarà, gestionarà i
farà el seguiment dels acords establert.
El retiment de comptes dels acords de coresponsabilitat el farà aquest equip
davant de l’administració corresponent i n’informarà al claustre i al Consell
Escolar
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CAPÍTOL 4. APROVACIÓ, REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PEC.
El PEC serà revisat totalment com a màxim cada 10 anys, sens perjudici que
es facin revisions parcials sempre que la comunitat educativa a través del
Consell Escolar o la direcció, ho considerin oportú.
Caldrà d’aprovar cada modificació total o parcial que es faci del PEC.

TÍTOL

III.

ESTRUCTURA

ORGANITZATIVA

DE

GOVERN

I

DE

COORDINACIÓ DEL CENTRE.
CAPÍTOL 5. ÒRGANS UNIPERSONALS DE DIRECCIÓ.
-

Director

-

Cap d’estudis

-

Secretari

Secció 1. Director/a.
Art. 142 de la LEC (El director o la directora)
1. El director o directora del centre públic és responsable de
l'organització, el funcionament i l'administració del centre, n'exerceix la
direcció pedagògica i és cap de tot el personal.
2. La selecció del director o directora es porta a terme pel procediment de
concurs, en què participen la comunitat escolar i l'Administració
educativa.
3. El director o directora té funcions de representació, funcions de
lideratge pedagògic i de lideratge de la comunitat escolar i funcions de
gestió. Aquestes funcions s'exerceixen en el marc de l'ordenament jurídic
vigent, del Projecte Educatiu del centre i del Projecte de Direcció aprovat.
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4. Corresponen al director o directora les funcions de representació
següents:
a) Representar el centre.
b) Exercir la representació de l'Administració educativa en el centre.
c) Presidir el consell escolar, el claustre del professorat i els actes acadèmics
del centre.
d) Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l'Administració
educativa i vehicular al centre els objectius i les prioritats de l'Administració.
5. Corresponen al director o directora les funcions de direcció i lideratge
pedagògics següents:
a) Formular la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i
adaptacions corresponents.
b) Vetllar perquè s'aprovin un desplegament i una concreció del currículum
coherents amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment.
c) Assegurar l'aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte
lingüístic i dels plantejaments tutorials, coeducatius i d'inclusió, i també de tots
els altres plantejaments educatius del projecte educatiu del centre recollits en el
projecte de direcció.
d) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l'educació, administrativa i
de comunicació en les activitats del centre, d'acord amb el què disposen el títol
II i el projecte lingüístic del centre.
e) Establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte
educatiu.
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Proposar,
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d'acord amb el projecte educatiu i les assignacions

pressupostàries, la relació de llocs de treball del centre i les modificacions
successives.
g) Instar que es convoqui el procediment de provisió de llocs a què fa
referència l'article 124.1 i presentar les propostes a què fa referència l'article
115.
h) Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l'aplicació de la
programació general anual.
i) Impulsar, d'acord amb els indicadors de progrés, l'avaluació del projecte
educatiu i, eventualment, dels acords de coresponsabilitat.
j) Participar en l'avaluació de l'exercici de les funcions del personal docent i de
l'altre personal destinat al centre, amb l'observació, si escau, de la pràctica
docent a l'aula.
6. Corresponen al director o directora les funcions següents amb relació a
la comunitat escolar:
a) Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís educatiu
del centre.
b) Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures
disciplinàries corresponents.
c) Assegurar la participació del consell escolar.
d) Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d'alumnes.
7. Corresponen al director o directora les funcions relatives a
l'organització i la gestió del centre següents:
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a) Impulsar l'elaboració i l'aprovació de les normes d'organització i
funcionament del centre i dirigir-ne l'aplicació.
b) Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en
el projecte educatiu.
c) Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la
normativa vigent.
d) Visar les certificacions.
e) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel
secretari o secretària del centre.
f) Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d'acord amb el pressupost
aprovat.
g) Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l'Administració
educativa i actuar com a òrgan de contractació.
h) Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves
funcions, la qual cosa comporta, si escau, l'observació de la pràctica docent a
l'aula.
8. El director o directora té qualsevol altra funció que li assigni
l'ordenament i totes les relatives al govern del centre no assignades a cap
altre òrgan.
9. El director o directora, en l'exercici de les seves funcions, té la
consideració d'autoritat pública i gaudeix de presumpció de veracitat en
els seus informes i d'ajustament a la norma en les seves actuacions,
llevat que es provi el contrari. El director o directora, en l'exercici de les
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seves funcions, és autoritat competent per a defensar l'interès superior de
l'infant.
Mirar també:
Art. 31 Decret d’Autonomia de centres (Projecte de direcció i exercici de la
direcció del centre).
Art. 99.1 de la LEC (Autonomia de gestió)
Secció 2. Cap d’estudis i Secretari.
Cap d’estudis.
Art. 32 Decret d’Autonomia de centres.
És nomenat pel director/a del centre, per un període no superior al del mandat
de la direcció, entre el professorat que és destinat al centre, com a mínim per
un curs sencer.
Correspon al o a la cap d’estudis exercir les funcions que li delegui la direcció
d’entre les previstes a l’article 147.4 de la Llei d’educació (apartats 5b, 5c, 6a, i
7e de l’article 142) i totes les altres que li encarregui la direcció, preferentment
en els àmbits curriculars, d’organització, coordinació i seguiment de la
impartició dels ensenyaments i altres activitats del centre i d’atenció a l’alumnat.
El o la cap d’estudis substitueix el director o directora en cas d’absència,
malaltia o vacant.
En el nostre centre al cap d’estudis li corresponen les següents funcions:
1. Representar el director /a del centre en cas d’absència d’aquest.
2. Elaborar dels horaris dels grups, professorats, aules i espais específics del
centre.
3. Planificar les reunions de cicle i intercicle.
4. Planificar les sessions d’avaluació.
5. Fer el seguiment, juntament amb el/la secretari/a dels processos avaluatius
(actes, butlletins,...)
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6. Planificar les substitucions de curta durada.
7. Coordinar les sortides, colònies, piscina i altres activitats complementàries
juntament amb el/la secretari/a.
8. Elaborar, juntament amb la direcció i claustre de la programació general de
centre i la memòria de fi de curs.
9. Fer el seguiment de la impartició dels ensenyaments i altres activitats del
centre.
10. Fer el seguiment d’atenció a la diversitat .

Secretari/a.
Art. 33 Decret d’Autonomia de centres.
És nomenat pel director/a del centre, per un període no superior al del mandat
de la direcció, entre el professorat que és destinat al centre, com a mínim per
un curs sencer.
Correspon al/la secretari/a exercir les funcions que li delegui la direcció d’entre
les previstes a l’article 147.4 de la Llei d’educació (apartats 5b, 5c, 6a, i 7e de
l’article 142) i totes les altres que li encarregui la direcció, preferentment en
l’àmbit de la gestió econòmica, documental, dels recursos materials i de la
conservació i manteniment de les instal·lacions.
Correspon també al/la secretàri/a del centre l’exercici de les funcions pròpies
de la secretaria del claustre i del consell escolar del centre.

En el nostre centre el/la secretari/a li corresponen les següents funcions:
1. Representar el director /a del centre en cas d’absència dels altres membres
de l’equip directiu.
2. Dur a terme la gestió econòmica dels recursos materials.
3. Fer el seguiment del treball del personal d’administració i serveis.
4. Realitzar el procés de preinscripció i matriculació.
5. Elaborar un l’informe anual (carpeta verda), juntament amb la resta de l’equip
directiu.
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6. Elaborar les actes de les sessions de claustre, consell escolar i comissions
del consell.
7. Fer el manteniment dels arxius del centre.
8. Fer la recepció i distribució de la correspondència postal.
9. Fer la supervisió formal de la documentació acadèmica de l’alumnat.
10. Elaborar les certificacions acadèmiques.

CAPÍTOL 6. ÒRGANS COL·LEGIATS DE PARTICIPACIÓ.
-

Cons14ell Escolar

-

Claustre

Secció 1. Consell Escolar.
Art. 148 de la LEC (El consell escolar).
El consell escolar és l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern
del centre. Correspon al Departament establir mesures perquè aquesta
participació sigui efectiva, i també determinar el nombre i el procediment
d'elecció dels membres del consell.

El consell escolar ha de ser coneixedor de:
a) El projecte educatiu i les modificacions corresponents.
b) La programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i
els resultats.
c) Les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de
col·laboració del centre amb entitats o institucions.
d) Les normes d'organització i funcionament i les modificacions corresponents.
e) La carta de compromís educatiu.
f) El pressupost del centre i el rendiment de comptes.
g) El procediment d'admissió d'alumnes.
h) El procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o
directora.
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i) Del protocol de la resolució dels conflictes i, si escau, intervenir en la revisió
les sancions als alumnes.
j) Les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i
d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
k) Les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer
l'evolució del rendiment escolar.
l) Els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn.
m) Qualsevol altra assumpte que li sigui atribuït per les normes legals o
reglamentàries.
Art. 28 Decret d’Autonomia de centres. (Renovació de les persones membres
del consell escolar)
1. Les persones membres del consell escolar, representants electes dels
diferents sectors, ho són per un període de quatre anys, sens perjudici del què
s'estableix a la disposició addicional tercera.

2. Els consells escolars (sempre que sigui possible) es renoven per meitats de
les persones representants electes de cada sector cada dos anys, en el primer
trimestre del curs escolar. El consell escolar renovat s'ha de constituir abans de
finalitzar el període lectiu del mes de desembre. Les eleccions per a la
constitució o renovació de les persones membres del consell escolar les
convoca el director o directora del centre amb quinze dies d'antelació, dins les
dates que a aquest respecte fixi amb caràcter general el Departament
d'Enseyament.

3. Si es produeix una vacant en el consell escolar, la vacant s'ha d'ocupar per
la següent candidatura més votada en les darreres eleccions, sempre que
mantingui els requisits que la van fer ser elegible com a representant. En cas
d’empat en la persona que ha d’ocupar la plaça vacant, la persona substituta
serà aquella que garanteixi que hi ha el màxim de membres representants de
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tots els cicles a més de tenir en compte la possibilitat de continuïtat en el
càrrec.

Si no hi ha més candidats o candidates per cobrir-la, la vacant roman

sense cobrir fins a la propera renovació del consell escolar. La nova persona
membre s'ha de nomenar pel temps que restava del mandat a la persona
representant que ha causat la vacant.
4. La condició de membre del consell escolar es perd quan es cessa en el
càrrec que comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels
requisits per ser elegible o quan l'òrgan que l'ha designat en revoca la
designació.
5. Els processos electius es desenvolupen en el centre d'acord amb les normes
que fixi amb caràcter general el Departament d'Enseyament. Aquestes normes
han de garantir la publicitat dels respectius censos electorals i de les diverses
candidatures, han de determinar la composició de les meses, que seran
presidides pel director o directora, o persona de l'equip directiu en qui delegui, i
han d'establir un període no inferior a deu dies entre la convocatòria de les
eleccions d'un sector i el dia de les votacions.
Art. 45 Decret d’Autonomia de centres. (Consell escolar. Composició)
1. Sense perjudici del que s'estableix en l'article 27, el consell escolar d'un
centre públic està integrat per les següents persones membres:
a) El director o directora, que el presideix.
b) El cap o la cap d'estudis.
c) El secretari o secretària del centre, que hi assisteix amb veu i sense vot, i
exerceix la secretaria del consell.
d) Un o una representant de l'ajuntament de la localitat on es troba situat el
centre.
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e) Els i les representants del professorat elegits pel claustre.
f) Els i les representants dels pares i mares o tutors, elegits respectivament per
ells i entre ells.
g) Un o una representant del personal d'administració i serveis, elegit per i entre
aquest personal.
2. El nombre de representants del professorat no pot ser inferior a un terç del
total de persones membres del consell.
3. El nombre de representants de pares i mares o tutors, en conjunt, no pot ser
inferior a un terç del total de persones membres del consell. Una de les
persones representants dels progenitors la designa l'associació de pares i
mares més representativa del centre.
4. La composició del Consell Escolar de l’Escola les Fonts és la següent:
a) Director/a
b) Cap d’estudis
c) Secretari/a
d) Regidor/a d’Ensenyament de l’ajuntament
e) 4 membres del claustre
f) 4 representants de pares i mares (1 d’ells designat per l’AMPA)
g) Un representant del PAS
5. El centre no pot modificar la configuració del consell escolar dins dels tres
cursos acadèmics següents a aquell en què és determinada. L'aprovació d'una
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modificació en la composició del consell escolar no entrarà en vigor fins al
primer procés electoral que es dugui a terme després que s'hagi aprovat.
Art. 46 Decret d’Autonomia de centres. (Consell escolar. Funcionament)
educatiu.
1. El consell escolar ha d'aprovar les seves En allò que no estigui previst en les
normes de funcionament, s'han d'aplicar les normes reguladores dels òrgans
col·legiats de l'Administració de la Generalitat.

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

3. Les decisions del consell escolar es prenen normalment per consens. Si no
és possible arribar-hi, la decisió s'adopta per majoria de les persones membres
presents, llevat dels casos en què la normativa determini una altra majoria
qualificada.

4. La convocatòria de les reunions s'ha de trametre per la presidència del
consell amb una antelació mínima de 48 hores, juntament amb la documentació
que hagi de ser objecte de debat. El consell escolar es pot reunir d'urgència,
sense termini mínim per a la tramesa de la convocatòria, si totes les persones
membres hi estan d'acord.

5. Quan en l'ordre del dia s'incloguin temes o qüestions relacionades amb
l'activitat normal del centre que estiguin sota la tutela o responsabilitat
immediata d'alguna persona membre de la comunitat educativa que no sigui
membre del consell escolar, se'l podrà convocar a la sessió per tal que informi
sobre el tema o qüestió corresponent.
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Art. 47 Decret d’Autonomia de centres. (Consell escolar. Comissions de treball)
1. Les normes d'organització i funcionament poden establir comissions d'estudi
i informació en el si del consell escolar i delimitar els àmbits d'actuació i les
funcions que se'ls encomana per tal que formulin aportacions i propostes al
plenari del consell.
2. Les comissions incorporen, en tot cas, la direcció del centre o, en la seva
representació, un altre òrgan unipersonal de direcció, un professor o
professora, i un representant de les mares i els pares, sense perjudici del que
s'estableix en l'apartat següent.
3. Entre les comissions que es constitueixin en el si del consell escolar hi ha
d'haver preceptivament una comissió econòmica, integrada, com a mínim, pel
director o directora, que la presideix, el secretari o secretària i, en el seu cas,
l'administrador o administradora, un professor o professora, un o una
representant dels pares i mares. La comissió econòmica supervisa la gestió
econòmica del centre i formula, d'ofici o a requeriment del consell, les
propostes que siguin escaients en aquesta matèria.
4. El consell escolar pot autoritzar que s'incorporin d'altres persones membres
de la comunitat educativa a una comissió quan sigui d'interès per als objectius
de la comissió.

Dins del Consell Escolar de l’escola les Fonts hi ha les següents comissions:
- Comissió econòmica.
- Comissió permanent.
- Comissió del menjador.
- Comissió de coeducació.
- Comissió de convivència.

