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DADES DEL CENTRE 
 
Nom del centre: ESCOLA PRIMAVERA 
 
Localització: Av. Primavera 41-45. STA. COLOMA DE GRAMENET 
 
Ensenyaments que ofereix : Ed. Infantil, Ed. Primària. 
Serveis que ofereix : servei de menjador, servei d’acollida, extraescolars ... 
 
Àmbit d’aplicació: El Centre escolar 
 
L’aprovació i entrada en vigor del present document de normes d’organització i 
funcionament del centre comporta l’obligació comunitària de respectar les 
normes que conté. 

 
El document s’estructura en els títols següents: 

 
TÍTOL  I.    INTRODUCCIÓ I NORMATIVA 
 
Donat que el Document de Reglament Règim Intern del centre ha quedat 
obsolet, s’ha decidit l’elaboració d’un nou Document de Règim Intern basat en 
el Document marc actual del Departament d’Ensenyament, per tal de donar 
resposta a les necessitats de la nostra escola. Aquest document, tal com el 
marc legal exigeix, es passa a denominar document de NORMES 
D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT. 
 
El document de normes d’organització i funcionament ha de recollir – en el 
marc dels projectes educatiu i curricular – els aspectes relatius al funcionament 
intern del centre en allò no específicament previst a l’ordenament normatiu 
general. Contindrà la concreció en regles i normes, els drets i deures dels 
diferents membres de la comunitat i l’organització del funcionament dels 
recursos humans, materials i funcionals. 
 
Aquest document es basa en la legislació vigent: 

- LOE. 
- LEC. 
- Decret de drets i deures. 
- Decret d’autonomia de centres. 
- Orientacions d’inici de curs. 

 
A final de cada curs es recolliran els aspectes nous a introduir i els antics a 
modificar per tal d’aprovar el nou contingut a claustre i Consell Escolar durant el 
primer trimestre del curs següent. 
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TÍTOL II. CONCRECIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU 
 
2.1. PER ORIENTAR L’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 
Per a l'elaboració del projecte educatiu del centre s'ha de tenir en compte la 
legislació vigent en el moment de la seva concreció . 
 El projecte educatiu té per finalitat plasmar de forma coherent l'acció educativa 
del centre adoptada després de l'anàlisi de la pròpia realitat i del context 
socioeconòmic i cultural on el centre desenvolupa la seva acció formativa. En 
ell s’especifiquen les finalitats i opcions educatives bàsiques que es pretenen 
per al conjunt de l'alumnat , tenint en compte la diversitat de condicions 
personals, necessitats i interessos. 
Aquest document garantirà que la intervenció pedagògica sigui coherent, 
coordinada, progressiva i assumida pel conjunt de la comunitat educativa. 
 El projecte educatiu inclourà : 

a) els trets d'identitat del centre , 
b)  els objectius institucionals , a assolir en tots els àmbits de l'escola, 

especialment els principis pedagògics, els objectius de l'àmbit de govern 
institucional, els de l'àmbit administratiu i els de l'àmbit humà i de 
serveis,  

c)  els principis organitzatius  i la gestió dels recursos humans, materials i 
funcionals, així com l'optimització de les instal·lacions i l'equip escolar, 
les relacions i col·laboracions amb altres centres i institucions,  

d) el projecte lingüístic. 
 
2.2. APROVACIÓ, REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PEC. 
El projecte educatiu, a l’igual que la Programació General Anual i la resta de 
documents de centre prescriptius, són elaborat per l'equip directiu. El consell 
escolar  l'aprova i l'avalua, el claustre de professors aporta propostes a l'equip 
directiu. 
La seva  revisió serà cada cinc anys, seguint el mateix procediment que per a 
la seva elaboració. El Consell Escolar també aprovarà les esmenes que s'hi 
introdueixin. 
 
2.3. PUBLICITAT DEL PEC I ALTRES DOCUMENTS DE 
CENTRE. 
El PEC, a l’igual que la Programació General Anual i la resta de documents de 
centre prescriptius, estan a disposició de tota la comunitat escolar per tal que 
siguin consultats. L’equip directiu és el responsable de la seva custòdia, difusió 
i de vetllar que les persones que ho desitgin ho consultin sense que els 
documents surtin del centre. 
 

 
TÍTOL III. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN 
I DE COORDINACIÓ DEL CENTRE 
 
3.1. ÒRGANS UNIPERSONALS 
 
 -DIRECTOR/A 
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Correspon al director/a la direcció i responsabilitat general de l’activitat escolar 
del centre. El director/a vetlla per la coordinació i seguiment de la gestió del 
centre, l’adequació al projecte educatiu i a la programació general. 
La seva elecció es regeix segons les directrius que marca el Departament. 
 
- Funcions de la direcció: 
 
- Representar el centre i representar-hi l’Administració educativa, sens 

prejudici de les competències de la resta d’autoritats de l’Administració 
educativa. 

- Complir i fer complir les lleis i les normes vigents i vetllar per la seva 
correcta aplicació al centre. 

- Dirigir i coordinar totes les activitats del centre d’acord amb les disposicions 
vigents i sens prejudici de les competències atribuïdes als òrgans col·legiats 
de govern (consell escolar i claustre de professors). 

- Elaborar, amb caràcter anual, en el marc del projecte educatiu, la 
programació general del centre conjuntament amb l’equip directiu i vetllar 
per l’elaboració, aplicació i revisió, quan s’escaigui, del projecte curricular 
del centre d’acord amb el currículum aprovat pel Govern de la Generalitat. 

- Col·laborar amb els òrgans superiors de l’Administració educativa. 
- Exercir la prefectura de tot el personal adscrit al col·legi. 
- Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions dels òrgans 

col·legiats del centre , visar les actes i executar-ne els acords en l’àmbit de 
la seva competència. 

- Tenir cura de la gestió econòmica del col·legi i formalitzar els contractes 
relatius a l’adquisició, alienació i lloguer de béns i els contractes de serveis i 
de subministraments, d’acord amb la normativa vigent. Obrir i mantenir els 
comptes necessaris en entitats financeres i autoritzar les despeses i ordenar 
els pagaments d’acord amb el pressupost del centre. 

- Visar les certificacions i els documents oficials del centre. 
- Designar el cap d’estudis i el secretari, i proposar el seu nomenament al 

delegat territorial del Departament d’Ensenyament. També correspon al 
director/a nomenar els òrgans unipersonals de coordinació, escoltat el cap 
d’estudis. 

- Vetllar pel compliment de les Normes d’Organització i Funcionament. 
- Assignar el professorat als diferents cicles, cursos i àrees tenint en compte 

les especialitats que tingui reconegudes el mestre i les necessitats del 
centre i el seu projecte educatiu, escoltat el claustre. 

- Controlar l’assistència del personal del centre i el règim general dels 
alumnes, vetllant per l’harmonia de les relacions interpersonals. 

- Fomentar i coordinar la participació dels diferents sectors de la comunitat 
educativa i facilitar-los la informació sobre la vida del centre i les activitats 
pròpies en el marc de la normativa vigent. 

- Elaborar, conjuntament amb l’equip directiu, la memòria anual del centre i 
trametre-la a la corresponent delegació terrirorial del Departament 
d’Ensenyament, un cop el consell escolar del centre n’hagi emès el 
corresponent informe. 

- Informar el consell escolar del projecte curricular aprovat pel claustre. 
- Realitzar les actuacions previstes sobre els drets i deures del alumnes en el 

centre. 
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- Realitzar les actuacions derivades de l’aplicació en el centre de la normativa 
sobre avaluació dels aprenentatges dels alumnes i les modificacions i 
excepcions curriculars, si és el cas. 

- Donar a conèixer als diferents sectors de la comunitat educativa el contingut 
de les instruccions d’inici de curs publicades anualment pel Departament 
d’Ensenyament. 

