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Les presents Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC), han estat elaborades 

per l’equip directiu de l’escola Lacustària, amb les aportacions del Consell de direcció, del 

Claustre i l’aprovació pel Consell Escolar. 

Les NOFC han de possibilitar l’exercici dels drets vigents en la legislació. 

Correspon a la direcció del centre vetllar pel seu compliment  i és obligació de tots els 

membres d’aquesta comunitat educativa conèixer-les i complir-les. 

Les NOFC són el reflex de l’organització i el funcionament del centre i la seva comunitat 

educativa, en la seva vida diària. 

La seva redacció té present l’equitat dels dos gèneres i prioritza en determinades ocasions el 

femení.  

TÍTOL II. CONCRECIÓ DE LES NOFC 

CAPÍTOL 1. PREÀMBUL 

Les NOFC segons l’article 18.2 del Decret d’Autonomia de Centres (Decret 102/2010): 

Apleguen el conjunt d’acords i decisions d’organització i funcionament que s’adopten al centre 

per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius 

proposats en el PEC i en la PGC.  

Són una eina per regular la vida interna de l’escola i establir les relacions entre els diferents 

sectors de la comunitat educativa. Han de servir per garantir la convivència, considerant els 

drets i deures de tots els membres integrants i el bon funcionament del centre.  

Sempre tindran un caràcter de permanent actualització i millora segons els mecanismes 

establerts en aquest document. Correspon al consell escolar, a proposta de la direcció, aprovar 

les normes d’organització i funcionament de centre i les seves modificacions. En ambdós casos, 

es poden aprovar globalment o per parts.  

TÍTOL I. INTRODUCCIÓ 
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Els objectius generals que les NOFC es proposen són: 

• Proporcionar un marc de referència per al funcionament general del centre i de

cadascun dels sectors que el composen. 

• Fer més àgil el funcionament i la presa de decisions.

• Distingir responsabilitats per al seu exercici òptim.

• Facilitar l’intercanvi d’informació entre centre i famílies.

• Estimular la participació de la comunitat educativa.

• Fomentar mesures per a la promoció de la convivència.

• Establir l’avaluació com a eina de millora de resultats.

CAPÍTOL 2. BASES LEGALS 

LEC (12/2009 de 10 de juliol) - Llei d’Educació de Catalunya. DOGC 5422 de 16/07/2009. 

Decret d’Autonomia de Centres (102/2010 de 3 d’agost) . DOGC 5686 de 05/08/2010. 

Decret sobre la Direcció de centres educatius públics de Catalunya (155/2010 de 2 de 

novembre). DOGC 11/11/2010. 

Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures dels alumnes dels centres de nivell no 

universitari de Catalunya, derogat parcialment, inclòs en el Decret d’Autonomia de Centres. 

Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic I de Procediment de les Administracions Públiques 

de Catalunya. 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 

CAPÍTOL 3. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

• Àmbit humà: tos els components de la comunitat educativa i aquelles persones  que hi

participin o hi entrin de manera temporal.

• Àmbit físic: totes les parts de l’edifici que conformen el centre i aquells espais on la

comunitat escolar es desplaci, parcialment o majoritàriament.
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CAPÍTOL 4. APROVACIÓ   

• Aquestes NOFC han estat aprovades pel Claustre de l’Escola Lacustària en data de 23

de febrer del 2015.

• Aquestes NOFC han estat aprovades pel Consell Escolar del Centre en data de  9 de

març del 2015.

• Quant a l’actualització, a proposta del Claustre o de l’ED, la direcció del centre iniciarà

el procés de redacció, comunicació i aprovació, si escau, del Claustre i del Consell

Escolar.

TÍTOL III. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ 
DEL CENTRE 

CAPÍTOL 1. ÒRGANS UNIPERSONALS DE GOVERN. 

El director o directora dels centres públics representa en el centre l’administració que n’és 

titular i li corresponen les funcions que li atribueixen la Llei d’educació i la resta de 

l’ordenament jurídic. 

Els òrgans unipersonals de direcció dels centres públics són el director o directora, el cap o la 

cap d’estudis i el secretari o secretària. Junts formen l’equip directiu del centre presidit pel 

director o directora.  

Secció 1. Direcció. 

Segons l’article 142 de la Llei d’Educació Catalana, la directora o director de l’escola és 

responsable de l’organització, el funcionament i l’administració del centre, n’exerceix la 

direcció pedagògica i és cap de tot el personal. 

La selecció de la directora o director es porta a terme segons el procediment de concurs en 

què participen la comunitat escolar i l’Administració educativa. 

Correspon a la direcció de cada centre públic l’exercici de les funcions de representació, de 

direcció i lideratge pedagògics, de lideratge de la comunitat escolar, d’organització, 

funcionament i gestió del centre i de cap del seu personal. Aquestes funcions s’exerceixen en 
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el marc de l’ordenament jurídic vigent, del Projecte Educatiu de Centre i del Projecte de 

Direcció. 

D’acord amb l’article 147 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, la directora o director delega en 

els membres de l’equip directiu les funcions establertes pels apartats 5.b, 5.c, 6.a, 7.e, de 

l’article 142 de la LEC. 

Les Funcions de Representació es concreten en: 

a. Representar el centre.

b. Exercir la representació de l’Administració Educativa al centre.

c. Presidir el Consell Escolar, el Claustre i els actes acadèmics. Traslladar les aspiracions i

necessitats del centre a l’Administració educativa i vehicular al centre els objectius i

prioritats de l’Administració.