Mirar també:
Art. 27 Decret d’Autonomia de centres. (Consell escolar)

Escola Les Fonts. C/Enric Prat de la Riba, 9 08790 Gelida
Tl/Fax 93 779 33 34 / 93 779 39 54 e-mail: a8062754@xtec.cat
Web: www.escolalesfontsgelida.cat
Pàgina 21 de 83

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Les Fonts
Gelida
Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)
Secció 2. Claustre del professorat.
Article 48 del Decret d’Autonomia de centres (Claustre del professorat)
1. El claustre del professorat és l'òrgan de participació del professorat en el
control i la gestió de l'ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels
aspectes educatius del centre. Està integrat per tot el professorat i el presideix
el director o directora.
2. Les funcions que corresponen al claustre de professorat són les que
estableix l'article 146.2 de la Llei d'educació. A més, ha de vetllar i donar suport
a l'equip directiu per al compliment de la programació anual del centre, i per al
compliment del projecte de direcció que, en el marc del projecte educatiu del
centre, vincula l'acció del conjunt d'òrgans de govern unipersonals i col·legiats
del centre.
3. La intervenció del claustre en la formulació de les normes d'organització i
funcionament s'entén sense perjudici de la seva competència per adoptar les
decisions sobre els temes de caràcter educatiu que li corresponen.
4.

Totes

les

persones

membres

del

claustre

del

professorat,

amb

independència de la seva situació administrativa, són electores i elegibles com
a representants del professorat al consell escolar del centre, amb l'única
excepció del professorat substitut, que no és elegible.
5. El claustre del professorat es reuneix preceptivament a l'inici i al final de curs,
i sempre que el convoqui el director o directora del centre o ho sol·liciti al
menys un terç de les persones membres.
Article 146.2 de la llei d'educació (Funcions del claustre de professors)

1. El claustre del professorat té les funcions següents:
a) Intervenir en l’elaboració i la modificació del projecte educatiu.
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b) Designar els mestres o els professors que han de participar en el procés de
selecció del director o directora.
c) Establir directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial.
d) Decidir els criteris per a l’avaluació dels alumnes.
e)

Programar

les

activitats

educatives

del

centre

i

avaluar-ne

el

desenvolupament i els resultats.
f) Elegir els representants del professorat en el consell escolar.
g) Donar suport a l’equip directiu i, si escau, al consell escolar, en el
compliment de la programació general del centre.
h) Les que li atribueixin les normes d’organització i funcionament del centre, en
el marc de l’ordenament vigent.
i) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

2. El director o directora del centre pot convocar a les sessions del claustre del
professorat professionals d’atenció educativa destinats al centre perquè
informin amb relació a l’exercici de les funcions establertes per les lletres a, c,
d, e, g i h de l’apartat 2.
El Claustre de l’escola les Fonts, està format per tot el professorat del Centre,
tot incloent les persones que en un moment determinat estiguin exercint una
substitució. És l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió
educativa del centre. El presideix el/la director/a o el/la cap d’estudis en
absència d’aquell.

Es reunirà, com a mínim, un cop per trimestre en sessió ordinària i tantes
vegades com calgui en sessió extraordinària.

Està integrat únicament pel personal docent. En aquelles qüestions que es
consideri oportú i que afecti els/les alumnes o altres persones del Centre,
podran ser convidats per/pel la Director/a a fi d’escoltar la seva veu.
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Les votacions es faran per regla general a mà alçada. Quan algú ho demani es
faran secretes.
Dins del Claustre hi ha les següents comissions:
-

Comissió de la Biblioteca

-

Comissió d’informàtica

-

Comissió de material fungible

-

Comissió pedagògica.

CAPÍTOL 7. ÒRGANS UNIPERSONALS DE COORDINACIÓ.
ÒRGANS DE COORDINACIÓ:
COL·LEGIATS:
-

Equips de Cicle

UNIPERSONALS:
-

Coordinadors de Cicle (Coordinador d’Educació infantil, Coordinador de
cicle inicial, Coordinador de cicle mitjà, Coordinador de cicle superior)

-

Coordinador d’informàtica

-

Coordinador LIC

-

Coordinador de Riscos Laborals

-

Coordinador del Pla Català d’Esports

COMISSIONS DEL CENTRE:
-

Comissió de biblioteca

-

Comissió d’informàtica

-

Comissió de material fungible

-

Comissió pedagògica.

COMISSIONS CONSELL ESCOLAR:
-

Comissió Econòmica
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Comissió Permanent

-

Comissió Convivència

-

Comissió Menjador

-

Comissió Coeducació

Òrgans de coordinació del centre.
Són òrgans de coordinació del centre els següents:
1. Col·legiats: els equips de cicle.
2. Unipersonals: els coordinadors de cicle, el coordinador d’informàtica, el
coordinador LIC, el coordinador de riscos laborals, el coordinador del Pla
Català d’Esports.
Article 41 Decret d’Autonomia de centres. (Òrgans unipersonals de coordinació)
1. En funció de les necessitats del centre, d'acord amb els criteris del seu
projecte educatiu concretats en el projecte de direcció que en cada moment
sigui vigent, i també quan així ho prescriguin normes amb rang de llei, els
centres es doten d'òrgans unipersonals de coordinació, amb les limitacions a
què fa referència l'article 43.
2. Els òrgans unipersonals de coordinació reben de la direcció els encàrrecs de
funcions de coordinació o especialitzades previstes a les lleis o adients a les
necessitats del centre derivades de l'aplicació del projecte educatiu, entre les
quals hi ha la coordinació d'equips docents i de departaments. De l'exercici de
les seves funcions responen davant de l'equip directiu.
3. El nomenament dels òrgans unipersonals de coordinació s'ha d'estendre,
com a mínim, al curs escolar sencer i, com a màxim, al període de mandat del
director o directora.
4. La direcció del centre pot revocar el nomenament d'un òrgan unipersonal de
coordinació abans que no finalitzi el termini pel qual va nomenar-se, tant a
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sol·licitud de la persona interessada com per decisió pròpia expressament
motivada i amb audiència de la persona interessada.
5. El director o directora nomena els òrgans unipersonals de coordinació havent
escoltat el claustre en relació amb els criteris d'aplicació, i informa al consell
escolar i al claustre dels nomenaments i cessaments corresponents.
Mirar també:
Art.,42,43,44 Decret d’Autonomia de centres

Coordinadors de cicle.
Són els següents:
-

1 coordinador d’Educació Infantil

-

1 coordinador de cicle inicial

-

1 coordinador de cicle mitjà

-

1 coordinador de cicle superior

La seva funció principal és vetllar per la coherència i continuïtat de les accions
educatives al llarg de l’educació infantil i l’educació primària, segons
correspongui, sota la dependència de la cap d’estudis.
D’altres funcions més específiques són:
-

Convocar i dinamitzar reunions de tutors de cicle o d’intercicles.

-

Organitzar sortides i altres activitats dins l’horari escolar.

-

Aixecar acta de les reunions que es realitzen i dels acords presos i
informar-ne al cap d’estudis.

Coordinador lingüístic.
El coordinador lingüístic del centre exercirà les funcions següents:
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1. Promoure en la comunitat educativa, coordinadament amb l’assessor/a LIC,
actuacions per a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació
intercultural i de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte
educatiu plurilingüe.
2. Col·laborar en l’actualització dels documents de centre (PEC, PLC, NOFC,
Pla d’Acollida i Integració, programació general del centre…) i en la gestió de
les actuacions que fan referència a l’acollida i integració de l’alumnat nouvingut,
en l’atenció a l’alumnat en risc d’exclusió i en la promoció de l’ús de la llengua,
l’educació intercultural i la convivència en el centre.
3. Promoure actuacions en el centre i en col·laboració amb l’entorn per
potenciar la convivència mitjançant l’ús de la llengua catalana i l’educació
intercultural, afavorint la participació de l’alumnat i garantint la igualtat
d’oportunitats.
4. Col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut i/o en
risc d’exclusió, participar en l’organització i optimització dels recursos i
coordinar les actuacions dels professionals externs que hi intervenen.
5. Participar amb l’equip directiu en les actuacions que es deriven del Pla
Educatiu d’Entorn.

Coordinador TIC.
El coordinador/a TIC del centre exercirà les següents funcions de coordinació
en relació amb les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement:
1. Impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i assessorar el
professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la
formació en TAC, d’acord amb l’assessorament dels Serveis educatius
de la zona.
2. Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments
informàtics i telemàtics del centre, en coordinació amb el servei de
manteniment preventiu i d’assistència tècnica.
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3. Proposar a l’equip directiu els criteris per a la utilització i l’optimació dels
recursos TIC del centre.
4. Assessorar l’equip directiu, el professorat i el personal d’administració i
serveis del centre en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica i
econòmica-administrativa del Departament d’Ensenyament.
5. Aquelles altres que el director/a del centre li encomani en relació amb els
recursos TIC que li pugui assignar el Departament d’Ensenyament.
Coordinador de riscos laborals.
1. Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com
promoure i fomentar l’interès i la cooperació dels treballadors en l’acció
preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de Prevenció de
Riscos Laborals.
2. Col·laborar amb la direcció del centre en l’elaboració del pla
d’emergència, i en la implantació, la planificació i la realització dels
simulacres d’evacuació.
3. Revisar periòdicament les farmacioles del centre i vetllar perquè estiguin
correctament equipades.
4. Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes
relacionats amb el pla d’emergència, amb la finalitat d’assegurar la seva
adequació i funcionalitat.
5. Revisar periòdicament el pla d’emergència per assegurar la seva
adequació a les persones, els telèfons i l’estructura.
6. Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis com a activitat
complementària a les revisions oficials.
7. Promoure actuacions d’ordre i neteja i fer-ne el seguiment.
8. Emplenar el full de Notificació d’accidents i trametre’l als serveis
territorials.
9. Col·laborar amb els tècnics del servei de Prevenció de Riscos Laborals
en la investigació dels accidents que es produeixin en el centre docent.
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10. Col·laborar amb els tècnics del Servei de Prevenció de Riscos Laborals
en l’avaluació i el control dels riscos generals i específics del centre.
11. Coordinar la formació dels treballadors del centre en matèria de
prevenció de Riscos laborals.
12. Col·laborar, si escau, amb el claustre per al desenvolupament, dins del
currículum de l’alumnat, dels continguts de prevenció de riscos.
Coordinador del pla català de l’esport.
El coordinador del Pla Català d’Esports s’encarrega de l’elaboració i
organització de les activitats que estan vinculades a la pràctica de l’esport fora
de l’horari lectiu i de la promoció d’hàbits saludables. També coordina els
aspectes administratius de l’Associació Esportiva del centre vinculada a aquest
Pla.
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EQUIP DIRECTIU
COMISSIONS:

-Econòmica
-Permanent.
-Convivència
-Menjador
-Coeducació

CONSELL
ESCOLAR

COMISSIONS:

CLAUSTRE

-Biblioteca
-Informàtica
-Pedagògica
-Material

EQUIPS DE CICLE

COORDINADORS DE
CICLE
-Ed. Infantil.
-CI de Primària.
- CM i CS de Primària
ALTRES
COORDINADORS

PARVULARI

CICLE
INICIAL

CICLE
MITJÀ

CICLE
SUPERIOR

MESTRES DE CILCE

TUTORS

COORD. LIC
COORD. PLA CATALÀ
D’ESPORTS
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TÍTOL IV. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE.
CAPÍTOL 8. ORGANITZACIÓ DEL PROFESSORAT.
Secció 1. Equips de cicle.
Són els següents:
- Cicle d’Educació Infantil
- Cicle inicial
- Cicle mitjà
- Cicle superior