- Vetllar per la qualitat educativa i el bon funcionament del centre. 
- Mantenir relacions d’harmonia i col·laboració amb d’altres institucions locals 

o de fora. 
- Resoldre els casos d’absència d’un o més mestres fent la tramesa de la 

baixa laboral si s’escau. Assegurar que les classes es continuen duent a 
terme amb normalitat, seguint el quadre de substitucions del centre. 

- Coordinar la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa. 
- Vetllar pel bon funcionament del menjador escolar. 
- Assistir als cursos de formació que li siguin encomanats. 
- Delegar alguna/es funcions abans esmentades en els membres del claustre 

segons la seva idoneïtat. 
- Aquelles altres funcions que li sigui atribuïdes per disposicions del 

Departament d’Ensenyament. 
 
 -CAP D’ESTUDIS. SECRETÀRI/A 
Una vegada elegit el director/a, aquest procedeix a la designació del/de la cap 
d’estudis  i del/de  la secretària segons el que marqui l’Administració i en dóna 
coneixement al consell escolar del centre. La proposta de nomenament es 
tramet a la delegació territorial del Departament d’Ensenyament juntament amb 
la del director/a. 

 
- Funcions del/de la Cap d’Estudis: 
 

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

- Dur a terme l’elaboració de l’horari escolar i la distribució dels grups, de les 
aules i altres espais docents segons la naturalesa de l’activitat acadèmica. 

- Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament 
d’Ensenyament i especialment amb els equips d’assessorament 
psicopedagògic (EAP). 

- Substituir el director en cas d’absència. 
- Coordinar l’elaboració i l’actualització del projecte curricular de centre (PCC) 

i vetllar per l’elaboració de les adequacions curriculars necessàries per 
atendre la diversitat dels ritmes d’aprenentatge i la singularitat de cada 
alumne, especialment d’aquells que presentin NEE, tot procurant la 
col·laboració i participació de tots els mestres del claustre en les comissions 
de treball. 

- Vetllar perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes es dugui 
a terme en relació amb els objectius generals d’àrea i d’etapa i en relació 
amb els criteris fixats pel claustre de professors en el projecte curricular de 
centre.  

- Coordinar la realització de les reunions d’avaluació i presidir les sessions 
d’avaluació de fi de cicle. 
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- Vetllar per la coherència i l’adequació en la selecció dels llibres de text, del 
material didàctic i complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que 
s’imparteixen en l’escola. 

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

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

- Presidir i coordinar les tasques del consell de delegats, així com requerir els 
professors/tutors sobre el funcionament de les respectives assemblees de 
classe. 

- Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel director/a o 
atribuïdes per disposicions del Departament d’Ensenyament. 

 
- Funcions del/de la Secretari/a: 
 
- Correspon al secretari/a dur a terme la gestió de l’activitat econòmica i 

administrativa del col·legi, sota el comandament del director/a, i exercir, per 
delegació seva, la prefectura del personal d’administració i serveis adscrit al 
col·legi, quan el director/a ho determini. 

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

- Tenir cura de les tasques administratives del col·legi, atenent la seva 
programació general i el calendari escolar. 

- Estendre les certificacions i els documents oficials del col·legi, amb el vist i 
plau del director/a. 

- Dur a terme la gestió econòmica del centre, la comptabilitat que se’n deriva i 
elaborar i custodiar la documentació preceptiva. Obrir i mantenir els 
comptes necessaris en entitats financeres, juntament amb el director/a. 
Elaborar el projecte de pressupost del col·legi, incloent-hi el manteniment, 
reposició i actualització de l’equipament i material que correspongui. 

- Vetllar per l’adequat compliment de la gestió administrativa del procés de 
prescripció i matriculació d’alumnes, tot garantint que s’adeqüi a les 
disposicions vigents. 

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

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

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

- Vetllar pel manteniment i conservació general del centre, de les seves 
instal·lacions, mobiliari i equipament d’acord amb les indicacions del 
director/a i les disposicions vigents. Tenir cura de la seva reparació quan 
correspongui. 
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3.2.ÒRGANS COL·LEGIATS DE PARTICIPACIÓ 
 
CONSELL ESCOLAR 
El consell escolar del centre és l'òrgan de participació de la comunitat escolar 
en el govern del col·legi i l'òrgan de seguiment i avaluació general de les 
activitats del centre. Després de cada reunió, s’informa a tota la comunitat 
escolar mitjançant un resum escrit que arriba a totes les famílies explicant allò 
que s’ha tractat 
Està format pel/la director/a, cap d’estudis, secretari/a (sense vot), les 
coordinadores de cicle, un/a representant de l’AMPA, quatre representants de 
pares i mares, quatre representants de mestres , un/a representant de 
l’Ajuntament i un representant del PAS. 
S’intenta sempre que les decisions siguin per consens dels membres que hi 
participen.  
Tot el que es debat a Consell Escolar, s’ha discutit prèviament a les reunions 
de Claustre o AMPA. 
El nombre de representants electes del professorat no pot ser inferior a un terç 
del total de components del consell. El nombre de representants electes dels 
pares d'alumnes no pot ser inferior a un terç del total de components del 
consell. Es contempla una compensació horària d’una hora no lectiva per 
reunió pels membres electes del sector docent. 
D'aquesta configuració del consell escolar, el president d'aquest en dóna 
compte a la delegació territorial del Departament d'Ensenyament. No es pot 
modificar la configuració del consell escolar del centre durant els tres cursos 
acadèmics següents a aquells en que és determinada. Quan a l'ordre del dia 
s'incloguin temes o qüestions relacionades amb la normal activitat del centre i 
que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d'algun membre de la 
comunitat educativa que no és membre del consell escolar, se'l podrà convocar 
a la sessió per tal que informi sobre el respectiu tema o qüestió. 
En el moment de la renovació, és el director del centre qui convoca les 
eleccions amb quinze dies d'antelació, preferentment en dies diferents per 
cadascun dels sectors. L’elecció del sector mestres i el representant PAS es 
realitza en sessió de claustre amb únic punt de l’ordre del dia. De no quedar 
cobertes totes les places vacants, tots el membres d’aquell sector passen a ser 
elegibles. Pel que fa als vocals del sector pares i mares que han d’ocupar la 
taula de votacions, es triaran 2 per sorteig i, si no poden, es seguirà amb els 
immediatament posteriors. I si falta algú el dia de les votacions, es procedirà 
d’igual forma, avisant als immediatament posteriors. 
Del consell escolar hi pengen les següents comissions: l’econòmica, la 
permanent, la de convivència i la de menjador. Es convoca per escrit i s’ha de 
fer lectura i aprovació de l’acta de l’anterior reunió. 
 
CLAUSTRE DEL PROFESSORAT 
El claustre és l’òrgan de participació del professorat en la gestió i la planificació 
educativa de l’escola. Està integrat per la totalitat dels mestres que hi presten 
serveis i és presidit pel director/a. 
En aquests moments està marcada una reunió de claustre trimestral, com a 
mínim, d’obligatòria assistència per a tots els docents que estiguin en actiu en 
el moment de la seva realització. Es convoca per escrit i s’ha d’aprovar l’acta 
de l’anterior reunió. 
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3.3. EQUIP DIRECTIU 
 
L'equip directiu està format pel director/a, el/la cap d'estudis i el secretari/a. 
S’assegura assignació horària  per a la seva coordinació. 
 
3.4. ÒRGANS UNIPERSONALS DE COORDINACIÓ 
 
Actualment hi ha dos coordinadors/es, un d’Educació Infantil i l’altre/a de 
Primària. Es realitzen una reunions setmanals entre les coordinadores de cicle i 
l’equip directiu. 
Altres coordinacions que tenim a l’escola: 
- Coordinador del Pla Català de l’Esport a l’Escola. 
- Coordinador d’Informàtica. 
- Coordinador de Riscos Laborals. 
- Coordinador LIC. 
Dins del seus horaris se’ls assigna una franja horària per dur a terme les 
tasques de la seva coordinació. 
 
 
TÍTOL IV . ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 
 

4.1. ORGANITZACIÓ DEL PROFESSORAT 
 
 -EQUIPS DOCENTS DE CICLE 
A la nostra escola hi ha dos cicles, un el formen Educació Infantil i l’altre 
Educació Primària. En  les reunions de cadascun dels dos cicles, hi participen 
els tutors i els mestres no tutors que tenen una relació directa amb els alumnes 
dels cursos que els comprenen. Les reunions es convoquen setmanalment. En 
cas d’alguna absència es comunica al coordinador/a. Les decisions es prenen 
per consens. 
 
 -COMISSIONS (Veure Annex 1) 
L’escola organitza diferents tipus de comissions, aquestes es van modificant i 
adaptant curs rere curs segons les necessitats del centre. El temps de 
dedicació és una hora quinzenal. 

 
 -CÀRRECS (Veure Annex 1) 
A l’escola tenim diferents càrrecs que es van modificant i adaptant curs rere 
curs segons les necessitats del centre. El temps de dedicació és una hora 
setmanal. 
 

-JUNTES D’AVALUACIÓ 
A aquestes reunions que es celebren al final de cada trimestre han d’assistir la 
tutora/cotutora, els especialistes, els docents que facin capses o ambients i 
aquells mestres que estan amb el grup més d’1h 30 min. per setmana. Qui no li 
toqui venir i passi per aquest grup pot decidir deixar per escrit (a la tutora) les 
observacions dels alumnes amb els que ha intervingut o assistir presencialment 
a la reunió. Al Drive es penjaran les actes de les sessions d’avaluació on els 
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tutors i els especialistes hauran d’incloure un comentari general del grup abans 
de la data de la sessió d’avaluació. 
 
4.2.CRITERIS D’ADSCRIPCIÓ DEL PROFESSORAT 
 
L'adscripció del professorat i assignació dels mestres als diferents cicles, 
cursos i àrees correspon al director/a, i s’ha de fer segons allò que disposin les 
instruccions de principi de curs o la normativa vigent. Igualment, es valoraran 
els següents criteris: 
- Promoció amb el mateix grup d'alumnes. 
- Continuïtat en el cicle. 
- Inexistència de grups paral·lels en què els tutors simultàniament s'acabin 
d'incorporar al centre. 
- Classes que han passat diferents cursos amb mestres amb reducció de 
jornada laboral. 
- Grups difícils per a persones amb antiguitat al centre. 
La llista amb la relació de tutories es publicarà al taulell interior del centre els 
primers dies de setembre. 
 
4.3.CRITERIS DE CONFECCIÓ DELS HORARIS 
 
Estan recollits al PEC i cada setembre es fa arribar al claustre les 
especificacions d’aquell cus.  
 

4.4.SUBSTITUCIONS INTERNES AL CENTRE 
 
La direcció ha de preveure i assegurar l'adequada atenció als alumnes durant 
les absències del professorat derivades dels permisos i les llicències previstes 
reglamentàriament, així com de tramitar les substitucions quan sigui el cas. 
En el cas de no disposar de substitut extern al centre, l’organització (ordre) per 
cobrir les absències del professorat és la següent: 
Primerament es desfan els reforços, després els desdoblaments, es deixarà 
d’acollir als nens d’Educació Especial i als nens nouvinguts i per últim es 
reparteixen nens i nenes entre les altres tutories. 
 
4.5. ORGANITZACIÓ DE L’ALUMNAT 
 
El règim d'admissió d'alumnes en aquest centre correspon al que regula el 
decret en vigor. 
 
-L’ADAPTACIÓ A P-3 
En el cas de les incorporacions dels nous alumnes de P-3, abans de la seva 
arribada, la coordinadora d’infantil i la cap d’estudis es reuneixen amb les 
educadores de la Llar d’Infants municipal que tenen els nens i nenes que en un 
futur ompliran les aules de l’escola. Aquesta informació és utilitzada per 
realitzar la repartició equitativa dels dos    P-3, en cas de tenir-ne dos i per 
assegurar una bona adaptació al centre d’aquests nens/es. 
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Durant la primera setmana de curs aquests alumnes realitzen una entrada 
esglaonada i progressiva per garantir una atenció més individualitzada. 
Els cursos que estan formats per dues línies es tornaran a barrejar a primer de 
primària, si s’escau. 
El/la directora/a s'ocuparà de la recepció i distribució de l’alumnat que 
s'incorpori al centre procedent d’altres països amb desconeixement de la 
llengua pròpia de Catalunya o de l’altra llengua oficial, seguint els criteris del 
pla d'acollida del centre. Per tant després de passar-li unes proves de 
coneixements, se l’assignarà el curs que més s’apropi a la seva edat 
cronològica. 
-BARREJA DE GRUPS 
Els cursos desdoblats es barrejaran a final de cicle com a criteri general per tal 
d’afavorir la socialització, equilibrar el nivell d’aprenentatge, equiparar 
dinàmiques de comportament i agrupar si s’escau nens/es amb NEE similars 
per optimitzar recursos personals. Es demanarà assessorament a l’EAP en 
qualsevol petició de les famílies sobre aquest aspecte. La llista amb els nous 
grups es publicarà al taulell interior del centre els primers dies de setembre. 
 
4.6. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
 
Des de l’escola s’atén a la diversitat de la següent manera (Veure Annex 5): 
 
-PROGRAMACIÓ MULTINIVELL. 
Dins de la programació d’aula que cada tutor o especialista té marcada per 
cada curs, es contemplen unes activitats de reforç i d’ampliació per aquells 
nens  i nenes que ho necessitin. 
 
-PI’S. 
Són plans de treball individual que es realitza als nens i nenes que ho 
necessitin. Els encarregats d’aquesta tasca són el tutor/a de l’alumne i el 
mestre d’EE. En ells s’adapten els continguts  i els objectius al nivell del nens i 
nenes que tenen un cicle de diferència. Els alumnes nouvinguts l’han de tenir 
obligatòriament. 
 
-GRUPS REDUïTS. 
A Educació Infantil es realitza la sessió de psicomotricitat amb mig grup. A 
Primària tant la informàtica com una o dues de les sessions d’anglès també es 
realitzen amb mig grup. 
 
-REFORÇ DINS DE L’AULA.  
Quan en un grup  s’està realitzant una especialitat, el tutor queda lliure i reforça 
al grup del seu nivell, sempre que l’organització horària ho permeti 
 
-EDUCACIÓ ESPECIAL.  
A Educació Infantil l’educació especial es realitza mitjançant sessions de 
psicomotricitat. A Primària es realitza de dues maneres possibles a dins o fora 
de l’aula, segons el criteri del tutor. En aquest espai s’ofereix un reforç 
individualitzat o en petit grup, per treballar aspectes que els nens i nenes 
necessiten.  
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Els especialistes d’Educació Especial, tenen en el seu horari setmanal una hora 
designada per la coordinació amb els tutors dels grups on intervenen. També 
tots els casos de nens i nenes derivats a centres externs són atesos a les 
CAD’s. Espai destinat per fer un  traspàs d’informació entre les mestres d’E.E, 
les coordinadores de cicle, la cap d’estudis i la persona de l’EAP. 
 
-SEP.  
Aquest reforç educatiu personalitzat es realitza dins i fora de l’horari lectiu. Dins 
el realitzen tots els cursos de l’escola a excepció de P-3. Fora de l’horari lectiu 
el realitzen cicle inicial i cicle superior. Sempre que sigui possible, fora de 
l’horari lectiu l’impartirà el tutor d’aquell grup. En tots els casos els grups són 
molt reduïts i flexibles. La ràtio orientativa és de 4-5 alumnes, als grups doblats 
s’augmentarà aquesta una mica. En cas que un alumne no aprofiti aquest 
reforç, es comunicarà a la seva família l’acabament del mateix. 3 faltes 
injustificades suposa el cessament del SEP (quedar-se adormit no es 
considerarà justificació).  
 

TÍTOL V. DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE. 
 
5.1. CONVIVÈNCIA I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES. 
QÜESTIONS GENERALS 
 
MECANISMES I FÓRMULES PER A LA PROMOCIÓ DE LA 
CONVIVÈNCIA I LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES. 
 