Professorat.
A l’hora d’assignar les tasques lectives a cada membre del professorat es
valoraran els criteris següents:
a) Les necessitats del centre determinades pel seu PEC i la Programació
General del Curs.
b) La continuïtat dels equips docents.
c) L’acció tutorial.
d) L’especialització i capacitació del professorat en les diverses matèries.
e) L’experiència docent en un determinat cicle o àrea.
f) Els interessos i/o preferències dels docents.
Tutories.
Cada grup tindrà assignat un tutor/a que tindrà essencialment les següents
funcions:
a) Vetllar per la consecució els objectius educatius fixats pel PEC.
b) Vetllar per l’orientació escolar, acadèmica i personal de l’alumnat del grup i
per una utilització adient dels instruments de suport que disposi el centre per
aconseguir aquesta finalitat.
c) Fer el seguiment de l’alumnat tant en els aspectes pedagògics com en els
aspectes personals.
d) Mantenir les entrevistes que consideri necessàries amb els pares, mares o
tutors/es legals dels/de les alumnes per tractar de corregir les actituds
negatives que es produeixin i intentar solucionar els problemes conjuntament
amb les famílies. Com a mínim es farà una entrevista cada curs i es guardarà
un extracte dels temes tractats. En el cas que hi hagi noves incorporacions,
també es farà una entrevista a l’inici de curs.
e) Coordinar el conjunt de les activitats d’ensenyament/aprenentatge del grup
d’alumnes i, específicament, vetllar per una adequada coordinació, coherència i
treball del conjunt del professorat del grup.
d) Cada cicle serà l’encarregat d’organitzar una de les festes escolars:
Castanyada, Nadal, Carnaval, Festa de Fi Curs i Sant Jordi. Aquesta última
s’organitzarà entre tot el claustre.
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Drets del professorat.
a) Els reconeguts amb caràcter general per als funcionaris i personal laboral
docent en funció de la pròpia situació contractual.
b) Autonomia, dins del seu curs o àrea per decidir el mètode a emprar, a fi
d’assolir els objectius de la Programació General del Centre i del seu PEC,
sense detriment del treball coordinat a nivell de curs, cicle i conjunt del centre
escolar.
c) Respecte a la seva dignitat personal i professional.
d) Ser informat de la gestió del centre per mitjà del Claustre de Professors o
dels representants als òrgans col·legiats.
e) Dret de reunió, tant per tractar assumptes laborals com pedagògics, després
d’haver-ho comunicat al/ a la director/a.
f) Assistir a totes les reunions del claustre, amb veu i vot.
g) Assistir amb, veu i vot, a totes les reunions del cicle que li pertoquen, com a
les altres dels òrgans del centre que li corresponguin.
h) Presentar la seva candidatura a qualsevol dels òrgans unipersonals i
col·legiats del centre.
i) A portar, sota la seva responsabilitat, la formació del grup – classe d’alumnes
que li han estat encomanats.
j) Convocar els pares/mares, tutors/es dels alumnes, individualment o en grup,
per tractar assumptes propis de la seva educació.
k) Participar activament en la gestió del centre, personalment o a través dels
seus representants.
l) Constituir o estar afiliats a organitzacions de tipus laboral o pedagògic.
m) Participar en les eleccions sindicals pròpies com a candidats, membres de
meses electorals o electors, segons la normativa vigent.
n) Formar part de les comissions creades al centre per motius laborals o
pedagògics, segons la normativa vigent.
Deures del professorat.
a) Assistir amb puntualitat a les classes i reunions de les quals sigui membre.
b) Prendre part, juntament amb el seu grup d’alumnes, en les activitats
aprovades en la Programació General del Centre.
c) Realitzar les funcions per a les quals ha estat elegit.
Secció 2. Comissions.
A l’escola hi ha 6 comissions. Les reunions de comissions generalment són els
dimecres al migdia.
Comissió pedagògica. Hi haurà dues comissions pedagògiques, una
d’educació infantil i una d’educació primària. Cada comissió estarà formada per
membres de tots els nivells i en ella es posaran per escrit els acords
pròpiament curriculars que es vagin prenent al llarg del curs.
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Comissió de la biblioteca.
Es compon per 6 membres aproximadament. Aquesta comissió s’encarrega de
tirar endavant el projecte Punt Edu i de dur a terme les tasques pròpies de la
biblioteca (Catalogar llibres, dinamitzar la biblioteca, fer les comandes
oportunes, reparar material fet malbé…).
Comissió de material fungible.
Es compon per 1 membre. Aquesta comissió s'encarrega de mantenir l'ordre a
l'aula de material, preveure que no falti res i realitzar les comandes que
convinguin al llarg del curs.
Comissió d’informàtica.
Es compon per 3 membres, a poder ser dels diferents cicles. Aquesta comissió
s’encarrega de fer suport a les tasques del coordinador d’informàtica.
Comissió de festes i decoració de l’escola.
La comissió de festes es compon per tot el claustre. Cada cicle es l’encarregat
de dinamitzar i fer propostes per una de les festes que celebra l’escola.
Les festes que celebrem són les següents:
- Castanyada i decoració de tardor
- Nadal, santa Llúcia i decoració d’hivern
- Carnestoltes
- St Jordi i decoració de primavera
- Festa de fi de curs
La festa de final de curs amb les famílies l’organitza l’AMPA.
Secció 3. Altres.
Altre personal.
L’altre personal és constituït per tots els professionals que, degudament
contractats per les institucions, entitats, associacions o empreses
corresponents, prestin servei en el centre. Aquest personal ha de complir els
requisits d’especialització corresponents, així com el de majoria d’edat si té
alumnes a càrrec seu.
Aquest personal al nostre Centre és:
a) El personal encarregat de les activitats extraescolars de l’AMPA.
b) El personal de l’empresa concessionària del servei de menjador.
c) El personal de l’empresa de la neteja contractada per l’Ajuntament.
d) El personal contractat per l’ajuntament per fer de conserge.
e) El personal del PAS: Administrativa i Tècnic d’educació infantil.
f) El personal de l’empresa concessionària del servei de vetlladora.
Drets:
a) Aquest personal té els drets que li reconeix, en cada cas, la seva pròpia
normativa laboral.
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b) Igualment, li corresponen els drets que reconeix la normativa en matèria
educativa.
Deures:
a) Aquest personal té el deure genèric de respecte als drets i llibertats dels
altres membres de la comunitat educativa.
b) Específicament, quan correspongui, té el deure de mantenir discreció
respecte de la informació a què tingui accés per raó del seu càrrec.
c) Aquest personal té el deure de respectar les normes del centre contingudes
en aquest reglament en tant que actuï en el seu àmbit, així com altres normes
de rang superior que resultin d’aplicació en cada cas concret.
d) Aquest personal té les obligacions inherents al compliment de les funcions
que té assignades.
Règim de funcionament.
a) Aquest personal té el règim de funcionament que li correspon d’acord a la
seva vinculació contractual a la institució, associació, entitat o empresa
respectiva. Això no obstant, el consell escolar, en compliment de les seves
competències, pot intervenir en relació amb els contractants per informar- los
de les anomalies o disfuncions que tingui per convenient i/o proposar les
mesures adients.
b) Aquest personal d’aquest reglament té el règim de funcionament que li és
propi.
CAPÍTOL 9. ORGANITZACIÓ DE L’ALUMNAT.
Art. 21, 22 de la LEC (Drets i deures dels alumnes)
L’escola Les Fonts és una escola d’educació infantil i primària. Té dues línies
des de P3 fins a 6è.
Els alumnes estan organitzats per nivells i els diferents nivells es gestionen per
cicles. Havent doncs, quatre cicles:
- Cicle d’educació infantil (P3A, P3B, P4A, P4B, P5A i P5B)
- Cicle inicial d’educació primària (1rA, 1rB, 2nA, 2nB)
- Cicle mitjà d’educació primària (3rA, 3rB, 4rtA, 4tB)
- Cicle superior d’educació primària (5èA, 5èB, 6èA, 6èB)

Drets dels alumnes
1. Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a rebre
una educació integral i de qualitat.
2. Els alumnes, a més dels drets reconeguts per la Constitució, l'Estatut i la
regulació orgànica del dret a l'educació, tenen dret a:
a) Accedir a l'educació en condicions d'equitat i gaudir d'igualtat d'oportunitats.
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b) Accedir a la formació permanent.
c) Rebre una educació que n'estimuli les capacitats, en tingui en compte el
ritme d'aprenentatge i n'incentivi i en valori l'esforç i el rendiment.
d) Rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés
personal.
e) Ésser informats dels criteris i els procediments d'avaluació.
f) Ésser educats en la responsabilitat.
g) Gaudir d'una convivència respectuosa i pacífica, amb l'estímul permanent
d'hàbits de diàleg i de cooperació.
h) Ésser educats en el discurs audiovisual.
i) Ésser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de
compensació.
j) Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que
eventualment pugui donar lloc a situacions de desemparament.
k) Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre.
l) Reunir-se i, si escau, associar-se, en el marc de la legislació vigent.
m) Rebre orientació, particularment en els àmbits educatiu i professional.
n) Gaudir de condicions saludables i d'accessibilitat en l'àmbit educatiu.
o) Gaudir de protecció social, en l'àmbit educatiu, en els casos d'infortuni
familiar o accident.
Deures dels alumnes
1. Estudiar per aprendre és el deure principal dels alumnes i comporta els
deures següents:
a) Assistir a classe.
b) Participar en les activitats educatives del centre.
c) Esforçar-se en l'aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats
personals.
d) Respectar els altres alumnes i l'autoritat del professorat.
2. Els alumnes, a més dels deures que especifica l'apartat 1, i sens perjudici de
les obligacions que els imposa la normativa vigent, tenen els deures següents:
a) Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa.
b) Complir les normes de convivència del centre.
c) Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre.
d) Respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi del centre.
e) Fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic del centre.

CAPÍTOL 10. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT.
Actuacions per atendre a la diversitat:
1. Sempre que la disponibilitat de personal ho permeti, es faran desdoblaments
i/o atenció en petits grups.
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2. Adaptacions d’activitats, continguts i/o objectius.
3. Modificacions del currículum quan l’endarreriment superi dos cursos
acadèmics. Els alumnes de primària que presentin greus dificultats
d'aprenentatge i especialment aquells que siguin considerats per l'EAP del
centre com de necessitats educatives especials greus i permanents, tindran un
pla individualitzat (PI) almenys en les àrees instrumentals.
L'elaboració dels PI és responsabilitat del tutor de l'alumne, el qual
s'encarregarà de fer-lo amb la col·laboració del mestre d'educació especial i la
participació de l'EAP o, si és el cas, d'altres serveis especialitzats, com per
exemple el logopeda.
Per a l'elaboració dels PI i la seva aplicació i seguiment es prendran com a
referència les orientacions del Departament d’Ensenyament.
Per a l’atenció de les necessitats educatives específiques, el tractament de
l’alumnat amb trastorns d’aprenentatge o de comunicació relacionats amb
l’aprenentatge escolar i l’atenció als alumnes amb altes capacitats, l’escola
disposa d’un especialista d’educació especial.
La distribució de les hores de reforç es farà en funció de les característiques de
cada curs, prioritzant els grups que presentin més dificultats.
CAPÍTOL 11. ACTUACIÓ EDUCATIVA GLOBALITZADA SOBRE
L'ALUMNAT.
Qualsevol mestre de l’escola té la responsabilitat de portar a terme els acords
presos en claustre davant de tots els alumnes del centre.
Tot el professorat que imparteix docència en un grup-classe ha d’adaptar-se als
acords del cicle pel que fa a actuacions, prioritats i maneres de fer per tal de
donar coherència al procés educatiu, tenint en compte les particularitats del
grup.
Els tutors són els responsables de definir les estratègies que s’utilitzaran amb
el grup, en coordinació amb el seu paral·lel i seguint la mateixa línia de treball
en tot el cicle. Tot el professorat implicat ha d’anar a una per aplicar-les i assolir
els objectius pretesos.
CAPÍTOL 12. ACCIÓ I COORDINACIÓ TUTORIAL.
Decret 102/2010, articles 38, 39
Decret 102/2010, article 15.2
La tutoria i l'orientació dels alumnes forma part de la funció docent. Tots els
mestres integrants del claustre poden exercir les funcions de mestre tutor quan
correspongui.
Cada unitat o grup d'alumnes té un mestre tutor, amb les següents funcions:
a. Tenir coneixement del procés d'aprenentatge i d'evolució personal dels
alumnes.
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b. Coordinar la coherència de les activitats d'ensenyament-aprenentatge i les
activitats d'avaluació de tots els docents que intervenen en el procés
d'ensenyament del seu grup d'alumnes.
c. Responsabilitzar-se de l'avaluació del seu grup d'alumnes en les sessions
d'avaluació.
d. Vetllar per l'elaboració dels documents acreditatius dels resultats de
l'avaluació i de la comunicació d'aquests als pares o representants legals dels
alumnes.
e. Dur a terme la informació i l'orientació acadèmica dels alumnes.
f. Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares dels alumnes o
representants legals per informar-los del seu procés d'aprenentatge i de la seva
participació en les activitats del centre.
g. Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les
activitats del centre.
h. Aquelles altres que li encomani el/la director/a o li atribueixi el Departament
d’Ensenyament.
El nomenament i cessament dels tutors correspon al director, escoltat el
claustre de professors.
L'exercici de les funcions del tutor és coordinat pel/la cap d’estudis.
El nomenament s'efectua per un curs acadèmic.
El/la director/a de l’escola pot deixar sense efecte el nomenament del mestre
tutor a sol·licitud motivada de l'interessat o per pròpia decisió, una vegada
escoltat el claustre de professors i amb audiència de l'interessat, abans que
finalitzi el termini per al qual havia estat nomenat.
Del nomenament i cessament, segons correspongui, dels mestres tutors, el/la
director/a n'informa el consell escolar del centre.
Sempre que l'organització del centre ho permeti i es pugui donar resposta als
requeriments del projecte educatiu, el/la director/a procurarà que les
promocions d'alumnes tinguin el mateix tutor al llarg de tot un cicle, en el cas
d’educació primària i de dos cursos consecutius en el cas d’educació infantil.
Tanmateix es vetllarà per tal que no coincideixin dos mestres nous en dos
grups paral·lels.

CAPÍTOL 13. MESTRES ESPECIALISTES.
Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com l'educació
infantil i l'educació especial, seran assignades preferentment als mestres que
disposin de l'especialitat corresponent.
La direcció pot assignar àrees d'especialitat a mestres no especialistes sempre
que comprovi que tenen l'adequada titulació, formació o experiència.
Els mestres especialistes poden intervenir al segon cicle d'educació infantil.
Els mestres especialistes d'educació especial centraran la seva intervenció en
els àmbits següents :
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a. Atendre els alumnes amb necessitats educatives especials.
b. Prioritzar l'atenció dels alumnes que presenten disminucions greus i
permanents
c. Prioritzar l'atenció dels alumnes que presenten dificultats d'aprenentatge i
mancances degudes a la situació sociocultural de les famílies.
d. Participar en l'elaboració dels PI, conjuntament amb els mestres tutors i amb
la col·laboració de l'EAP.
L'atenció als alumnes per part dels mestres especialistes en educació especial
es podrà dur a terme de diferents formes , no necessàriament excloents:
a. Col·laborar amb els mestres tutors en l'elaboració de materials específics i/o
adaptats.
b. Intervenir dins l'aula ordinària, conjuntament amb el tutor, per oferir una
atenció més individualitzada als alumnes que ho requereixin.
c. Intervenir en situacions escolars de treball individual o de petit grup fora de
l'aula ordinària.
Les funcions dels especialistes són:
a. Coordinar les activitats curriculars de l’especialitat.
b. Impartir les classes a l'educació primària i parvulari, atenent a les
dedicacions horàries establertes. Si l'especialista no pot impartir amb
intervenció directa totes les hores destinades a l'àrea, haurà d'assessorar i
supervisar convenientment el mestre no especialista que s'encarregui de les
hores restants.
c. Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu
caràcter d'especialista, es dedicarà a altres activitats pròpies de la seva
condició de mestre.
CAPÍTOL 14. ALTRES.
Tasques a realitzar a casa per part dels alumnes.
Els deures són per tal de reforçar les tasques realitzades a l’aula. No s’han de
posar mai deures de coses que no s’han explicat a classe.
També es poden donar feines per acabar a casa, però no poden superar tres o
quatre fulls en total (entre els deures i les feines per acabar). Si hi ha algun
alumne que té moltes feines per acabar el tutor/a ha d’adaptar les feines al
ritme del nen o arxivar la feina sense acabar amb una explicació de perquè
aquesta no està acabada. (s’ha de prioritzar les tasques importants).
TÍTOL V. LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE
CAPÍTOL 15. CONVIVÈNCIA I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES. QÜESTIONS
GENERALS.
D’acord amb la normativa per l’organització i la gestió de centres i d’acord amb
l’article 30.5 de la llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, els centres han
d’establir mesures de promoció de la convivència, i en particular mecanismes
de mediació per a la resolució pacífica dels conflictes i fórmules per mitjà de les
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quals les famílies es comprometin a cooperar de manera efectiva en
l’orientació, l’estímul i, quan calgui, l’esmena de l’actitud i la conducta dels
alumnes en el centre educatiu. Així també, l’article 19 del decret 102/2010, del
3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius explica el contingut de les NOFC
i en concret l’apartat E diu que ens les NOFC s’ha de determinar l’aplicació de
mesures per a la promoció de la convivència i dels mecanismes de mediació.
Secció 1. Mesures de promoció de la convivència.
L’elaboració i el compliment d’aquestes mesures està basat fonamentalment
en:
- La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en especial el capítol V dedicat a
la convivència (articles 30 al 38).
- Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, en
concret els seus articles 23, 24 i 25.
Totes les persones membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en
un bon clima escolar i el deure de facilitar-lo amb les seves actituds i
conductes.
Aquestes mesures formaran part de les normes d’organització i funcionament
del centre on s’especificaran els mecanismes i les fórmules de prevenció i
resolució de conflictes, entre els quals cal destacar el foment de polítiques
educatives de mediació i l’aplicació de la carta de compromís educatiu.
D’acord amb l’article 31.2 de la Llei 12/2009 aquestes mesures tenen com a
finalitat contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu dels alumnes.
Secció 2. Mecanismes i fórmules per a la promoció i resolució de
conflictes.
En aquestes normes es concreten els mecanismes que el Departament i el
centre estableixen a l’hora de resoldre els conflictes que es produeixen tant a
l’aula com al centre o a l’entorn, i de crear un clima de treball i convivència
adequat. Entre aquets mecanismes es considera el de la mediació, sense
perjudici de les altres iniciatives de foment de la convivència i de la resolució
pacífica dels conflictes.
Principis generals per a la promoció de la convivència, segons el Decret
102/2010 del 3 d’agost, d’autonomia del centre.
1. La carta de compromís educatiu, que és el referent per al foment de la
convivència, vincula individualment i col·lectivament els membres de la
comunitat educativa del centre.
2. La resolució de conflictes, que s’ha de situar en el marc de l’acció
educativa, té per finalitat contribuir al manteniment i la millora del procés
educatiu dels alumnes.
3. Els procediments de resolució dels conflictes de convivència s’han
d’ajustar als principis i criteris següents:
a. Han de vetllar per la protecció dels drets dels afectats i han
d’assegurar el compliment dels deures dels afectats.
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b. Han de garantir la continuïtat de les activitats del centre, amb la
mínima pertorbació per a l’alumnat i el professorat.
c. Han d’emprar mecanismes de mediació sempre que sigui
pertinent.
4. Les mesures correctores i sancionadores aplicades han de guardar
proporció amb els fets i han de tenir un valor afegit de caràcter educatiu.
5. Les mesures correctores i sancionadores han d’incloure, sempre que
sigui possible, activitats d’utilitat social per al centre educatiu.
CAPÍTOL 16. MEDIACIÓ ESCOLAR
Es considera el diàleg l’eina bàsica d’afrontament al conflicte, així com la
mediació com el procés educatiu a tenir en compte en la gestió del mateix.
- La Direcció del Centre i el professorat afavorirà la convivència en el Centre.
- La Direcció del Centre garantirà la mediació en la resolució de conflicte, en
cas que sigui necessari.
- El Claustre i el Consell Escolar podran proposar mesures i iniciatives que
afavoreixin la convivència.
- La Direcció, el Professorat i el Consell Escolar adoptaran les mesures
necessàries per tal d’afavorir un bon clima escolar i de garantir l’efectivitat en
l’exercici dels drets i en el compliment dels deures d’alumnes i professorat, per
prevenir que es cometin fets contraris a les normes de convivència.
- El Claustre de professors ha de conèixer la resolució de conflictes disciplinaris
i la imposició de sancions, i ha de vetllar perquè aquestes s’atinguin a la
normativa vigent. La Direcció és l’encarregada d’informar el Claustre.
- Correspon al Director adoptar les mesures necessàries en casos de
conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència al centre. El
Consell Escolar, a instàncies dels pares, podrà revisar la decisió i proposar, si
s’escau, les mesures oportunes.
- Correspon al Consell Escolar l’avaluació dels resultats de l’aplicació de les
normes de convivència, analitzar els problemes detectats en la seva aplicació
efectiva i proposar l’adopció de mesures per a la seva resolució.
CAPÍTOL 17. RÈGIM DISCIPLINARI DE L’ALUMNAT. CONDUCTES
GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE
(Faltes molt greus)
Normativa d’aplicació:
 Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, article 124.
 Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació. Capítol V: Convivència Art 3038. LEC
 DECRET 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius:
Art 24 i 25.
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Llei
30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i Llei
4/1999 de 13 de gener que modifica l’anterior.

Secció 1. Conductes sancionables (art 37.1 LEC)
Les conductes i els actes contraris a la convivència dels alumnes són objecte
de correcció pel centre si tenen lloc dins el recinte escolar o durant la realització
d’activitats complementàries i extraescolars o la prestació de serveis escolars
de menjador i transport o d’altres organitzats pel centre. Igualment, comporten
l’adopció de les mesures correctores i sancionadores que escaiguin els actes
dels alumnes que, encara que tinguin lloc fora del recinte escolar, estiguin
motivats per la vida escolar o hi estiguin directament relacionats i afectin altres
alumnes o altres membres de la comunitat educativa.
Són sancionables com a faltes, en els termes i amb el procediment establerts
en aquest capítol, les següents conductes greument perjudicials per a la
convivència en el centre:
a) Els actes greus d'indisciplina i les injúries, ofenses contra membres de la
comunitat escolar que depassen la incorrecció o la desconsideració previstes a
l'article 33.
b) Originar baralles i enfrontaments en el centre o prendre-hi part. L'agressió
física o les amenaces a membres de la comunitat educativa, entenent com a
comunitat educativa mestres, família, alumnes, personal no docent (conserge,
monitors menjador i extraescolars, administrativa, personal de neteja...)
c) 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.
d) La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o
sostracció de documents i material acadèmic.
e) La publicació d’insults o amenaces contra membres de la comunitat escolar
en qualsevol xarxa social.
e) El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre,
del seu material o dels objectes i les pertinences dels altres membres de la
comunitat educativa.
f) Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les
activitats del centre.
g) Els furts de material escolar o pertinences particulars.
h) Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la
integritat personal dels membres de la comunitat educativa del centre.
i) La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de
convivència en el centre.
Secció 2. Sancions imposables (art 37.1 LEC)
Les sancions que poden imposar-se per la comissió de les faltes previstes a
l'article anterior són les següents:
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a) Expulsió de classe; l’alumne haurà d’anar a una altre aula.
b) Canvi de grup de l'alumne per un període de temps determinat.
c) Realització de tasques educadores per a l'alumne o l'alumna, en horari no
lectiu, 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.
d) Suspensió del dret a participar en determinades activitats extraescolars o
complementàries durant un període que no pot ser superior a tres mesos o al
que resti per a la finalització del corresponent curs acadèmic.
e) Suspensió del dret d'assistència al centre o a determinades classes per un
període que no pot ser superior a 20 dies lectius, sense que això comporti la
pèrdua del dret a l'avaluació contínua, i sens perjudici de l'obligació que
l'alumne o l'alumna realitzi determinats treballs acadèmics fora del centre. El
tutor o tutora ha de lliurar a l'alumne o a l'alumna 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.
f) 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.
g) Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en el què s'ha comès la
falta.
Secció 3. Competència per imposar les sancions (art. 25 Decret 102/2010)
La direcció posa la sanció en la resolució de l’expedient incoat a l’efecte, sense
perjudici de la mesura correctora incorpori alguna activitat d’utilitat social per al
centre i, en el seu cas, del rescabalament de danys que es puguin establir de
manera complementària en la resolució del mateix expedient.
Correspon al director o la directora del centre o la persona Cap d’estudis per
delegació d'aquest, juntament amb el tutor/a, l’aplicació de les mesures
correctores a), b), c) i d) previstes en l’apartat anterior.
Correspon al director o la directora del centre, o la persona Cap d’estudis per
delegació d'aquest, juntament amb la comissió de convivència (si s’escau)
l’aplicació de les mesures correctores e), f) i g) previstes en l’apartat anterior.
Secció 4. Prescripcions (art. 25.5 Decret 102/2010)
Els actes i incorreccions considerades conductes contràries a les normes de
convivència prescriuen pel transcurs del termini de tres mesos comptat a partir
de la seva comissió. Les mesures correctores prescriuen en el termini de tres
mesos des de la seva imposició.
Secció 5. Gradació de les mesures correctores i de les sancions.
Es poden corregir i sancionar, les conductes greument perjudicials per a la
convivència (faltes molts greus), realitzades per l'alumnat dins del recinte
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escolar o durant la realització d'activitats complementàries i extraescolars i en
els serveis de menjador .
Igualment, poden corregir-se i sancionar-se les actuacions de l'alumnat que,
encara que dutes a terme fora del recinte escolar, estiguin motivades o
directament relacionades amb la vida escolar i afectin els seus companys o
companyes o altres membres de la comunitat educativa.
Segons l’article 24.3 i 24.4 del Decret 102/2010, per a la gradació en l'aplicació
de les sancions que corregeixen les faltes esmentades a l'article 37.1 de la Llei
d'educació, s'han de tenir en compte els criteris següents:
a) Les circumstàncies personals, familiars i socials i l'edat de l'alumnat afectat.
b) La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva.
c) La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l'alumnat
afectat i de la resta de l'alumnat.
d) L'existència d'un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, en el
marc de la carta de compromís educatiu subscrita per la família, per administrar
la sanció de manera compartida.
e) La repercussió objectiva en la vida del centre de l'actuació que se sanciona.
f) La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen.
En tot cas, els actes o conductes a què fa referència l'article 37.1 de la Llei
d'educació s'han de considerar especialment greus, i les mesures
sancionadores s'han d'acordar de manera proporcionada a aquesta especial
gravetat, quan impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença
o qualsevol altra circumstància personal o social de terceres persones que
resultin afectades per l'actuació a corregir.
Secció 6. Garanties i procediment en la correcció de faltes greument
perjudicials per a la convivència. (art. 25 Decret 102/2010)
1. Les faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre tipificades a
l'article 37.1 de la Llei d'educació es corregeixen mitjançant una sanció de les
previstes a l'article 37.3 de la Llei esmentada. Correspon a la direcció del centre
imposar la sanció en la resolució de l'expedient incoat a l'efecte, sense perjudici
que la mesura correctora incorpori alguna activitat d'utilitat social per al centre i,
en el seu cas, del rescabalament de danys que es puguin establir de manera
complementària en la resolució del mateix expedient.
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2. La instrucció de l'expedient a què fa referència l'apartat anterior correspon a
un o una docent amb designació a càrrec de la direcció del centre. A
l'expedient s'estableixen els fets, i la responsabilitat de l'alumnat implicat, i es
proposa la sanció així com, si escau, les activitats d'utilitat social per al centre i,
en el seu cas, l'import de reparació o restitució dels danys o materials que
eventualment hagin quedat afectats per l'actuació que se sanciona.
3. De la incoació de l'expedient la direcció del centre n'informa l'alumnat afectat
i, en el cas de menors de 18 anys, també els progenitors o tutors legals. Sense
perjudici de les altres actuacions d'instrucció que es considerin oportunes,
abans de formular la proposta definitiva de resolució, l'instructor o instructora de
l'expedient ha d'escoltar l'alumnat afectat, i també els progenitors o tutors
legals, i els ha de donar vista de l'expedient completat fins a la proposta de
resolució provisional per tal que puguin manifestar la seva conformitat amb allò
que a l'expedient s'estableix i es proposa o hi puguin formular al·legacions. El
termini per realitzar el tràmit de vista de l'expedient, de la realització del qual
n'ha de quedar constància escrita, és de cinc dies lectius i el termini per
formular-hi al·legacions és de cinc dies lectius més.
4. Per tal d'evitar perjudicis majors a l'educació de l'alumnat afectat o a la de la
resta d'alumnat del centre, en incoar un expedient la direcció del centre pot
aplicar, de manera excepcional, una suspensió provisional d'assistència a
classe per un mínim de tres dies lectius prorrogables fins a un màxim de 20
dies lectius, que ha de constar en la resolució de la direcció que incoa
l'expedient. Aquesta suspensió pot comportar la no-assistència al centre.
Altrament, l'alumne/a haurà d'assistir al centre, però no podrà participar en les
activitats lectives amb el seu grup mentre duri la suspensió provisional
d'assistència a classe. En tot cas, en la suspensió provisional d'assistència a
classe, que s'ha de considerar a compte de la sanció, s'han de determinar les
activitats i mesures educatives a dur a terme durant aquest període.
5. Un cop resolt l'expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels
progenitors o tutors legals, o de l'alumnat afectat si és major d'edat, el Consell
Escolar pot revisar la sanció aplicada, sens perjudici, de la presentació dels
recursos o reclamacions pertinents davant els serveis territorials corresponents.
En qualsevol cas, la direcció del centre ha d'informar periòdicament el Consell
Escolar dels expedients que s'han resolt. Les faltes i sancions a què es refereix
aquest article prescriuen, respectivament, als tres mesos de la seva comissió i
de la seva imposició.
6. Per garantir l'efecte educatiu de l'aplicació de les sancions que comportin la
pèrdua del dret a assistir temporalment al centre en les etapes d'escolarització
obligatòria es procurarà l'acord del pare, mare o tutor o tutora legal. Quan no
s'obtingui aquest acord, la resolució que imposa la sanció expressarà
motivadament les raons que ho han impedit. La sanció d'inhabilitació definitiva
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per cursar estudis en el centre, en les etapes obligatòries, ha de garantir a
l'alumne/a un lloc escolar en un altre centre. El Departament d'Ensenyament ha
de disposar el què sigui pertinent quan el centre afectat no pugui gestionar
directament la nova escolarització de l'alumnat en qüestió.
7. Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials
per a la convivència, l'alumne/a, i la seva família en els i les menors d'edat,
reconeixen de manera immediata la comissió dels fets i accepten la sanció
corresponent, la direcció imposa i aplica directament la sanció. Tanmateix, ha
de quedar constància escrita del reconeixement de la falta comesa i de
l'acceptació de la sanció per part de l'alumne/a i, en els i les menors d'edat, del
seu pare, mare o tutor o tutora legal.
Secció 7. Altres.
DOCUMENTACIÓ TRAMITACIÓ EXPEDIENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1- Iniciació de l'expedient disciplinari.
2 -Escrit d'acceptació del càrrec per part de l'instructor.
3- Escrit d'abstenció de l' instructora nomenat.
4- Citació per a comparèixer i prendre declaració.
5- Justificant de recepció.
6- Model d'acta de presa de declaració.
7- Notificació de pràctica de proves.
8- Escrit de denegació de la prova sol·licitada.
9- Pràctica del tràmit de vista i audiència prèvia a la proposta de
resolució.
10- Diligència fent constar la pràctica del tràmit de vista i audiència.
11- Proposta de resolució.
12- Tramesa de l'expedient amb la proposta de resolució.
13- Resolució de l'expedient disciplinari.
14- Notificació de la Resolució de l'expedient disciplinari.
15- Reconeixement de la causa i acceptació de la sanció.