Veure  Annex 2 (Pla de Convivència de Centre). 
 
5.2. MEDIACIÓ ESCOLAR 
 
Fruit dels diferents assessoraments i cursos referents a l’educació emocional, 
es va crear el Programa de mediadors escolars. En aquests moments no es 
porta a terme, però no es tanca la porta a futures revisions. 
 
5.3. RÈGIM DISCIPLINARI DE L’ALUMNAT. CONDUCTES 
GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA DEL 
CENTRE. 
 
 -CONDUCTES SANCIONABLES 
 
Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre les 
conductes següents: 
a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o 
humiliacions a altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament 
intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin greument contra llur 
intimitat o llur integritat personal. 
b) L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats 
del centre, el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del 
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centre, la falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la 
suplantació de personalitat en actes de la vida escolar. 
c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser 
perjudicials per a la salut, i la incitació a aquests actes. 
d) La comissió reiterada d’actes contraris a la convivència del centre. 
 
Els actes o les conductes que aquí es fan referència que impliquin discriminació 
per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol atra condició personal o 
social dels afectats es consideraran especialment greus. 
 
 -SANCIONS IMPOSABLES 
 
- Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries. 
- Suspensió del dret d’assistir al centre o a determinades classes. En tots dos 
supòsits per un període màxim de tres mesos o pel temps que resti fins a la 
finalització del curs acadèmic, si són menys de tres mesos, o bé la inhabilitació 
definitiva per a cursar estudis al centre. 
 
 -COMPETÈNCIA PER IMPOSAR LES SANCIONS 
 
Correspon a la direcció imposar la sanció en la resolució de l’expedient incoat a 
l’efecte, sense prejudici 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. 
Un cop resolt l’expedient, el Consell Escolar (Comissió de Convivència) pot 
revisar la sanció aplicada. En qualsevol cas, la direcció del centre ha d’informar 
periòdicament el Consell Escolar dels expedients que s’han resolt. Per informar 
a la família de l’alumne sancionat es farà servir el model que apareix a l’Annex 
9. 
 
 -PRESCRIPCIONS 
 
Les faltes i sancions prescriuen, respectivament, als tres mesos de la seva 
comissió i de la seva imposició. 
 
 -GRADUACIÓ DE LES SANCIONS. CRITERIS 
 
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. 
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Els actes o les conductes que impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, 
raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats es 
consideraran especialment greus i les mesures sancionadores s’han d’acordar 
de manera proporcionada a aquesta especial gravetat. 
 

 -GARANTIES I PROCEDIMENT EN LA CORRECCIÓ DE 
FALTES 
 

La instrucció de l’expedient correspon a un docent amb designació a càrrec de 
la direcció del centre. A l’expedient s’estableixen els fets, i la responsabilitat de 
l’alumnat implicat, i es proposa la sanció així com, si s’escau, les activitats 
d’utilitat social per al centre i, en el seu cas, l’import de reparació o restitució de 
danys. 
De l’incoació de l’expedient la direcció n’informa l’alumnat afectat i els 
progenitors o tutors legals. Abans de formular la proposta definitiva de 
resolució, l’instructor ha d’ensenyar l’expedient a la família de l’alumne i 
escoltar tant la seva versió com la de l’alumne, per tal que puguin formular 
al·legacions. El termini per realitzar el tràmit de vista de l’expedient és de cinc 
dies lectius i el d’al·legacions de cinc dies lectius més (ha de quedar constància 
escrita). 
En incoar un expedient, la direcció del centre pot aplicar 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, també s’han de reflectir les activitats i mesures 
educatives a dur a terme durant aquest període. Aquesta suspensió pot 
comportar la no assistència al centre. Es procurarà l’acord amb els tutors 
legals, quan no sigui possible s’expressaran els motius a la resolució. Quan la 
sanció sigui la inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre, el 
Departament d’Ensenyament ha de garantir a l’alumne un lloc escolar en un 
altre centre. 
Quan en una presumpta comissió de faltes, el menor i la seva família 
reconeixen de manera immediata la comissió dels fets i accepten la sanció 
corresponent, la direcció imposa i aplica directament la sanció. Ha de quedar 
constància escrita del reconeixement de la falta i de l’acceptació de la sanció. 
 
 
5.4. RÈGIM DISCIPLINARI DE L’ALUMNAT. CONDUCTES 
CONTRÀRIES A LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE. 
 

- CONDUCTES CONTRÀRIES A LA CONVIVÈNCIA EN EL 
CENTRE. 

-  
Es troben recollides a la graella de l’apartat 5.5. 
 

- MESURES CORRECTORES I SANCIONADORES. 
 

Les mesures correctores i sancionadores s’han d’inscriure en el marc de l’acció 
educativa i tenen per finalitat contribuir a la millora del seu procés educatiu. 
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Sempre que sigui possible, la mesura inclourà alguna activitat d’utilitat social 
per al centre. 
 

- CIRCUMSTÀNCIES ATENUANTS I AGREUJANTS. 
 

Atenuants: 
- Reconeixement dels fets. 
- Penediment. 
- Demanar disculpes. 
- Acceptació de la sanció. 
 
Agreujants: 
- Reiteració. 
- No modificació ni penediment del fet causat. 
 

- FALTES D’ASSISTÈNCIA A CLASSE I PUNTUALITAT. 
MESURES CORRECTORES 

 
En cas que sigui un fet puntual, queda recollit en la graella de l’apartat 5.5. En 
casos d’absentisme sense justificar més continuats, es procedirà a derivar el 
cas als Serveis Socials. 
 
5.5. QUADRE RESUM DE CONDUCTES I ACTUACIONS. 
 
-ACLARACIONS: 
 
- Document escrit pels nens i nenes amb casos molt greus de comportament 

i/o faltes reiterades. Sobretot els casos en els quals actuïn agents externs 
(EAP, serveis socials, inspecció…). 

- Sempre que es pugui, la sanció guardarà relació educativa amb l’acte 
comés. 
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Córrer pels passadissos   X                           

Tirar papers a terra   X                           

Arribar tard a l'escola sense justificar   X X             X           

Enfilar-se porteries i tanques   X                           

Apropiar-se de coses alienes   X X   X                     
No lliurar notes, informes, cartes personals 
famílies   X     X X                   

Faltar respecte a adults   X  X X       X       X   X X 
Conductes greument perjudicials per 
a la convivència                               
Faltar respecte o agredir greument 
companys   X X     X X X       X    X X 

Tirar pedres companys/veïns   X X X X       X             
Injúries, agressions físiques o ofenses 
greus adults   X     X   X       X X       

Falsificar qualificacions o signatures   X   X X X     X             

Escapar-se del centre   X     X   X X X   X         
Danyar mobiliari/instal·lacions 
(restitució)   X X                   X     
Reiteració faltes Contràries Conv. 
(flexible)   X   X X   X X X   X X   X X 
 

 
 

TÍTOL VI. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS 
SECTORS DE LA COMUNITAT ESCOLAR 
 
6.1. INFORMACIÓ A LES FAMILIES 
 
La informació entre família/escola pot arribar per quatre vies: 
 
- Informatives escrites/Tokapp. Quan són de caràcter general només es 

donen als germans petits, per tal d’estalviar paper. El mestre tutor ha de 
garantir que la informació arriba a tothom, i si algun alumne no assisteix 
aquell dia a classe, se li entregarà posteriorment. 
Les de caire més intern (aula), es faran via agenda a Primària i via carpeta 
viatgera a Infantil. Aquest també és el mitjà que utilitzaran les famílies per 
adreçar-se al professorat. Cal tenir en compte que a les famílies amb els 
progenitors separats es farà arribar per duplicat. Si ho sol·liciten, se’ls pot 
enviar mitjançant correu electrònic. 
 