(documents que es poden trobar a la carpeta d’inspecció)

CAPÍTOL 18. CONDUCTES CONTRÀRIES A LA CONVIVÈNCIA EN EL
CENTRE. (Faltes lleus i greus)
Secció 1. Conductes contràries a la convivència en el centre.
S'han de considerar conductes contràries a les normes de convivència del
centre les següents:
a) Les faltes injustificades de puntualitat o d'assistència a classe.
b) Els actes d’incorrecció amb els altres membres de la comunitat escolar.
c) Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats
del centre.
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d) El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre,
o del material d'aquest o del de la comunitat escolar si no causa perjudicis
greus.
e) Actes d’indisciplina
f) Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l’activitat
escolar que no constitueixi falta segons l’article 37.1 de la LEC.
Secció 2. Mesures correctores i sancionadores. (Article 24.1 del Decret
102/2010)
a) Amonestació oral.
b) Amonestació escrita i comunicació a la família.
c) Compareixença immediata davant del tutor/a i si es creu necessari de la Cap
d’estudis o de la Directora del centre.
d) Privació del temps d'esbarjo.
e) Canvi de grup de l'alumne o de l'alumna per un període màxim de quinze
dies.
f) Reflexió escrita.
g) Realització de tasques educadores per a l'alumne o l'alumna, en horari no
lectiu, 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.
h) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries
del centre per un període màxim d'un mes.
i) Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període no
superior a cinc dies lectius. Durant la impartició d'aquestes classes l'alumne o
l'alumna ha de romandre al centre efectuant els treballs acadèmics que se li
encomanin.
La imposició de les mesures correctores previstes a les lletres g), h) i i) de
l'apartat anterior s'han de comunicar formalment als pares dels alumnes.
Secció 3. Circumstàncies atenuants i agreujants.
Es poden corregir i sancionar els actes contraris a les normes de convivència
del centre (faltes lleus i greus), realitzades per l'alumnat dins del recinte escolar
o durant la realització d'activitats complementàries i extraescolars i en els
serveis de menjador .
Igualment, poden corregir-se i sancionar-se les actuacions de l'alumnat que,
encara que dutes a terme fora del recinte escolar, estiguin motivades o
directament relacionades amb la vida escolar i afectin els seus companys o
companyes o altres membres de la comunitat educativa.
1. Es consideren circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l'actuació
de l'alumnat:
a) El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta.
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b) No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la
convivència en el centre.
c) La petició d'excuses en els casos d'injúries, ofenses i alteració del
desenvolupament de les activitats del centre.
d) L'oferiment d'actuacions compensadores del dany causat.
e) La falta d'intencionalitat.
2. S'han de considerar circumstàncies que poden intensificar la gravetat de
l'actuació de l'alumnat:
a) Que l'acte comès atempti contra el deure de no discriminar a cap membre de
la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe, religió o per qualsevol
altra circumstància personal o social.
b) Que l'acte comès comporti danys, injúries o ofenses a companys d'edat
inferior o als incorporats recentment al centre.
c) La premeditació i la reiteració.
d) Col·lectivitat i/o publicitat manifesta.
Secció 4. Competència per imposar les sancions (art. 25 Decret 102/2010)
L'aplicació de les mesures correctores detallades a l'article anterior correspon
a:
a) Qualsevol professor o professora del centre, escoltat l'alumne o l'alumna, en
el supòsit de les mesures correctores previstes a les lletres a), b) , c) , d) e) i f)
de l'article anterior.
b) Correspon al director o la directora del centre, o la persona Cap d’estudis per
delegació d'aquest, juntament amb la comissió de convivència (si s’escau)
l’aplicació de les mesures correctores g), h) i i) previstes en l’apartat anterior.
Secció 5. Prescripcions (art. 25.5 Decret 102/2010)
Els actes i incorreccions considerades conductes contràries a les normes de
convivència prescriuen en el termini d'un mes comptat a partir de la seva
comissió. Les mesures correctores prescriuen en el termini d'un mes des de la
seva imposició.
TÍTOL VI. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA
COMUNITAT ESCOLAR.
CAPÍTOL 19. RELACIÓ ESCOLA FAMÍLIA.
Secció 1. Agendes.
L'agenda escolar es dóna als alumnes el primer dia d'escola i és el principal
canal de comunicació amb les famílies. Hi hauria d’haver el compromís tant per
part de la família com per part de l’escola de revisar-la cada dia.
Secció 2. Normativa de l’escola.
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S’entrega a tots els alumnes el primer dia d’escola i és un resum dels aspectes
organitzatius del centre. Hi hauria d’haver el compromís tant per part de la
família com per part de l’escola de conèixer la normativa.
Secció 3. Circulars.
Les informacions d’activitats de caire general seran distribuïdes mitjançant
circulars.
Secció 4. Entrevistes individuals amb les famílies.
Es farà com a mínim una entrevista al llarg del curs després de l’entrega del
primer informe.
Durant tot el curs els tutors destinaran una hora d’exclusiva a fer entrevistes
amb les famílies. Aquestes poden ser sol·licitades tant per part del tutor com
per part de les famílies.
A principi de curs els tutors concretaran una entrevista individual amb totes les
famílies nouvingudes. En el cas que s’incorporin alumnes a mitjans de curs els
tutors haurien de concretar una entrevista amb la família en el transcurs de les
primeres setmanes.
Secció 5. Reunions generals.
Al juny es farà una reunió general informativa pels alumnes de P-3 i les famílies
noves, per tal d'explicar el funcionament de l'escola.
Al principi de curs es farà una reunió informativa amb els pares de cada cicle.
En aquesta reunió es presentaran els mestres i s’explicaran els aspectes
organitzatius i metodològics més importants.
Si és precís, al llarg del curs es realitzaran més reunions informatives (per
parlar de sortides, piscina, etc.)
Secció 6. Informes.
A educació infantil s’entrega un informe a finals de gener i un altre a final de
curs. El primer informe de P3 és sobre hàbits i actituds, no s’hi inclouen
aprenentatges. L’informe original se’l queda la família. A l’arxiu de l’escola se’n
guarda una còpia signada pel tutor/a.
A educació primària s’entrega un informe al finalitzar cada trimestre. L’informe
original se’l queda la família, la qual retorna un resguard signat conforme l’ha
rebut. A l’arxiu de l’escola se’n guarda una còpia signada pel tutor/a.
Secció 7. Participació dels pares a l’escola.
P3: Es fa el protagonista de la setmana. Els pares venen un dia a l’escola
(acordant-ho amb la mestra, normalment el divendres) a dur a terme una
activitat amb els nens i nenes de la classe (conte, titelles, jocs, ...). Activitat
d'uns 30m aprox.
P4: Els pares i mares venen un dia a l’escola a explicar un conte.
P5: Els pares i mares venen a explicar el seu ofici.
1r: La figura de l’avi/a.
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2n: Vinc a fer un taller (un familiar ve a fer un taller)
4t: El petit projecte (l’alumne prepara un tema a casa amb els pares que
exposaran junts. Es pot fer amb el suport d’un mural, power point...)
6è: El convidat. Es convida a un membre de la família per explicar les seves
vivències.
En alguna ocasió també es demana la col·laboració dels pares per
acompanyar-nos en alguna sortida, participar en festes obertes de l'escola
(Nadal),…
Aquesta programació d’activitats pot estar modificada en funció de la
programació anual de cada curs escolar.
Secció 8. Comunicació família – escola.
El Protocol a seguir quan la família s’ha de posar en contacte amb l’escola per
aclarir dubtes, fer suggerències, queixes... és el següent:
- Si el suggeriment o consulta està relacionat amb algun tema relacionat amb
menjador... s’ha de posar en contacte o amb la coordinadora de menjador o
amb l’AMPA.
- Si el suggeriment o consulta fa referència a algun tema relacionat amb
extraescolars o acollides... s’ha de posar en contacte amb la coordinadora de
menjador o bé directament amb l’AMPA.
- Si el suggeriment o consulta fa referència amb algun tema relacionat amb la
classe, s’ha de posar-se amb contacte amb el tutor/a. En cas que no s’arribi a
un acord es pot posar en contacte amb l’Equip Directiu.
- Si el suggeriment o queixa està relacionat amb algun tema més general, s’ha
de posar en contacte amb l’Equip Directiu.
Secció 9. Autoritzacions.
(veure annex 1: autoritzacions)
A l’inici de curs es repartirà una circular a les famílies per:
- Autoritzar totes les persones que poden recollir a l’alumne.
- Autoritzar els alumnes que poden marxar sols de l’escola (A partir de Cicle
Mitjà). En cas de no tenir signada l’autorització de marxar sols, tots els alumnes
haurien de tenir signada l’autorització d’acollida, per si de cas la família no
arriba a temps a recollir el/la nen/a.
- Autorització del dret d’imatge. Aquesta només és signa quan l’alumne/a es
matricula al centre.
En cas que la persona que ve a recollir el/la nen/a sigui una persona que no
consti a la llista d’autoritzats cal que la família avisi prèviament mitjançant
l’agenda o telefònicament .
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CAPÍTOL 20. Associació de Mares i Pares d’Alumnes.
Els pares i mares dels alumnes tenen garantida la llibertat d'associació en
l'àmbit educatiu i, en conseqüència, poden associar-se constituint l’AMPA.
L'Associació de Pares i mares es regirà pels seus propis Estatuts i el seu
Reglament Intern.
Pel que fa a la relació amb l’escola, l’AMPA ha de:
a) Donar suport, dins de les seves facultats, atribucions i possibilitats, als seus
membres i en general, als pares/mares, professors i alumnes del centre, en tot
el que es refereixi a l'educació dels fills/filles i, en general, de tots els alumnes
matriculats al centre.
b) Participar en els òrgans de govern i gestió del centre.
c) Col·laborar, en el que sigui possible, en el manteniment i consolidació dels
recursos de l'escola.
e) Elaborar, al principi de cada curs, la programació d'activitats extraescolars i
de serveis que presentarà al Consell Escolar.
f) Gestionar el Servei de Menjador escolar del centre (ja sigui gestionat per ells
mateixos o mitjançant la contractació d’una empresa privada), mentre duri la
cessió d'aquest servei, tenint en compte el Projecte Educatiu del mateix Centre
i les seves normes d’organització i funcionament. Es presentarà al Consell
Escolar la planificació d'aquest servei i de les seves activitats. (Pla de
funcionament del menjador).
h) Utilitzar els locals de l'escola, mentre gestioni el servei de menjador i les
activitats extraescolars, per realitzar activitats pròpies d'aquests serveis, així
com reunions diverses, prèvia consulta a la direcció del centre.
i) En casos no concretats en l'esmentada programació, caldrà sol·licitar-ho al
director del centre. (veure annex 2: sol·licitud espais)
CAPÍTOL 21. PARES/MARES DELEGATS.
El delegats de classe s’escolliran a la reunió d’inici de curs entre els voluntaris.
Objectius del càrrec:
- Augmentar el nivell de participació dels pares a l’escola i afavorir la
comunicació amb els tutors/es per així trobar vies de col·laboració a la vida
escolar dels alumnes.
- Aconseguir un contacte més directe de la Junta Directiva de l’AMPA amb tots
els nivells escolars per a captar amb més precisió les inquietuds i necessitats
per adequar-hi la línia de treball de l’AMPA i així aconseguir una major
representativitat del col·lectiu de pares i mares.
- Afavorir la transmissió d’informació que es genera a la comunitat educativa.
- Potenciar el coneixement, la relació i la comunicació entre els pares amb
l’objectiu d’afavorir el coneixement mutu i les relacions en el si de la comunitat
educativa.
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Elecció
- L’elecció és entre els pares i mares a la reunió d’inici de curs, i és pel període
d’un curs escolar.
Funcions
- Als delegats/delegades els correspon :
 Servir d’enllaç i comunicació entre els tutors i els pares dels alumnes
d’un grup-classe.
 Ajudar a integrar les famílies nouvingudes a l’escola.
 Estudiar i proposar, amb una visió constructiva, solucions a les
inquietuds i necessitats que puguin sorgir en relació al grup-classe.
 Col·laborar en el desenvolupament de les activitats promogudes per el
centre per informar a les famílies i estimular la seva participació.
 Ser un canal d'informació entre la Junta de l'AMPA i els pares en les
dues direccions.
 Col·laborar amb la Junta de l’AMPA en tots aquells projectes que es
decideixi dur a terme al llarg del curs.
 Col·laborar amb l’AMPA en la detecció de necessitats de formació,
inquietuds i promoure activitats de convivència fora de l’horari escolar.
- Als delegats no els correspon
 Intervenir en temes individuals d’un alumne i/o els seus pares amb el
tutor.
 Intervenir en qüestions pedagògiques, les quals corresponen als
professionals de l’educació, que són els mestres, i que en tot cas seran
tractades en Consell Escolar, si s’escau.
CAPÍTOL 22. ALTRES ÒRGANS I PROCEDIMENTS DE PARTICIPACIÓ.
Els pares, mares o tutors legals tenen dret a participar i a estar informats de la
gestió del centre, a través dels seus representants en el Consell Escolar.
CAPÍTOL 23. CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU.
(veure annex 3: carta de compromís educatiu).
En aquesta carta s’informa a totes les famílies dels compromisos presos per
part del centre i de les famílies.
La carta de compromís s’haurà de signar en el moment que l’alumne s’incorpori
al centre i no caldrà tornar a signar-la durant l’escolaritat de l’alumne/a a no ser
que s’incloguin compromisos específics addicionals. Es donarà una còpia de la
carta (signada per ambdues parts) a la família i una altre es quedarà al centre.
Correspon al secretari custodiar les cartes a l’arxiu.
TÍTOL VII. FUNCIONAMENT DEL CENTRE.
CAPÍTOL 24. ASPECTES GENERALS.
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Secció 1. Horari del centre.
Cada curs escolar l’horari s’acorda en Consell Escolar.
Secció 2. Entrades i sortides del centre.
L'alumnat d'Ed. Infantil i de Primària accedirà al centre per portes diferents.
Quan una família hagi d'informar d'algun aspecte a la mestra, ho farà
mitjançant una nota a l’agenda o li comunicarà al/a la conserge o persona que
estigui a la porta. L’objectiu és no destorbar els/ les mestres a l'entrar.
Puntualitat: Si els alumnes arriben al centre després de l'horari establert i la
porta està tancada (es tanca deu minuts després de l’hora d’entrada), se'ls
facilitarà l'accés per la porta principal.
El/La tutor/a portarà el registre dels alumnes que arriben tard i en els casos
reiteratius, es parlarà amb la família per tal de solucionar el tema i a més a més
en quedarà constància a l’informe de l’alumne/a.
Quan una alumne/a ha de sortir fora de les hores habituals, ha de portar una
autorització escrita de la família o avisar telefònicament. Si no té autorització
per marxar sol, és necessari que els pares el vinguin a buscar a l’escola.
Tot l’alumnat serà donat en mà d’un adult responsable, a no ser que els pares
l’hagin autoritzat per escrit a marxar sol o amb el/s seu/s germà/ns o altre
familiar autoritzat.
Secció 3. Actuacions en el supòsit de retard en la recollida de l’alumnat a
la sortida del centre.
En cas de no venir ningú a recollir un alumne, el/la mestre/a contactarà amb la
família per telèfon i esperarà uns 5 minuts a què el recullin. Transcorreguts
aquests 5 minuts se’l portarà a l’acollida (sempre que tingui l’autorització
pertinent). Arribat el cas de no contactar amb ningú i transcorregut el temps de
l’acollida es tornarà a provar de posar-se en contacte amb la família. Un cop
haver fet tots aquests passos es telefonarà a la Policia Municipal per comunicar
la situació.
La policia es presentarà al centre on farà un informe especificant les actuacions
fetes per l’escola i tot seguit assumirà la custòdia de l’alumne.
En el cas que no vinguin a recollir un alumne a alguna activitat extraescolar,
s’haurà de seguir el mateix protocol.
Secció 4. Visites dels pares.
Els pares no poden interferir en el normal desenvolupament de les activitats
educatives en horari escolar. Les visites dels pares han d’estar concertades
amb antelació amb el professorat.
Secció 5. Activitats complementàries i extraescolars.
L'escola valora positivament les sortides d'ampliació o complementació de la
tasca docent.
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Són activitats complementàries aquelles que es fan en horari lectiu fora del
recinte escolar o dins amb personal aliè al centre, i activitats extraescolars
aquelles que organitza l’AMPA i que es fan fora de l’hora lectiu.
No es faran sortides amb menys de dos acompanyants, un dels quals ha de ser
necessàriament un mestre, llevat d'aquelles en què el Consell Escolar pugui
determinar altres condicions de manera fonamentada. Prioritàriament, tots els
acompanyants de les sortides seran membres del claustre. Tot i així, en
algunes ocasions es demanarà la col·laboració de les famílies i, ens podran
acompanyar a les sortides que ho precisem.
L’escola organitza com a activitats complementàries sortides dins i fora del
municipi, convivències i piscina.
El transport serà generalment amb autobús i els alumnes aniran acompanyats
de mestres i en alguna ocasió per voluntaris. En el cas de no poder participar
en l’activitat caldrà justificar-ho.
En les sortides, les relacions alumnes/professors-acompanyants seran les
marcades en el Document per a l’Organització del Centre de cada curs escolar.

Excepcionalment el Consell Escolar, justificant-ho adequadament i valorant les
implicacions de seguretat, podrà, per a una activitat concreta, acordar el canvi
d’aquestes relacions. Sense aquest acord explícit i justificat per a una activitat
concreta, s’haurà d’aplicar la relació establerta amb caràcter general.
Els grups en què hi participin alumnes amb necessitats educatives especials
les relacions es conformaran d’acord amb les seves característiques.
Si aquestes activitats afecten tot el centre es comunicarà a la Inspecció
d'Ensenyament. Si suposen l'alteració del calendari escolar, caldrà l'autorització
prèvia del/la director/a general del Departament d’Ensenyament.
A l'alumnat que participi en activitats fora del centre, li caldrà l'autorització
escrita del pare, la mare o representants legals. Sense autorització escrita,
l’alumne no podrà sortir del centre.
Totes les activitats complementàries seran presentades al Consell Escolar.
Aquelles que puguin sorgir de forma sobtada, seran informades al Consell
Escolar en la reunió més pròxima o en una Comissió Permanent.
Donat que totes les activitats complementàries estan lligades al currículum, la
participació de l’alumnat en aquestes activitats és obligatòria. La participació a
les activitats que tinguin cost econòmic estaran supeditades al seu pagament.
Els fills/es de les famílies que no compleixin els acords de pagament que van
fer al principi de curs amb secretaria/administració, no podran participar en les
activitats complementàries de pagament.
Són activitats extraescolars aquelles que es fan al recinte escolar fora de
l’horari lectiu. Les activitats extraescolars les organitza l’AMPA (directament o a
través d’empreses especialitzades) anualment per als seus socis i seran
presentades al Consell Escolar. Cap alumne podrà realitzar activitats
extraescolars si te deutes amb l’AMPA. És competència de l'entitat
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organitzadora de cada activitat vetllar per la bona organització de les activitats
extraescolars, així com del bon ús i manteniment de les instal·lacions del
centre.
Secció 6. Vigilància de patis.
El centre disposa de 2 patis, que constitueixen un espai docent per a l'esbarjo
de l'alumnat, per a la docència de l'educació física, i per a altres activitats que
requereixin un espai obert i gran.
El responsable de la coordinació de l'ús d'aquest espai és directament el/la cap
d’estudis, que vetllarà per tal que no es produeixin interferències entre usos
alternatius.
La zona del davant de l'edifici està destinada a l'alumnat de P3, P4 i P5, i la
zona del darrera és per l'alumnat des de 1r fins a 6è.
S’estipulen torns de vigilància tant al pati d’educació infantil com al pati
d’educació primària.
Al pati de primària, cada nivell tindrà un dia determinat per jugar a futbol, a
futbolí, ping-pong i jocs de taula gegants. Cada curs escolar es pactarà per tal
que no hi hagin problemes.
Secció 7. Absències.
Del professorat: Es considera absència la no assistència a l’escola tant en
l’horari lectiu com en el de permanència (exclusives, formació, etc.).
Els mestres han de comunicar per escrit amb antelació les seves absències
(cal penjar-ho al taulell del despatx de direcció), i s’hauran de recuperar segons
la normativa vigent. Els/les mestres hauran de cobrir les substitucions dels
companys/es que falten al centre segons els següents criteris:
- S’agafaran per a substituir les hores destinades a reforç, desdoblaments i
càrrecs, en aquest ordre.
- No es substituiran les hores en què hi hagi dues persones a la mateixa classe.
De l’alumnat: L'assistència de l'alumnat al centre és obligatòria. Els pares han
de comunicar les absències dels seus fills especificant el motiu i la durada de
l’absència. En el cas dels alumnes absentistes en què s’hi hagi fet actuacions a
través de la comissió social o direcció, s’arxivaran a l’expedient de l’alumne.
El mestre tutor comunicarà les absències als pares, mares o representants
legals dels alumnes a través dels informes trimestrals.
Secció 8. Actuacions en el supòsit d’absentisme de l’alumnat.
En el cas d'absències repetides, es procurarà en primer lloc la solució del
problema amb l'alumne i el seu pare, mare o representant legal, el tutor i el/la
director/a i, si cal, sol·licitarà la col·laboració dels equips d'assessorament i
orientació psicopedagògics, en el cas d’alumnes amb necessitats educatives
especials, i dels serveis d'assistència social del municipi.
En cas que el mestre-tutor detecti alumnes amb absències repetides, els pares
dels quals no justifiquin les faltes, o que fins i tot comunicant-les, les absències
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afectin el rendiment acadèmic del nen o nena, passarà petició a la comissió
social del centre per a estudiar el cas i intervenir-hi oficialment segons el
protocol d’absentisme de l’OME.
Secció 9. Utilització dels recursos materials. Beques i ajuts.
Les famílies del centre poden demanar ajuts econòmics a l’ajuntament del
municipi. Des de serveis socials es determinarà quines famílies són becades i
l’import becat.
L’escola destinarà íntegrament els diners que rep, tant per part de les entitats
locals, com del Departament, a cobrir les necessitats de l’alumnat pel que fa a
llibres de text, material escolar, activitats complementàries.
Les famílies han de col·laborar econòmicament amb les despeses per a les que
demanen l’ajut, en la mesura del possible.
En casos d’especial necessitat l’escola podrà reservar una part del pressupost
a becar alguna sortida o activitat a algun alumne/a.
Secció 10. Admissió d'alumnes malalts.
L’ alumne/a que pateixi una malaltia susceptible d’encomanar-se, no pot assistir
a l’escola fins a la seva total recuperació.
Si a l’escola es detecta que un/a nen/a no es troba bé o pateix alguna malaltia
infecciosa s’avisarà a la família perquè el vinguin a buscar. En cas de tenir polls
també.
És obligació dels pares informar a l’escola de les malalties (cròniques o no) que
tinguin els nens.
El personal de l’escola no administrarà cap tipus de medicament excepte en el
cas de malalties cròniques (asma...) o altres casos particulars, sempre que hi
hagi la prescripció mèdica i l’autorització de la família conforme el personal del
centre li pot donar la medicina. També cal marcar el medicament amb el nom
de l’alumne/a, la dosi i l’horari de les preses.
Secció 11. Protocol a seguir amb l’alumnat celíac, intolerant o al·lèrgic
alimentari.
Aquelles famílies que tinguin algun fill/a afectat per una intolerància o al·lèrgia
és imprescindible que n’ informi per escrit a la Direcció de l'Escola i a la
Secretaria de l'AMPA, aportant un informe mèdic on s’especifiqui quins són els
productes que li provoquen una al·lèrgia o intolerància, que confirmi i detalli
l'al·lèrgia o intolerància alimentaria i l’agent causant, a la vegada que
especifiqui les possibles conseqüències i reaccions que pot patir l’infant, així
com les pautes a seguir a l’escola, segons el tipus de reacció i del què s’ha de
fer en cas d’urgència, segons el protocol mèdic.
Caldrà tenir els contactes necessaris (telèfons e-mails etc.) per poder localitzar
en qualsevol moment a la família.

Escola Les Fonts. C/Enric Prat de la Riba, 9 08790 Gelida
Tl/Fax 93 779 33 34 / 93 779 39 54 e-mail: a8062754@xtec.cat
Web: www.escolalesfontsgelida.cat
Pàgina 55 de 83

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Les Fonts
Gelida
Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)
És important conscienciar a l'alumne des de l'entorn familiar, ajudant-lo a
comprendre quins són els productes que li provoquen una al·lèrgia o
intolerància
Cal concretar on es trobarà tota la informació de què s’ha de fer en cas d’una
reacció al·lèrgica. Es
recomana que aquesta informació estigui en diferents llocs a la vegada (aula,
sala de professorat,
menjador, etc.), i que aquests llocs siguin coneguts per tothom.
Es recomana que les farmacioles individuals de cada alumne, estiguin
concentrades en un lloc
conegut i accessible a tothom durant tota la permanència de l’alumne en el
centre.
COM ACTUAR
• Davant d’una reacció de caràcter lleu, (símptomes cutanis o
gastrointestinals), s’ha de trucar als pares immediatament, per a què
prenguin les mesures oportunes: aconsellar el trasllat a un centre mèdic o
presentar-se personalment a recollir el nen.
• Davant d’una reacció greu, (símptomes respiratoris), s’ha d’alertar
immediatament als serveis mèdics. Es trucarà als pares després. La prioritat és
auxiliar primer a la persona al·lèrgica.
• Si la reacció comporta més gravetat i es tracta d’una reacció sistèmica
(anafilàctica), la primera mesura serà sempre administrar adrenalina, trucar
a l’ambulància i finalment avisar a la família.
L’únic tractament en cas d’una reacció al·lèrgica greu és l’administració
d’adrenalina. Totes les persones que estan al càrrec d’un infant d’aquestes
característiques haurien de saber utilitzar l’autoinjectable.
En tot moment s'ha de seguir la Normativa del Departament d'Educació.
Recordar que el protocol en cas d’urgència ha de ser sempre en un lloc
visible i de fàcil accés
Secció 12. Seguretat i higiene.
En cas de petits accidents es farà la cura a l'escola i es trucarà a la família per
informar.
Si l’accident és de més gravetat, el/la mestre/a o la persona responsable que
es trobi dirigint o vigilant una activitat escolar, extraescolar o complementària
en la qual tingui lloc aquest, haurà d'atendre la situació produïda amb els
mitjans de què pugui disposar, actuant en tot moment amb la diligència deguda,
conforme al que estableix la normativa vigent (no deixar l’alumne sol, trucar el
112 i avisar la família). El/La mestre/a avisarà amb la major brevetat possible al
centre i aquest, si s’escau, a la família. També es prendran les mesures adients
- si escau - per tal que tots els alumnes romanguin atesos.
El/la director/a del centre avisarà, tan aviat com sigui possible, el/la director/a
general del Departament d’Ensenyament, a fi que l'òrgan competent pugui
prendre les mesures adients de protecció de l'alumne accidentat, si escau, i
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assabenti el pares, la mare o els tutors, o terceres persones perjudicades,
sobre els fets ocorreguts i el procediment establert per reclamar en via
administrativa.

Seguretat:
La direcció, juntament amb el/la coordinador/a de riscos laborals, vetllaran per
la seguretat del recinte i les instal·lacions escolars, tenint cura en considerar els
elements de seguretat de què ha d'estar proveït el centre.
La direcció tindrà cura que la realització d'obres i tasques de manteniment,
reparació i conservació no interfereixi la normal activitat del centre o bé es
programi una distribució diferent de les activitats, de manera tal que resultin el
màxim d'independents possible en els espais i/o temps.
L’escola disposa del pla d’emergència i evacuacions com un reglament
específic per a aquests supòsits. Aquestes normes es donaran a conèixer a
l'inici de cada curs, a l'alumnat, al professorat i a la resta de personal.
Es realitzarà, com a mínim, un simulacre d'evacuació al curs. La valoració de la
realització dels simulacres s'incorporarà al pla d’emergència i es remetrà a la
delegació territorial del Departament d’Ensenyament. Els resultats d'aquestes
valoracions seran tinguts en compte per a la millora i actualització del pla
d'emergències i evacuacions.
Protocol a seguir en casos de situacions meteorològiques adverses:
En cas de nevades que puguin posar en perill a qualsevol dels usuaris dels
centres educatius, la tramitació a seguir per part de la direcció del centre serà
la següent:
-Mantenir la normalitat acadèmica ha de ser l’objectiu principal en aquests
casos.
- La direcció del centre donarà indicacions al professorat per tal que els
alumnes transportats que no hagin pogut assistir a classe no pateixin cap mena
d’inconvenient en el seguiment de les seves activitats acadèmiques.
- Un cop avaluat el risc, la presa de decisió de suspensió de les classes o del
tancament dels centres, si és el cas, hauria d'ésser adoptada pel director o
directora de cada centre conjuntament amb l’alcalde/essa de l’Ajuntament del
municipi corresponent. L’esmentada decisió sempre haurà de ser comunicada
als Serveis Territorials.
- Es comunicarà a les famílies dels alumnes que les classes quedaran
suspeses,
mitjançant un avís al taulell informatiu de l’exterior del centre si és possible. A fi
d’agilitar la comunicació es telefonarà a determinats pares que actuaran com a
delegats i com a roda i també mitjançant un correu electrònic difós per l’Ampa.
- En tot cas, quan algun professor o qualsevol altre personal no pugui
incorporar-se al centre per impossibilitat de desplaçar-se des de la mateixa o
des d’una altra localitat, la direcció prendrà les mesures organitzatives
adequades.
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Higiene:
És exigible/imprescindible una bona higiene de les persones que comparteixen
el mateix espai, en aquest cas l’escola. Amb aquesta finalitat, les famílies són
responsables de la higiene de llurs fills, tant personal com de la roba que
porten. Els tutors vetllaran per assegurar aquest aspecte en els seus alumnes,
actuant de la manera més convenient per facilitar la integració de tots els
alumnes i la cohesió del grup, i informant a la comissió social en cas que es
detecti una possible negligència de les famílies en l’atenció dels menors.
A Cicle mitjà i Cicle superior es treballa l’hàbit d’higiene corporal des de l’àrea
d’educació física i per tant tots els alumnes hauran de dur un necesser amb allò
que els indiqui el mestre especialista.
Els alumnes que tinguin polls han de romandre a casa fins la total eliminació de
polls i llémenes.