- Reunions de principi de curs. Es farà un mínim d’una reunió col·lectiva de 
curs. La portarà a terme el mestre tutor i, en el cas de ser una persona nova 
al centre, estarà acompanyat d’un altre mestre. Els especialistes estaran 
repartits per cursos en aquestes reunions per tal de ser presentats a les 
famílies. En el cas de P3 i 1r, s’ha d’afegir la reunió d’inici d’etapa que es fa 
els primers dies de setembre, abans que comencin els alumnes. 
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En els cursos desdoblats es faran reunions conjuntes, i a l’últim moment les 
dues classes es dirigiran a les seves respectives aules per finalitzar la 
reunió i tractar aspectes concrets de cada grup. 
 

- Reunions individuals amb famílies. Es realitzarà un mínim d’una reunió per 
família i curs (dos mínim a P3). Aquestes reunions tant les poden demandar 
les famílies com el mestre tutor. S’hauran de realitzar en horari de 9h a 
16:30h. 

 
Pel que fa als informes, es donaran a l’alumne/a a final de cada trimestre a 
Educació Primària. A l’apartat d’observacions, els especialistes hauran de 
realitzar comentaris de cada alumne (1r i 3r trimestre). Al cicle de Petits es fan 
dos informes, el primer a principis de febrer i el segon a final de curs. Cal tenir 
en compte que a les famílies amb els progenitors separats es farà arribar per 
duplicat.  
 
D’altra banda, a principi de curs, es publicaran al bloc els criteris d’avaluació 
dels àmbits i àrees. 
 
6.2. ASSOCIACIONS DE PARES I MARES D’ALUMNES 
 
L’Associació de Pares i Mares d’Alumnes del centre està legalment constituïda. 
Per tal d’afavorir una bona comunicació entre aquest ens i l’equip docent es 
realitzen periòdicament reunions entre l’equip directiu i els membres de la junta 
de l’AMPA. També es porta conjuntament el tema del Pla Català d’Esport a 
l’Escola. 
 
- PARES/MARES DELEGATS D’AULA 
 
A cada classe es triarà un delegat i un subdelegat d’aula per tal que aquesta 
figura sigui l’enllaç entre el tutor/a i les famílies per alguns aspectes 
determinats. Objectius de la figura del delegat/da de classe: 

- Augmentar el nivell de participació dels pares/mares 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 l’AMPA amb tots els nivells 
escolars per captar amb més precisió les inquietuds i necessitats per 
aconseguir una major representativitat del col·lectiu de pares i mares. 

- Afavorir la transmissió d’informació que es genera en el sí de la 
comunitat escolar. 

 
Funcions del delegat/da de classe: 
 

- Fer de nexe per transmetre inquietuds o suggeriments entre els pares i 
mares del grup, el tutor/a i l’AMPA. 

- Fomentar la col·laboració en les activitats de la classe quan es necessiti, 
traslladant les demandes a la resta de famílies per afavorir la seva 
participació. 
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- Facilitar la integració de totes les famílies en la dinàmica del centre 
(reunions, festes, xerrades, activitats...). 

- Assistir a les reunions de mares i pares delegats que es convoquin. 
 
No és funció dels delegats/des intervenir en qüestions pedagògiques dels 
mestres o interferir en la funció tutorial davant dels problemes del grup. 
L’objectiu últim d’aquesta figura és treballar conjuntament per millorar 
l’educació dels nens i nenes. 
 
Designació del delegat/da: 
 
Durant la reunió d’aula, després de l’explicació de les funcions dels 
delegats/des, es demanaran pares/mares voluntaris per desenvolupar aquesta 
tasca: delegat i subdelegat (per si algun cop el delegat no pot realitzar el seu 
càrrec). Si hi han molts candidats, es procedirà a fer votacions on la resta de 
famílies triïn el delegat. En cas de no presentar-se ningú, el càrrec quedarà 
vacant a l’espera de trobar-ne algú.  
Per facilitar la comunicació amb les famílies, el delegat/da disposarà d’un llistat 
amb les adreces de correu electrònic i els telèfons d’aquells pares/mares de la 
classe que així ho autoritzin. 
 
6.3. PARTICIPACIÓ FAMÍLIES A L’ESCOLA 
D’acord amb la normativa vigent, les famílies que desitgin col·laborar en les 
activitats escolars organitzades pel centre han: 

- Ser sòcies de l’AMPA. 
- Signar el “Full de compromís de voluntariat”. 
- Signar la “Declaració responsable de no haver estat condemnat per 

sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni 
per delictes de tràfic d’éssers humans”. 

 
 
6.4. ASSEMBLEA DE DELEGATS 
 
Mínim un cop al trimestre la direcció es reuneix amb els delegats de totes les 
classes de primària i l’últim curs d’infantil per tal de tractar temes que afecten a 
tot el centre. És una assemblea informativa, on a vegades es prenen acords i 
decisions. També es presenten propostes i/o suggeriments dels diferents 
cursos. 
 
6.5. CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
 
La carta de compromís educatiu és un document prescriptiu que compromet a 
l’escola i a la família del nen/a a actuar conjuntament a favor de l’adequada 
educació de l’infant. Aquest document es signa en el moment de fer la 
matrícula a P3, i es renova a 2n. En el cas que un alumne s’incorpori al centre 
en un altre curs també es signarà. És un document estàndard, però es poden 
introduir aspectes de caire més individualitzat si s’escau.  

 
TÍTOL VII. FUNCIONAMENT DEL CENTRE. 
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7.1. ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE. 
 
Les portes del centre s'obriran a les hores d'inici de les sessions de matí i tarda 
(a les 9 h i a les 15 h) per tal que els alumnes puguin accedir al recinte escolar, 
10 minuts més tard es tancaran. 
Igualment, a les hores de finalització de les sessions de matí i tarda (12:30 h i 
16:30 h) es facilitarà la sortida de l'alumnat, així com en les de finalització de 
les activitats de caràcter especial, complementàries, extraescolars i serveis 
escolars que correspongui quan aquestes suposin l'acabament de la presència 
dels alumnes al centre aquella jornada. 
Si els alumnes arriben al centre després de l'horari establert i la porta està 
tancada, se'ls facilitarà l'entrada però els seus pares o representants legals 
hauran de justificar per escrit el retard, en aquell moment o posteriorment. Cas 
que no es justifiqui, serà considerat un retard no justificat.  
Les entrades i sortides de l’escola van acompanyades de música i la temàtica 
varia cada mes, ja que aquest aspecte es treballa des de l’àrea de música 
juntament amb el Pla de Convivència (música relaxant al tercer trimestre).  
Els alumnes de primària entren sols per la porta del pati i a l’hora de la sortida 
són acompanyats pel tutor/a a la pista, on les famílies accediran per recollir-los. 
Els alumnes d’infantil entren i surten per la porta de l’entrada principal, les 
famílies entren al recinte però no a l’edifici.  
En cas de pluja, els alumnes d’Educació Infantil sortiran d’una manera 
esglaonada. Les dues classes de P3 s’ajuntaran a l’aula de P3 A i s’aniran 
entregant a les famílies individualment per la porta de P3A. Les classes de  P4 i 
P5 faran files al vestíbul i l’entrega a les famílies també es farà de manera 
esglaonada. Els alumnes de primària faran la sortida amb normalitat i com cada 
dia.  
És responsabilitat del pare, mare o tutor/a legal la recollida dels alumnes a la 
sortida del centre. Si aquests no poden fer-se càrrec, solament podran recollir 
als alumnes les persones que estiguin autoritzades en el document que es 
facilita des del centre (Veure Annex 11) o avisant d’aquest canvi via telefònica o 
per escrit. A partir del curs de 4t, i excepcionalment a 3r, les famílies poden 
signar l’autorització per tal que els alumnes vagin sols a casa després de 
l’escola. En cap cas s’autoritzarà a alumnes d’Infantil o Cicle Inicial. 
 
7.2. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS. 
 