Secció 13. Altres.
Consideracions sobre el vestit.
La roba que vesteixin els alumnes ha de ser adient a l’activitat que s’ha de
realitzar a l’escola. No es permetran indumentàries inadequades o que
impossibilitin la realització de totes les activitats curriculars, la comunicació
interpersonal, la identificació personal, la seguretat personal o la dels altres.
S’ha de portar xandall i calçat esportiu per realitzar l’activitat d’educació física i
bambes amb velcro per fer psicomotricitat.
No es permetran ni toleraran símbols que exaltin la xenofòbia o el racisme, o
que promoguin qualsevol tipus de violència.
CAPÍTOL 25. QUEIXES I RECLAMACIONS.
Secció 1. Actuacions en cas de queixes sobre la prestació de servei que
qüestionin l’exercici professional del personal del centre.
Els escrits de queixa sobre l'exercici professional d'una persona que presta
serveis en un centre públic del Departament d'Ensenyament han d'adreçar-se
en primer lloc al/la mestre/a amb qui tinguin la discrepància. En cas de no
trobar punts d’acord, cal parlar amb el tutor/a i en darrer terme si és necessari,
amb la direcció del centre.
De qualsevol reunió s’haurà de deixar registre escrit amb l’especificació dels
acords presos.
Si tot i així no s’està d’acord i es vol presentar una queixa formal, cal fer un
escrit de queixa adreçat a la direcció que ha de contenir la identificació de la
persona o persones que el presenten, el contingut de la queixa, la data i la
signatura, i, sempre que sigui possible, les dades, documents o altres elements
acreditatius dels fets, actuacions o omissions a què es fa referència.
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El director del centre ha de traslladar còpia de la queixa al professor o
treballador afectat i, directament o per mitjà d'altres membres de l'equip directiu
del centre, obtenir informació sobre els fets exposats.
Obtinguda la informació i escoltat l'interessat, el director ha de prendre les
decisions que consideri pertinents i comunicar a la persona o persones que han
presentat la queixa la solució adoptada o, si escau, la desestimació motivada,
informant de l'òrgan al qual poden recórrer si no queden satisfets per la
resolució adoptada. En cas que s’hagi fet per escrit, la documentació generada
ha de quedar arxivada a la direcció o a la secretaria del centre.
Secció 2. Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs.
Els pares i mares poden discrepar amb el/la mestre/a corresponent respecte a
les qualificacions obtingudes pels seus fills.
En cas de no coincidir amb la resolució final que el mestre/a hagi pres, poden
presentar al·legacions escrites. Els escrits de queixa sobre les qualificacions
obtingudes pels alumnes han d’adreçar-se a la direcció del centre i han de
contenir la identificació de la persona o persones que el presenten, el contingut
de la queixa, la data i la signatura, i les dades i/o documents en les que es basa
la queixa. La queixa s’estudiarà des de direcció i es donarà una resposta a la
família.
Secció 3. Impugnació de decisions del òrgans i personal del centre.
Els escrits d’impugnació de les decisions preses pel personal del centre,
s’hauran de dirigir a la direcció amb les dades descrites a la secció 1.
Els escrits d’impugnació de les decisions preses per la direcció, es dirigiran a
inspecció o al director dels SSTT.
CAPÍTOL 26. SERVEIS ESCOLARS.
Secció 1. Servei de menjador. (Annex 5: Pla de funcionament del menjador)
El centre disposa de menjador escolar, que s'organitza d'acord al que disposa
el Decret 160/1996, de 14 de maig, i seguint el preceptiu pla de funcionament
del menjador escolar. Aquest pla seguirà criteris alimentaris i educatius, i
inclourà tant l'organització dels àpats com el desenvolupament d'activitats
educatives de lleure per part de l'alumnat.
El menjador escolar és gestionat per l’AMPA de l’escola que contracta a una
empresa privada per tal que li faci aquest servei.
El funcionament del menjador escolar segueix les directrius del Consell Escolar
del centre i sota la supervisió de la comissió de menjador del Consell Escolar.
El document “Pla de funcionament del menjador” recull l’organització concreta
de grups, horaris, espais disponibles, etc.
Pel que fa a l'alumnat, aquest es regirà per les normes generals del centre
establertes en aquestes NOFC.
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L’horari de menjador ocupa la franja interlectiva del migdia, temps en què
l'alumnat està sota la responsabilitat de l'equip de monitores de l'empresa que
se n’ocupa.
És responsabilitat de l’empresa adjudicatària vetllar pel manteniment,
conservació i reparació, si s’escau, dels materials del centre que es puguin
malmetre pel seu ús en horari de menjador.
Secció 2. Servei de transport escolar.
El servei de transport escolar de l’escola està gestionat pel Consell Comarcal
de l’Alt Penedès. Aquest servei és compartit entre les dues escoles del
municipi.
L’hora de d’arribada i sortida dels alumnes s’alterna anualment entre les dues
escoles, havent-hi dues opcions:
- Opció A: Arribada a l’escola cinc minuts abans de l’hora habitual
d’entrada i sortida a l’hora de sortida habitual dels alumnes.
- Opció B: Arribada a l’escola a l’hora habitual d’entrada i sortida cinc
minuts després de l’hora habitual dels alumnes.
CAPÍTOL 27. GESTIÓ ECONÒMICA.
El/la secretària de l’escola és qui s’encarrega de la gestió econòmica del
centre, amb el vist-i-plau de la directora (elaboració pressupost, seguiment del
mateix, pagaments, liquidació, beques...), amb el programa de gestió SAGA.
Quan algun mestre realitzi una compra per la classe o per l’escola, haurà de
demanar sempre que sigui possible factura de la compra. Si és un tiquet de
compra, hauria de ser per separat de les compres personals, i en aquest hi ha
de figurar de forma clara el NIF de l’establiment, el concepte de la compra i
l’import.
Material i llibres: Part del material escolar dels alumnes de primària és
socialitzat. L’escola l’adquireix i les famílies paguen una quota anual.
L’escola vetllarà perquè tots els alumnes tinguin material i llibres facilitant el
pagament fraccionat de les quotes corresponents. L’escola avançarà els lots de
llibres i materials sempre que la família hagi efectuat un pagament inicial. La
família haurà de complir el compromís pactat a principi de curs (pagar una
quantitat determinada cada mes, o dos mesos... en funció del cas).
En cas que un cop finalitzat el curs la quota de material no hagi estat abonada
íntegrament, a l’inici del curs següent no es facilitarà el material a l’alumne, fins
que la família no hagi liquidat el deute pendent.
En casos excepcionals amb famílies de risc sòcio-econòmic, es valorarà si
l’escola o l’Ampa es fan càrrec d’alguna part de la despesa.
Sortides: L’import de les sortides s’ha d’ingressar a la Caixa, utilitzant el codi de
barres que es facilita en el full d’informació de sortides que es dóna a l’inici de
curs. Els/les tutors/es i la secretària són els encarregats de portar el control de
cada sortida. Si un alumne no assisteix a una sortida i n’ha fet el pagament el/la
tutor/a ha d’informar a la secretària per tal que aquesta pugui retornar el tant
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per cent pactat a l’inici de curs. La secretària es fa càrrec de fer els pagaments
de les sortides programades i del corresponent transport.
En el cas que una família tingui deutes de sortides i no compleixi el compromís
adquirit, els alumnes afectats no podran assistir a noves sortides fins que no
s’hagi abonat el deute pendent.
Menjador: És l’Ampa de l’escola l’encarregat de gestionar la despesa
econòmica del menjador.
En cas que una família acumuli deutes en el pagament del tiquets o quotes de
menjador en el període d’un mes l’alumne no podrà fer ús del servei fins que la
família no hagi liquidat el deute pendent. (Revisar per l’AMPA)
CAPÍTOL 28. GESTIÓ ACADÈMICA I ADMINISTRATIVA.
Secció 1. Documentació acadèmica.
El centre formalitzarà els arxius, registres i documents tècnics relatius a la
documentació de l'alumnat, que comprèn la documentació acadèmica i la de
gestió, de l'arxiu individual i relativa als grups d'alumnes.
A secretaria hi ha un arxivador per cada grup classe on es guarda la
documentació dels alumnes. Cada alumne disposa d’una carpeta on es guarda
la seva documentació personal.
A la carpeta de cada alumne hi ha:
-Fitxa de dades bàsiques.
- Resum escolarització individual (Ed. Infantil)
- Expedient acadèmic (Ed. Primària).
- Còpies dels informes de cada curs, mesures d’adaptació curricular i informes
EAP si es el cas.
- Autorització del dret d’imatge.
- Document de demanda de fer l’assignatura de religió.
- Documents judicials si es el cas.
- Informes mèdic si és el cas.
- Documentació enviada per altres centres(informe personal de trasllat i historial
acadèmic), en el cas d’alumnes vinguts d’altres centres.
Qualsevol mestre pot consultar la documentació del seu alumnat, sense treurela de les dependències d’administració.
Secció 2. Documentació administrativa.
L'activitat administrativa es formalitza en arxius, registres i documents tècnics.
El centre disposarà de tots els llibres de registre preceptius degudament
habilitats i diligenciats (registre d’entrada i sortida de correspondència,
matrícula d’alumnes, dels historials acadèmics dels alumnes, registre de
certificacions, registre d’absències i permisos del professorat, registre d’actes
de claustre i Consell Escolar, llibres de comptabilitat, pressupost del centre i
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justificació anual de despeses amb les corresponents actes d’aprovació del
consell escolar...
El centre disposarà d'un arxiu actiu: documentació activa del centre que
s’utilitza per a la realització de les seves tasques ordinàries. Aquesta s’ha de
custodiar un màxim de 5 anys, excepte aquells que puguin generar
certificacions posteriors (per exemple dades anuals). La documentació de
gestió econòmica s’ha de custodiar un mínim de 6 anys.
L’arxiu històric (tots els llibres-registre, actes) i historials acadèmics mentre no
siguin lliurats al titular o enviats a un altre centre per canvi en l’escolarització,
s’han de conservar permanentment. Els expedients acadèmics s’han de
conservar sempre (no es lliuraran ni a la família ni a altres centres)
Les actes dels òrgans col·legiats fets amb mitjans informàtics s’enquadernaran,
assegurant la numeració de pàgines, amb la diligència d’obertura i certificació
final de tancament on consten les actes que conté el llibre, degudament signat
pel director/a i el secretari/a.
Secció 3. Altra documentació.
El centre recollirà la documentació referent a l’activitat i col·laboració amb altres
sectors de la comunitat educativa i serveis escolars (coordinació amb altres
centres educatius, menjador, PEE, serveis socials, etc.)
CAPÍTOL 29. PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS I DE SUPORT
SOCIOEDUCATIU DEL CENTRE.
El personal d'administració i serveis i de suport socioeducatiu (professionals
que degudament contractats per les institucions, entitats, associacions o
empreses corresponents prestin servei en el centre i/o professionals externs
que en el desenvolupament de les seves funcions portin a terme tasques en el
si del centre) té el deure de respectar les normes del centre contingudes en
aquest document, així com altres normes de rang superior que resultin
d'aplicació en cada cas concret.
Tanmateix, aquest personal té el deure de reserva respecte de la informació a
què tingui accés per raó del seu càrrec.
DISPOSICIONS FINALS
Interpretació del reglament
1. Es faculta el/la director/a per a la interpretació de les NOFC.
Modificacions
1. Aquestes NOFC són susceptibles de ser modificades per les causes
següents:
- perquè no s'ajusti a la normativa de rang superior
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- per l'avaluació que en faci el Consell Escolar, perquè concorren
noves circumstàncies a considerar o nous àmbits que s'hagin de
regular.
2. El director del centre públic impulsa l’elaboració de les NOFC amb la
participació del claustre i les seves successives adequacions a les necessitats
del Projecte Educatiu del centre, les aprova – prèvia consulta preceptiva al
Consell Escolar – i vetlla per la seva aplicació.
3. Les modificacions poden proposar-se a través dels òrgans de govern, els
òrgans de coordinació i les associacions de pares i mares.
Publicitat
1. Les NOFC es difondran a tots els membres de la comunitat educativa a
través dels seus representants en el Consell Escolar.
2. S'explicaran els punts més rellevants d'aquestes NOFC a l'alumnat, en el
decurs de la normal activitat acadèmica, segons les respectives edats.
3. Totes les modificacions que s'introdueixin tindran el mateix procés de difusió
que s'ha descrit anteriorment.
Entrada en vigor
Aquestes NOFC entraran en vigor a partir del dia ............................................
La directora
(nom i signatura) (segell del centre)

Vist i plau
La directora
(nom i signatura)

La secretària
(nom i signatura)

(segell del centre)
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ANNEXES:
Annex 1.- Autoritzacions
AUTORITZACIÓ DE DRET D’IMATGE
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la
Constitució i regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, demanem el
consentiment als pares, mares o tutors legals per poder publicar/emetre
imatges on apareguin els seus fill i filles.
Jo
(nom
i
cognoms
................................................................................
amb
.............................en qualitat de tutor/a legal de (nom
fill/a).................................................................................amb
DNI/NIE.........................

pare/mare)
DNI/NIE
i cognoms

Autoritzo que la imatge del menor al qual represento pugui aparèixer en
imatges publicades a webs, vídeos o publicacions escrites corresponents a
activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel
centre docent.
Signatura del pare/mare/tutor legal

Gelida, ........ de .........................de 201
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AUTORITZACIÓ PER A LES ACTIVITATS DEL CURS 201 -201
En/Na
..................................................................................amb
............................
Pare,
mare
o
tutor/a
.............................................................................alumne/a
curs.............................de l’escola Les Fonts.

DNI
de
del

AUTORITZO
El/la meu/meva fill/a a participar en totes les activitats que organitzi l’escola al
llarg del present curs 2014-2015 fora del recinte escolar i dins la localitat.
Signatura del pare, mare o tutor/a

Gelida......de............................de 201
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PRIMÀRIA

En
/Na.........................................................................................................amb
DNI /NIE .............................,com a pare, mare o tutor/a, autoritzo al meu fill/a
..................................................................... a marxar sol des de l’escola cap
a casa.
Signatura pare/mare,tutor/a

Gelida, .......de...........................de 201...

PRIMÀRIA

En
/Na.........................................................................................................amb
DNI /NIE .............................,com a pare, mare o tutor/a, autoritzo al meu fill/a
..................................................................... a marxar sol des de l’escola cap
a casa.
Signatura pare/mare,tutor/a

Gelida, .......de...........................de 201...
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INFANTIL / PRIMÀRIA

En
/Na.........................................................................................................amb
DNI /NIE .............................,com a pare, mare o tutor/a, autoritzo al meu fill/a
..................................................................... a quedar-se al servei d’ acollida
de l’escola en cas de retard en la seva recollida.
Signatura pare/mare,tutor/a

Gelida, .......de...........................de 201...
_______________________________________________________________

En
/Na.........................................................................................................amb
DNI /NIE .............................,com a pare, mare o tutor/a, autoritzo al meu fill/a
..................................................................... a marxar acompanyat/da de
................................................................... (germà /germana) des de l’escola
cap a casa.
Signatura pare/mare,tutor/a

Gelida, .......de...........................de 201...
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En/na ....………………………………………………………………………………………….
amb D.N.I ……………………………………….., com a pare/mare, tutor/a, de l’alumne/a
..........................................................................................................................................
autoritzo a aquestes persones a recollir al meu fill/a al llarg del curs 2014/2015:

NOM, COGNOM i PARENTIU (tiet, àvia, veí,
amiga)

DNI

Signatura Pare/mare, tutor/a
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Annex 2. Sol·licitud d’espais
Sol·licitud
Dades personals
DNI / NlE / Passaport

Cognoms i nom

Adreça
Localitat
Codi postal
Telèfons de contacte

Adreça electrònica

Exposo (cal especificar l’activitat que es vol realitzar)

I em comprometo com a responsable de l’activitat a:
Retornar les instal·lacions i material en bon estat i fer-me càrrec d’obrir i tancar l’escola (portes,
finestres, llums i alarma)
I per això,
Sol·licito (cal especificar l’espai, el dia i l’horari)

Cosa que espero obtenir.
Lloc i data
Signatura

Escola Les Fonts
L’Escola no es fa responsable de possibles danys materials i/o personals que es
puguin ocasionar al llarg de l’activitat sol·licitada.
Escola Les Fonts. C/Enric Prat de la Riba, 9 08790 Gelida
Tl/Fax 93 779 33 34 / 93 779 39 54 e-mail: a8062754@xtec.cat
Web: www.escolalesfontsgelida.cat
Pàgina 70 de 83