Les activitats complementàries queden reflectides al Pla Anual de Centre. 
Aquestes es portaran a terme si ho permeten els recursos disponibles a dia de 
la seva realització. Les sortides, si s’escau fer-les, es comencen a escollir al 
mes de juny i s’acaben de concretar a l’inici de curs. Normalment tots els 
cursos fan una sortida de tot el dia i la resta són de matí.  
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, com en el cas que 
acompanyin a sortides pares/mares i /o monitors. Per tal d’acompanyar a les 
sortides, les famílies hauran de signar un document (Veure Annex 8) en el 
qual es comprometen a seguir les pautes que en ell s’indiquen. L’ incompliment 
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d’aquest suposarà que la persona en qüestió no podrà acompanyar en sortides 
posteriors. També es farà un seguiment per part de la tutoria, per tal de no 
repetir en excès els mateixos acompanyants i que tothom tingui l’oportunitat, si 
així ho desitja, de realitzar aquesta tasca al llarg de l’escolaritat.  
En les sortides, les relacions alumnes/professors-acompanyants seran les 
següents: educació infantil, 10/1; cicle inicial i mitjà, 15/1; cicle superior, 20/1. 
En el cas que les activitats es perllonguin més d'un dia, les relacions 
proposades seran: educació infantil, 8/1; cicle inicial i mitjà, 12/1; cicle superior 
18/1. Els grups en què hi participin alumnes amb necessitats educatives 
especials les relacions es conformaran d’acord amb les seves característiques.  
A l'alumnat que participi en activitats fora del centre, li caldrà l'autorització 
escrita del pare, la mare o representants legals. Aquesta autorització es signarà 
a principi de curs i servirà per totes les sortides que es realitzin aquell curs. 
Com a norma general es realitzen colònies amb els alumnes de primària i 
infantil, aquestes seran triades a l’igual que les sortides entre final de curs i el 
primer trimestre. En el cas de Cicle superior les colònies s’aniran alternant un 
curs relacionades amb  activitats aquàtiques i al següent seran activitats de 
neu. En cas que un alumne que ha pagat les colònies no pugui assistir per 
motiu mèdic se li retornarà el 100% si presenta el justificant mèdic, si no és així 
li serà retornat la part proporcional que estimi l’escola descomptades les 
bestretes.  
Quan es desenvolupi una activitat fora del centre, programada per a un 
col·lectiu d’alumnes i hi hagi alumnes d’aquest col·lectiu que no hi participin, el 
centre ha d’organitzar l’atenció educativa d’aquests. 
En cas que es produeixi l’anul·lació d’una sortida de tot el dia a última hora, si 
un alumne es queda al menjador haurà de pagar el servei de monitoratge (3’5 
euros) tot i tenir el seu propi dinar. 
Els grups de CI que realitzen l’activitat de piscina dins de l’horari lectiu són 
acompanyats pel tutor o mestre responsable i per famílies. En el cas que un dia 
no hi hagin famílies disponibles per acompanyar, aquell dia no es podrà 
realitzar aquesta activitat. 
Pel que fa a les activitats extraescolars és l’AMPA l’encarregada de gestionar-
les en coordinació amb la direcció del centre, dintre del marc del PCEE (les que 
són de caire esportiu). 
 
7.3.VIGILÀNCIA DE L’ ESBARJO 
 
La vigilància de l’esbarjo varia cada curs depenent dels grups. S’estableixen 
uns torns de pati  depenent de  les ràtios establertes i segons la normativa 
vigent. 
Els patis d’infantil i primària són a la mateixa franja horària però els espais són 
diferents. 
Els mestres d’infantil i primària  baixen tots amb el seu grup i un cop han arribat 
totes les classes es queda vigilant el torn que li toqui aquell dia.  
Fem servir la música de les entrades i sortides tant per l’ inici de pati com per a 
la seva finalització. 
Primer pugen els alumnes de primària i infantil puja una mica més tard. 
També hi ha establerts un torns per tal que els alumnes recullin els papers del 
pati. 
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7.4. ABSÈNCIES DEL PROFESSORAT 
 
El professorat està obligat a complir l'horari i el calendari d'activitats establert a 
la programació general del centre, que, en qualsevol cas respectarà l'horari 
setmanal del professorat establert a la normativa vigent. També està obligat a 
assistir a les reunions dels òrgans de govern i de coordinació, així com a les 
altres reunions extraordinàries no previstes a la programació general del centre 
que siguin degudament convocades per la direcció. 
Les faltes d'assistència són justificades quan hi ha llicència o permís concedit. 
Per demanar-ne la concessió s'ha de seguir el procediment reglamentàriament 
establert, davant l'òrgan competent. Les llicències i permisos es concedeixen 
segons la normativa vigent (Veure Annex 3 i 4). 
Per tal d’enregistrar les absències i faltes de puntualitat del professorat 
s’utilitzaran el sistema de control informàtic que informa al Departament i el 
llibre de registre que roman a l’escola. 
 
7.5. DIES D’ASSISTÈNCIA OBLIGADA 
 
Donat que les festes que es celebren a l’escola són un objectiu pedagògic de 
centre, per tal de garantir l’adequada atenció als alumnes durant les activitats 
programades  es suprimiran les hores lliures dels següents dies: 1r dia de curs 
(matí), tallers Castanyada-Hallowen, Concert de Nadal, Carnaval, Balls de la 
primavera i últim dia de curs. A les persones que aquells dies no els toqui 
treballar, se’ls compensarà amb hores no lectives. 
 
 
7.6. DRET DE VAGA DEL PERSONAL DOCENT 
 
Amb l’objectiu de respectar el dret individual dels treballadors a exercir una 
vaga legalment convocada i donat que no hi ha obligació d’informar de si una 
persona exercirà o no aquest dret, des del centre s’informarà a les famílies del 
tant per cent de professorat que presumiblement s’adherirà a la convocatòria. 
 
7.7. ÚS DEL CORREU CORPORATIU 
 
És obligació i responsabilitat de cada treballador atendre als correus 
corporatius personals. 
 
 
7.8. HORARIS DEL CENTRE 
 
L’horari del centre al matí és de 9 h a 12:30 h i a la tarda de 15 h a 16:30 h . 
L’ horari de secretaria està establert i pot variar cada curs. Cal remarcar que 
aquest horari és el lectiu, però l’horari escolar és més ampli: de 8h a 17:45h 
(incloent l’horari lectiu, l’interlectiu i el complementari d’aquelles activitats 
aprovades al Pla Anual). Fora d’aquest horari l’edifici és responsabilitat de 
l’Ajuntament. 
 
7.9. UTILITZACIÓ DELS RECURSOS MATERIALS. 
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Els òrgans de govern del centre, en el marc de les respectives competències, 
vetllaran per la salubritat de l'equipament i del material. 
En la provisió de material que correspongui per l'aplicació del pressupost del 
centre, es considerarà la salubritat com  un dels criteris prioritaris. 
Es deixarà fora d'ús, o en ús restringit quan sigui el cas, qualsevol material  
insalubre sigui quina sigui la seva procedència. 
Igualment, es prohibeix en el centre l'ús de material propi dels membres de la 
comunitat educativa que tingui la consideració d'insalubre. 
 
7.10. ACTUACIONS EN EL SUPÒSIT DE RETARD EN LA 
RECOLLIDA DE L’ALUMNAT A LA SORTIDA DEL CENTRE.  
 
Quan es produeixi un retard fora dels marges raonables en la recollida de 
l’alumnat un cop acabat l’horari escolar, es procurarà contactar amb la família o 
els tutors legals de l’alumne/a. Un cop esgotats sense efecte els intents de 
comunicació amb la família o amb els tutors legals, i transcorregut un marge de 
temps prudencial, la persona que fins en aquell moment hagi romàs a càrrec de 
l’alumne/a comunicarà telefònicament la situació a la Policia Local (en cas de 
dificultat, a la comissaria dels Mossos d’Esquadra) i acordarà amb ells la 
fórmula de lliurar-lo a la seva custòdia. 
La reiteració freqüent d’aquests fets amb una mateixa família, en la mesura en 
què comporten una manca d’assumpció de les responsabilitats de custòdia dels 
menors que li correspon, ha de ser tractada de manera similar als supòsits 
d’absentisme.  
En darrer terme, la direcció del centre ha de comunicar per escrit la situació als 
Serveis Socials del municipi. D’aquesta comunicació n’ha de quedar còpia 
arxivada en el centre, a disposició de la Inspecció. 
A criteri de la direcció del centre, en tot cas quan no hagi hagut solució efectiva 
a la reiteració de recollides tardanes després de la comunicació als Serveis 
Socials del municipi, la direcció del centre n’informarà la direcció dels Serveis 
Territorials. (Veure Annex 6). 