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Les Fonts
Gelida
Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)
Annex 3 : Carta de compromís educatiu.
CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU
Les persones, sotasignades, la directora de l'escola Les Fonts de Gelida i
En/na………………………………………………………………………. (pare/mare,
tutor/a) de l'alumne/a En/na …………………………………………………………..,
reunits a la localitat de Gelida el dia……….. de ……………… de 201_ sabent
que l'educació dels infants i joves implica l'acció conjunta de la família i de
l'escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual cosa comporta
els següents compromisos:
Per part del centre
1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral
de la personalitat de l'alumne/a.
2. Vetllar pels drets de l'alumne/a en l'àmbit escolar.
3. Respectar, dins el marc normatiu vigent, les conviccions religioses,
morals i ideològiques de la família i de l'alumne/a.
4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d'organització
i funcionament del centre.
5. Informar a la família i l'alumne/a dels criteris que s'aplicaran per
avaluar el rendiment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si
s'escau, explicar a la família els resultats de les avaluacions.
6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries
adients per atendre les necessitats específiques de l'alumne/a i
mantenir-ne informada la família.
7. Mantenir comunicació regular amb les famílies mitjançant l'agenda,
butlletí de notes i entrevistes (mínim una al llarg del curs), per
informar sobre l'evolució acadèmica i personal de l'alumne/a.
8. Comunicar a la família les faltes d'assistència no justificades i els
retards de l'alumne/a al centre i qualsevol altre circumstància que
sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.
9. Donar resposta dins d'un termini raonable (una setmana) a les
peticions d'entrevista o de comunicació que formuli la família. Les
entrevistes es realitzaran prioritàriament dins l'horari d'atenció del
professorat.
10. Revisar conjuntament amb la família el compliment d'aquests
compromisos i, si s'escau, el contingut, quan ho consideri una de les
dues parts.
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Per part de la família
1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l'autoritat de l'equip
directiu, del professorat i del personal no docent i respectar la
normativa del centre.
2. Compartir amb el centre l'educació del fill/a i desenvolupar i afavorir
les complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu
del centre.
3. Seguir les normes específiques de funcionament del centre, així com
instar el fill/a a respectar les normes específiques de funcionament
del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el
desenvolupament normal de les classes.
4. Vetllar perquè el fill/a compleixi el deure bàsic de l'estudi i
d'assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, avisant
en cas d'absència.
5. Vetllar perquè el fill/a faci a casa les tasques encomanades pel
professorat.
6. Ajudar el nostre fill/a a organitzar el temps d'estudi a casa i a preparar
el material per a l'activitat escolar.
7. Adreçar-se directament al centre, en primera instància al tutor/a, per
contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació
a l'aplicació del projecte educatiu en la formació del fill/a.
8. Facilitar al centre les informacions del fill/a que siguin rellevants per al
procés d'aprenentatge.
9. Donar resposta dins d'un termini raonable (una setmana) a les
peticions d'entrevista o de comunicació que formuli el centre.
Confirmar l'assistència o la impossibilitat d'assistir a la reunió.
10. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar
del seu fill/a.
11. Informar el fill/a del contingut dels compromisos i vetllar pel seu
compliment.
12. Revisar conjuntament amb el centre el compliment d'aquests
compromisos i, si s'escau, el contingut, quan ho consideri una de les
dues parts.

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.

Per part del centre
(directora)

Per part de la família
(pare, mare o tutor/a)
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Signatura

Gelida, ………… de …………………………….. de 201_.
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Annex 4: Pla ge funcionament del menjador
PLA DE FUNCIONAMENT DEL MENJADOR ESCOLAR
CURS 2014-15

1. INTRODUCCIÓ
El servei de menjador és un servei voluntari que ofereix l’escola. El servei
de menjador estarà gestionat per l’AMPA i aquest subcontractara a l’empresa
PAM i PIPA per dur a terme la seva gestió. La supervisió i la coordinació de
totes les qüestions relacionades amb el servei, siguin alimentàries, educatives
o administratives, correspondrà al Consell Escolar; la direcció de l’escola i la
Comissió de Menjador.

La comissió de menjador escolar estarà formada per: El director, el secretari,
un membre de l’AMPA, una persona del Consell escolar, la persona
responsable del servei de menjador i el coordinador del menjador.

2. CALENDARI , HORARI I ORGANITZACIÓ DEL MENJADOR
El servei de menjador s’iniciarà el primer dia de curs, i finalitzarà l’últim dia de
curs (segons calendario escolar).
L’horari del menjador serà:
• Infantil: de 12,30h. a 15h. (2,5h)
• Primària: de 12,30h. a 15h.(2,5h)

3. INSTAL·LACIONS
S’utilitzarà l’espai de menjador pròpiament dit per l’hora de dinar:
• Menjador gran: on dinen els nens/es de primària.
• Menjador petit: on dinen els nens/es d’infantil.
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Per les activitats de lleure s’utilitzarà:
• El pati de l’escola i en cas de pluja: s’utilitzaran altres espais de l’escola com:
aules, gimnàs...
• Els nens de P3 faran la migdiada a l’aula de psicomotricitat.

4. ELABORACIÓ I CONTROL DELS MENÚS
L’empresa que desenvolupa dit servei és PAM I PIPA, S.L. s’encarregarà
d’elaborar “in situ” els diferents plats del dia (primers plats, segons i postres) a
les instal·lacions de la cuina de l’Escola.

La compra de les matèries primes seran gairebé totes d’origen orgànic
certificat.

Es respectaran els costums culturals, sempre i quan no entrin en contradicció
amb les necessitats nutricionals per a cada etapa d’edat.

En el cas de menús especials per prescripció facultativa com al·lèrgies,
diabetis, intolerància a la lactosa…, els pares o tutors legals de l’alumne,
hauran de presentar a la persona responsable del menjador, fotocòpia del
corresponent certificat mèdic, que quedarà a disposició del servei de menjador.
En el cas de una indisposició esporàdica es podrà demanar el menú adient el
mateix dia sempre que s’avisi a l’escola.
Els nens/es que hagin de prendre algun medicament a l’hora de menjador, han
de presentar a la persona responsable del menjador, l’autorització dels pares o
tutors legals i còpia de la corresponent prescripció mèdica.
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5. PREU DEL MENÚ I SISTEMA DE PAGAMENT
El preu del menú ve fixat cada curs d’acord amb el preu màxim que determina
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Aquest preu
inclou tots els conceptes referits al servei de menjador (menjar, monitors,
neteja, material de lleure, manteniment…). El preu del menú és de 6,20 euros.

- Sistemes de pagament:
Mensualitat ............................................. 109,74 €/ socis AMPA
131,69 €/ no socis
Tiquet esporàdic …………………………………………. 7’5 €/ socis AMPA
8’5 €/ no socis
25 tiquets................................................168,75 €/ socis AMPA

El preu del servei de menjador està calculat segons el nombre de dies lectius
(177) pel preu per dia (6,20€) dividit en 10 quotes al curs.

-Els rebuts es domicilien entre el dia 1 i el dia 5 de cada mes des de setembre
fins a juny.

-Si un nen es dóna de baixa abans de finalitzar el curs, se li contaran els dies
que ha pagat i els que ha fet ús del servei. En el cas que hagi utilitzat més dies
dels que ha pagat, al rebut següent es cobrarà la diferència.
-Els nens que s’incorporin al menjador una vegada iniciat el curs se’ls
recalcularà la quota mensual individualment segons el mes d’incorporació.
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-El menjador esporàdic es paga mitjançant els tiquets que es podran adquirir al
despatx de l’AMPA durant tot el curs.
-El menjador s’inicia el primer dia de classe, excepte pels alumnes de P-3 que
començaran quan acabin el període d’adaptació.

-Quan un nen o una nena estigui més de tres dies seguits absent del menjador,
i s’hagi comunicat degudament de 9 a 9:30, se li retornarà l’import de menjar
exclusivament a partir del tercer dia (exclusivamente l’import referit al menjar,
l’import del monitoratge no es retornarà). Aquests pagaments es faran un a final
d’any i l’altre a final de curs.

-Al primer rebut retornat es contactarà amb la família implicada per tal
d’informar del fet, i perquè s’executi el pagament. Si es produeix la devolució
d’un segon rebut, es passarà a fer el cobrament en efectiu.

-Amb un rebut pendent, el nen/a no podrà fer ús del Servei demenjador fins que
no liquidi el total del deute.
-Si es produeix un canvi del compte bancari, s’ha de notificar a l’AMPA abans
del 25 de cada mes. L’import corresponent a les devolucions dels rebuts
emesos, aniran a càrrec de l’alumne en qüestió.
-Tota BAIXA o NOVA INSCRIPCIÓ s’ha de notificar a l’AMPA abans del 25 de
cada mes. Si no es produeix cap notificació, s’ emetrà el rebut corresponent, i
és d’obligat compliment efectuar el pagament.
-Els alumnes que no siguin socis de l’AMPA, hauran d’abonar el preu de
l’assegurança, per poder fer ús del servei.
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6. COMPROVACIÓ DELS USUARIS DEL MENJADOR

- El professorat/alumnat responsable anotarà a la llista de menjador els usuaris
del dia, així com els que calgui tenir en compte (dietes…).

-La coordinadora del menjador recollirà les llistes diàriament a primera hora del
matí, i les farà arribar al responsable de la cuina.

-En cas de malaltia o d’absència de l’alumne cal avisar a la coordinadora del
menjador entre les 9:10 i les 9:30 hores trucant al 93 779 30 53.

- Igualment en cas de quedar-se a dinar de forma excepcional s’haurà d’avisar
a l’escola abans de les 9:30h.

7. ORGANITZACIÓ DEL DINAR

1. Els alumnes seran recollits a les 12:30 per les monitores de l’empresa Pam i
Pipa,
S.L., a la classe corresponent, i es rentaran les mans.
2. L’entrada al menjador cal fer-la en ordre, respectant els altres, sense
donar empentes ni cridar.
3. Durant el dinar es guardarà un mínim de silenci. No es permetran els
crits ni les converses d’una taula a l’altra.
4. Tothom seurà i menjarà de forma correcta.
5. S’ha de menjar de tot, sense fer excepcions.
6. Es vetllarà pel bon ús dels coberts i una correcta postura a l'hora de
menjar.
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7. Els alumnes a partir de P-4, es rentaran les dents després de dinar.
8. Els nens i les nenes que hagin de prendre algun medicament a l’hora
de menjador, hauran de dur un paper del metge on consti el nom i
cognoms de l’alumne, la quantitat que ha de prendre i l’hora. Cal
lliurar aquesta nota al/la tutor/a, que la farà arribar al menjador.
9. Després de dinar, els alumnes de P-3 faran la migdiada i els altres
realitzaran activitats dirigides.

8. MATERIAL
Tots els alumnes de parvulari hauran de portar una bata que no cal que sigui
del model de l’escola (per a ús exclusiu del menjador) que el divendres
s’emportaran per rentar a casa. La bata haurà de portar una beta per penjar i el
nom del nen o nena.
També necessitaran una bossa gran de roba del color del curs corresponent,
marcada amb el nom.
Els alumnes a partir de P-4 hauran de portar un necesser amb un raspall de
dents i pasta dentifrícia.
Els alumnes de P-3 hauran de portar un llençol/manta per la migdiada, que
s’emportaran el divendres per rentar a casa. Aquest haurà d’anar dins d’una
bossa de roba marcada amb el nom.

9. AMB QUI, QUAN I COM TRACAR ELS DUBTES O PROBLEMES :
1. En primera instància, tractar el problema amb el/la coordinador/a del
menjador. Cal demanar hora per tractar-los mitjançant l’agenda.

2. En cas que la solució proposada per el/la coordinado/a no es consideri
efectiva o la família vulgui tractar el tema amb un estament superior, demanarà
per una entrevista amb la direcció del centre. En cap cas es subtituirà la
reunió prèvia amb el/la coordinador/a.
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3. Si la problemàtica persisteix i la família no troba solució o resposta als seves
inquietuds, es sol·licitarà a la direcció del centre que porti el cas a la Comissió
de Menjador i/o a la Comissió de Convivència del Consell Escolar, segons
sigui el cas a tractar.

10. INFRACCIONS I MESURES CORRECTORES:
Infraccions lleus


Actes d’indisciplina de caràcter puntual, no riencident, que no comportin
situacions greus per algun membre de la Comunitat Educativa



Deteriorament lleu de les dependències o material sense reiteració



Desconsideració lleu a algun membre de la Comunitat Educativa sense
reiteración.



Passivitat continuada en responsabilitzar-se de les tasques que li
corresponen.

Mesures correctores


Amonestació oral.



Sanció lleu. Es vetllarà perquè les sancions no s’efectuïn de manera
reiterada, intentant sempre que la seva aplicació comporti mesures de
reparació, reflexió, col·laboració...



Suspensió del dret a seure en el seu grup taula per un temps que no
duri més d’una sessió. Posterior informació escrita a la família del fet i
de la mesura correctora adoptada.



Amonestació per escrit amb coneixement explícit de la família.



Reparació econòmica, si s’escau.



Tasques educadores i/o compensadores, relacionades amb el servei de
menajador.
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Suspensió puntual del dret a participar en activitats complementàries
(jocs, esbarjo...); tenint cura de que no es converteixi en una hàbit/ i
situació freqüent.

Infraccions greus


Actes greus d’indisciplina, injúries o ofenses als membres de la
Comunitat Educativa



Agressió física, amenaces i/o humiliació o vexació, especialment de
caràcter racial, sexual..., a algun company, així com a un membre de la
comunitat educativa.



Deteriorament greu d’instal·lacions, equipament o material.



Actes que alterin greument el funcionament del menjador.



Reiteració d’activitats contràries a les normes de convivència, sense
ànims de rectificació o millora.

Mesures correctores


Realització de tasques reparadores



Reparació econòmica, si s’escau



Suspensió del dret a participar en activitats complementàries per un
temps determinat (comunicació a les famílies)



Suspensió temporal del dret d’assistència al menjador, sempre que
aquesta mesura estigui consensuada entre l’empresa i la direcció de
l’escola, amb el coneixement i acceptació de la Comissió de Menjador
del Consell Escolar.

Les mesures correctores relacionades amb infraccions greus seran
decidides per la direcció de l’escola i/o la Comissió de Menjador del
Consell Escolar, segons sigui la situació i mesura que cal adiptar. La
direcció de l’escola ho far saber a la família mitjançant entrevista
personal.
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11. PROTOCOL D’ACTUACIÓ I COMUNICACIÓ EN CAS D’URGÈNCIA
En cas de malalties i/o accidents de caràcter lleu el/la coordinador/a de
menjador avisarà a la família del nen/a afectat, per tal que el vinguin a buscar el
més aviat possible. Davant de la impossibilitat de localitzar a cap familiar, es
comunicarà de manera immediata a la direcció de l’escola. Aquesta prendrà les
mesures oportunes per solucionar la situació.
En cas de malalties i/o accidents greus, el/la coordinador/a de menjador avisarà
a la família i a un servei d’ambulàncies si així es creu necessari. Es posarà a
disposició de la família un servei de taxi si s’escau. Davant la impossibilitat de
localitzar a la família se sol·licitarà un servei d’emergències mèdiques, garantint
que l’alumne serà acompanyat per el/la coordinador/a de menjador; al mateix
temps haurà de comunicar els fets a la direcció de l’escola que farà els passos
necessaris per tal de localitzar i informar a la família.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------És indispensable per ser usuari del servei de menjador, retornar aquesta part degudament signada.

El

Sr./a.

………………………………………………..pare/mare

o

tutor

l’alumne…………………………………………………………………………………

legal
amb

de
DNI

………………………..…
Declaro que he rebut còpia de la normativa que regula el servei de menjador escolar de
l’Escola Les Fonts de Gelida, i accepto els seus termes.

Signatura pare/mare o tutor legal

Data……………..de………………de 200……………..
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