 
7.11. ACTUACIONS EN EL SUPÒSIT D’ABSENTISME DE 
L’ALUMNAT. (Veure Annex 6) 
 
És obligada l'assistència de l'alumnat al centre en tots els nivells educatius. Els 
pares han de comunicar per escrit les absències dels seus fills, anticipadament, 
sempre que sigui possible, especificant el motiu i la durada de l’absència. En 
cas que no es pugui preveure, ho comunicaran amb posterioritat. El mestre 
tutor portarà un registre mitjançant les llistes d’assistència i marcarà si la falta 
és o no justificada. Cada trimestre s’informarà les famílies de les faltes no 
justificades, justificades i dels retards dels seus fills mitjançant l’informe 
d’avaluació. 
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 
director del centre, 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 
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municipi. Si una vegada tractat pels serveis d’assistència social del municipi el 
cas no es resol, es comunicarà per escrit la situació a la Directora dels SSTT, 
acompanyant  tota la documentació utilitzada per fer el seguiment del cas i es 
demanaran instruccions.  
 
7.12.   DRETS D’IMATGE 
 
Els pares, mares o tutors hauran de signar una autorització per a que els seus 
fill/es puguin aparèixer a la pàgina web de l’escola o en altres medis digital, 
sempre amb un caire pedagògic. 
A l’inici de l’escolaritat de cada alumne, els seus responsables legals signaran 
aquesta autorització (Veure Annex 10). Està prohibit fer fotografies dins del 
centre. 
Cal transmetre als alumnes els principis i els valors relatius a la privacitat d’un 
mateix i de la resta de persones. Els alumnes han de saber que no poden fer 
fotos ni vídeos a d’altres alumnes o persones sense el seu consentiment ni, per 
tant, tampoc fer-ne difusió a les xarxes socials o a Internet. 
D’altra banda, les activitats o actes oberts al públic en què participen familiars 
dels alumne d’un centre poden comportar la gravació d’imatges o veus per part 
de les famílies. En aquests casos es considera que el tractament es 
circumscriu a activitats exclusivament personals o domèstiques, les quals 
queden excloses de l’àmbit d’aplicació de la normativa de protecció de dades. 
La direcció ha de notificar als assistents a aquests actes, amb caràcter previ, si 
podran gravar o no i, en tot cas, que les gravacions podran ser utilitzades 
únicament i exclusivament de forma personal i domèstica. Els familiars han de 
tenir en compte que no poden difondre aquest tipus de dades per Internet 
sense el consentiment d’aquells que apareixen a la gravació o els seus tutors 
legals en el cas dels menors de 14 anys. 
 
7.13.   ÚS DEL MÒBIL EN ELS ALUMNES 
 
L’ús de telèfons mòbils en els alumnes està prohibit. Únicament el poden portar 
apagat a la motxilla sota la responsabilitat de les famílies, previ avís al tutor. 
 
 
 
7.14.  ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS. 
 
D’acord amb la normativa vigent no s’accepten nens amb malalties de tipus 
contagiós a l’escola per tal de preservar la seguretat dels altres alumnes del 
centre. 
En el cas que un  alumne es posi malalt en horari escolar s’avisa a  la família 
de la situació per tal que el vinguin a recollir. En el supòsit que no puguem 
contactar, es valorarà la situació per tal de decidir si l’alumne roman al centre o 
s’avisa als serveis mèdics. 
Per poder administrar medicació als alumnes cal que el pare, mare o tutor/a 
legal aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de 
l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el 
pare, mare o tutor/a legal ha d’omplir una sol·licitud a l’escola on es demani i 
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s’autoritzi al personal del centre educatiu que administri al fill o filla la medicació 
prescrita, sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu. 
El personal del centre podrà administrar un medicament només en els casos en 
què poguessin fer-ho el pare, la mare o el tutor/a legal, sense una formació 
especial; en cas contrari, si el medicament ha de ser administrat per personal 
amb una formació determinada, caldrà que el centre es posi en contacte amb el 
centre d’assistència primària més proper.  
Des del Departament d’Ensenyament es dóna la possibilitat d’administrar 
paracetamol en horari lectiu en cas de febre alta i mentre s’espera que arribi la 
família. Per acollir-se a aquesta possibilitat, les famílies han de signar 
anualment l’autorització pertinent. 
 
 
7.15.  PROTOCOL EN CAS D’ACCIDENTS. 
 
En cas d’accidents escolars, els alumnes d’infantil i primària estan coberts per 
la Seguretat Social i s’han d’adreçar, amb la targeta sanitària, al centre sanitari 
públic més proper al seu municipi i declarar que es tracta d’un accident escolar 
que s’ha produït dins de l’horari lectiu. La factura dels tractaments va a càrrec 
del Catsalut. Quan un alumne es fa mal en horari escolar és necessari seguir 
unes actuacions per tal que l’atenció sigui la més adequada i les famílies 
quedin informades del succés: 
 
- Quan un alumne/a tingui una incidència se l’atendrà curant-lo/la i indagant el 
que ha passat. 
- La persona que ha atès a alumne/a comunicarà al tutor/a el que ha succeït 
per tal de preveure la informació a les famílies. 
- Sempre que sigui possible per qüestió d’horari el tutor/a serà qui informi als 
pares del que ha passat. 
- Quan la informació a les famílies no la pugui fer el tutor/a, aquest/a farà una 
nota a l’agenda o si es veu convenient es farà una trucada telefònica. 
- Quan l’incident sigui en horari de menjador, la monitora informarà al/a la 
tutor/a i adjuntarà una nota explicativa per lliurar a les famílies. Si es veu 
necessari es farà una trucada telefònica. 
- Quan l’incident sigui en horari d’acollida o d’extraescolars. Les persones 
responsables d’aquests serveis seran les que informin a les famílies. 
- En cas que necessiti atenció mèdica es trucarà a les famílies i si és urgent 
s’avisarà als serveis mèdics. 
- En tots els casos s’informarà del que ha succeït al despatx. 
 
7.16. SEGURETAT, HIGIENE I SALUT. 
 
-SEGURETAT 
 
Els òrgans de govern del centre, en el marc de les respectives competències, 
vetllaran per la seguretat del recinte i les instal·lacions escolars. 
En la programació i supervisió del manteniment, reparació i conservació, els 
òrgans de govern tindran cura en considerar els elements de seguretat de què 
ha d'estar proveït el centre. 
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Els òrgans de govern, en el marc de les respectives competències, tindran 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 al màxim d'independents 
possible en els espais i/o temps. 
El centre elaborarà un 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 altre personal del centre. 
La programació general del centre preveurà, anualment, la realització de 
simulacres d'evacuació. La valoració de la realització dels simulacres 
s'incorporarà a la memòria anual 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. 
Les activitats aprovades en la programació general del centre o les que es 
deriven de l'exercici dels drets dels membres dels diferents sectors de la 
comunitat educativa hauran de desenvolupar-se en condicions de total 
seguretat. 
A aquest efecte, s'incorporaran en la seva planificació, de manera sistemàtica 
els elements de seguretat necessaris que hauran de respectar-ne en la seva 
execució. Les persones adultes responsables de la seva realització hauran de 
tenir-les presents, aplicar-les, i podran proposar-ne millores. 
La valoració de les activitats aprovades en la programació general del centre 
porta associada la valoració de la seva seguretat. 
Les activitats aprovades a la programació general del centre han de ser 
salubres i saludables. 
 
-HIGIENE I SALUT 
 
Pel que fa a la higiene els tutors /es des d’ Educació infantil ja comencen a 
treballar hàbits relacionats amb la higiene i la salut i es fa extensible a tota la 
primària. 
Els alumnes de Cicle superior  com a normativa de centre es dutxen després 
d’algunes   classes d’Educació Física. 
En el cas de la detecció de  polls a l’escola s’avisarà immediatament a la 
família per tal que actuï el més aviat possible. 
En casos de falta d’higiene reiterada i continuada  i, un cop avisada la família 
es procedirà a posar-se en contacte amb Serveis Socials. 
L’escola participa en el programa del CAP de la zona vacunant als alumnes de 
6è dins l’horari lectiu. 
A cada aula hi haurà en un lloc visible un cartell amb fons groc amb la relació 
d’alumnes al·lèrgics de la classe per tal que tot el personal que passi per aquell 
grup en sigui conscient. A més, a la sala de mestres hi haurà un de general 
amb tots els alumnes al·lèrgics del centre. 
 
7.17. QUEIXES I RECLAMACIONS. 

 
-ACTUACIONS EN EL CAS DE QUEIXES SOBRE LA 
PRESTACIÓ DE SERVEI QUE QUESTIONIN L’EXERCICI 
PROFESSIONAL DEL PERSONAL DEL CENTRE. 
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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 
a la direcció del centre i han de contenir la identificació de la persona o 
persones que es 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. 
El director/a del centre ha de traslladar còpia de la queixa al professor/a o 
treballador/a afectat i a la inspecció educativa, directament o per mitjà d’altres 
òrgans de govern del centre o persones relacionades, obtenir informació sobre 
els fets exposats. 
Obtinguda la informació i escoltat l’interessat/a, el director/a ha de prendre les 
decisions que consideri pertinents i comunicar per escrit a la persona o 
persones que ha presentat la queixa la solució adoptada o la desestimació. La 
documentació generada ha de quedar arxivada a la direcció o a la secretaria 
del centre. 
El procediment detallat de la tramitació de les queixes atén a allò que estableix 
la Resolució de 24 de maig de 2004 (FDAADE 1006, de maig de 2004).  
 
http://educacio.gencat.net/extranet/dogc/resolucio_sgde_24_mai_2004.htm 
 
7.18. SERVEIS ESCOLARS. 
 
-SERVEI DE MENJADOR 
 
El centre disposa de servei de menjador, que s'organitza d'acord al que disposa 
el Decret 160/1996, de 14 de maig. El funcionament del menjador escolar 
segueix les directrius del consell escolar del centre i sota el control i supervisió 
de la direcció. La concreció anual d'aquest funcionament s'integrarà a la 
programació general de centre.  
La valoració del funcionament d'aquest servei s'inclourà a les respectives 
memòries anuals. S’està elaborant el Pla específic del Menjador –normes 
menjador- (annexos). 
El consell escolar adjudicarà els ajuts individuals de menjador per a l'alumnat  i 
la direcció efectuarà els tràmits corresponents davant les entitats que les 
financen. A aquest efecte, a l'inici de curs s'obrirà en el centre un termini de 
sol·licitud d'aquests ajuts depenent cada curs de la normativa vigent. 
 
 -ALTRES SERVEIS DEL CENTRE. 
 
El centre també disposa de l’hora d’ acollida matinal de 8 a 9 hores i d’ 
activitats extraescolars fora de l’horari lectiu.  
Aquests dos serveis són gestionats per l’AMPA  en coordinació amb la direcció 
del centre. 
 
7.19. GESTIÓ ECONÒMICA 
 
-PRESSUPOST 
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És un instrument de gestió a curt termini (un any acadèmic) que, coherent amb 
el projecte educatiu, les NOFC i la programació general de centre, preveu i 
formalitza la relació de necessitats i els recursos econòmics disponibles per 
satisfer-les concretada en documents comptables. 
Per a l'elaboració del pressupost s'ha de tenir en compte el que estableix la 
normativa vigent, i si és el cas, les instruccions del Departament 
d'Ensenyament.   
El pressupost del centre serà anual i únic i reflectirà tots els ingressos i totes les 
despeses degudament agrupats.  
El pressupost  del centre contindrà almenys en l'apartat d'ingressos dos blocs : 
a) efectius en l'exercici  
 b) pendents d'efectuar 
i en l'apartat de despeses, contindrà tres blocs : 
a) despeses específiques destinades a l'ensenyament reglat i obligatori per als 
alumnes. 
 b) despeses específiques destinades a les activitats complementàries i 
extraescolars amb caràcter voluntari per als alumnes.  
c) despeses generals en activitats reglades i no reglades. 
El projecte de pressupost serà elaborat pel secretari  i presentat pel director al 
consell escolar i al claustre de mestres. 
Durant l'exercici pressupostari  el secretari serà el responsable directe de fer el 
seguiment puntual de l'aplicació del pressupost del centre. Si es produeixin 
ajustaments, aquests seran proposats pel  director i aprovats en el consell 
escolar.  
 En aquestes sessions es farà la valoració del pressupost aplicat i les propostes 
per a l'elaboració del pressupost del curs següent.  
L’acreditació documental i comptable de la gestió econòmica del centre es farà 
en el llibre d'actes del consell escolar, que comprendrà: 
a) actes del  consell escolar en què consti l'aprovació del pressupost amb el 
seu detall. 
b) actes del consell escolar  respecte de la gestió econòmica del centre. 
 Quan es produeixi un canvi de director, s'estendrà en el llibre d'actes del 
consell escolar una diligència on es farà constar l'estat de comptes, relació de 
factures pendents de pagament i la situació de l’ inventari. El director entrant o 
qui tingui assignades les seves funcions  estendrà una diligència per fer constar 
la seva conformitat o les observacions que consideri procedents. En cas de 
disconformitat, s'elevarà l'informe oportú al secretari de la Delegació Territorial. 
 
-PAGAMENTS DE LES FAMÍLIES 
 
Les famílies paguen unes quotes anuals en concepte de material socialitzat 
(material escolar i sortides). Aquestes quotes s’aproven al Consell Escolar. Els 
pagaments es faran fraccionats en dos terminis mitjançant rebut domiciliat. 
Altres pagaments com són la piscina o les colònies s’efectuaran per 
transferència bancària. Segons acord del Consell escolar per tal de que un 
alumne assisteixi a una sortida o a les colònies, s’ha d’haver pagat la part 
proporcional de la quota de material. 
 
7.20. GESTIÓ ACADÈMICA I ADMINISTRATIVA. 
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-DE LA DOCUMENTACIÓ ACADÈMICO-ADMINISTRATIVA. 
 

Tota la documentació acadèmico-administrativa del centre es gestiona i es 
custodia segons la normativa vigent. 
 

-ALTRA DOCUMENTACIÓ 
 

Pel que fa a altres documents com fitxes personals, dades familiars,  informes 
mèdics, psicològics,... queden arxivats a l’arxiu de l’escola. 

 

7.21.  PAUTES SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES 
PERSONALS. 
 
A continuació es detallen aspectes a tenir en compte pel que fa a la protecció 
de dades personals: 

- Les dades que es demanen a les famílies han de ser pertinents i no 
excessiva (només el necessari). 

- A l’arxiu històric només es guardarà informació necessària i normativa. 
- En cas que EAIA, EAP o qualsevol servei extern demana informació de 

qualsevol alumne, la petició ha de ser per escrit. Aquest procediment 
també s’aplica als jutjats i a la policia. 

- Sempre que es donen llistats o informació a empreses externes s’ha 
d’informar a les famílies per si n’estan d’acord. 

- Durant el procés de preinscripció, les famílies que ho sol·licitin per escrit 
poden demanar les adreces de la resta de participants. 

- Quan un cònjugue d’una família separada demana una informació per 
escrit (certificat assistència...), també se l’ha de facilitar a l’altre. 

- En cas de demanda d’informació per escrit de les famílies, es remetrà a 
l’informe trimestral (només evidències documentades). 