Les Funcions de Direcció i Lideratge Pedagògics, d’acord amb l’article 142 de la LEC, es 

concreten en: 

a. Formular, quan escaigui, la proposta inicial de Projecte Educatiu de Centre i les

modificacions i/o adaptacions corresponents.

b. 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 PEC recollits en el Projecte de Direcció.

c. Vetllar perquè s’aprovi un desplegament i una concreció del currículum coherents amb

el PEC i garantir-ne el compliment.

d. Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’educació, administrativa i de

comunicació en les activitats del centre.

e. Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l’aplicació de la

Programació General Anual de centre.

f. Impulsar l’avaluació del Projecte Educatiu i possibles Acords de Coresponsabilitat.

g. Participar en l’avaluació de l’exercici de les funcions del personal docent i d’altre

personal destinat al centre, amb l’observació, si escau, de la pràctica docent a l’aula.

h. Proposar, d’acord amb el PEC i les assignacions pressupostàries, la relació de llocs de

treball del centre i les modificacions successives, així com la definició de requisits o

perfils propis de les places estructurals.
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Les Funcions en relació a la Comunitat Escolar, es concreten en: 

a. Assegurar la participació del Consell Escolar.

b. Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares de l’alumnat.

c. 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 del centre (de

la normativa vigent).

Les Funcions relatives a l’Organització i la Gestió del centre, es concreten en: 

a. Impulsar l’elaboració i l’aprovació de les Normes d’Organització i Funcionament de

Centre i dirigir-ne l’aplicació.

b. Designar els càrrecs directius i proposar el seu nomenament al Director dels Serveis

Territorials corresponent del Departament d’Ensenyament.

c. Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en el projecte

educatiu.

d. Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la normativa

vigent.

e. Visar les certificacions.

f. Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa per la secretària

o secretari del centre.

g. Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d’acord amb el pressupost aprovat.

h. Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l’Administració Educativa.

i. Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves funcions,

fet que pot comportar, si escau, l’observació de la pràctica docent a l’aula.

j. Controlar l’assistència del personal del centre.

k. Altres funcions que per disposicions del Departament d’Ensenyament siguin atribuïdes

als directors dels centres.

Secció 2. Cap d’Estudis. 

És la persona responsable de planificar i gestionar les activitats del centre i de l’atenció dels 

alumnes. 

Segons l’article 32 del Decret d’Autonomia dels Centres Educatius, l’escola pot incloure a les 

NOFC les funcions de la Cap d’Estudis.  
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Les funcions de la Cap d’Estudis es concreten en: 

a. Coordinar les activitats escolars reglades.

b. Coordinar, quan escaigui, les activitats complementàries.

c. Dur a terme l’elaboració de l’horari escolar i la distribució de grups, de les aules i altres

espais docents segons la naturalesa de l’activitat acadèmica, escoltat el claustre.

d. Coordinar les activitats extraescolars en col·laboració amb el Consell Escolar i

l’associació de famílies d’alumnes.

e. Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament d’Ensenyament i

especialment amb els equips d’assessorament pedagògic.

f. Substituir la directora o el director en cas d’absència.

g. Vetllar per l’elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la

diversitat dels ritmes d’aprenentatge i la singularitat de cada alumne, especialment

d’aquells que presentin necessitats educatives especials, tot procurant la col·laboració

i participació de tots els membres del claustre en els grups de treball.

h. 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.

i. Coordinar i presidir la realització de les reunions d’avaluació i aixecar-ne acta.

j. Vetllar per la coherència i adequació en la selecció dels llibres de text, del material

didàctic i complementari utilitzat.

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

seguiment.

l. Coordinar les accions d’investigació i innovació educatives i de formació i reciclatge

dels mestres que es desenvolupin a l’escola, quan escaigui.

m. Totes aquelles altres que li siguin encomanades per la directora o director, atribuïdes

per disposicions del Departament d’Ensenyament.

Secció 3. Secretària o Secretari. 

És la persona responsable de les tasques relacionades amb la gestió econòmica del centre, de 

la documentació acadèmica i administrativa i dels recursos materials. També controla el 

manteniment i la conservació de les instal·lacions. 
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Les funcions de la Secretària o Secretari es concreten en: 

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

que celebrin. 

b. Tenir cura de les tasques administratives de l’escola, atenent la seva programació 

general i calendari escolar. 

c. Estendre les certificacions i els documents oficials del centre, amb el vistiplau da la 

directora o del director. 

d. Vetllar per l’adequat compliment de la gestió administrativa del procés de 

preinscripció i matriculació de l’alumnat, tot garantint la seva adequació a les 

disposicions vigents. 

e. Dur a terme la gestió econòmica del centre i la comptabilitat que se’n deriva, i elaborar 

i custodiar la documentació preceptiva. 

f. Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats financeres juntament amb la 

directora o director.  

g. Elaborar el projecte de pressupost del centre. 

h. Vetllar per la correcta introducció i verificació de les dades de l’alumnat, al SAGA. 

i. Tenir cura que els expedients acadèmics de l’alumnat estiguin complets i diligenciats 

d’acord amb la normativa vigent. 

j. Ordenar el procés d’arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels registres i 

expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los. 

k. Organitzar i assignar les tasques entre el personal d’administració i serveis de l’escola, 

dels quals exercirà, per encàrrec de la directora o del director, la seva prefectura. 

l. Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l’adquisició, alienació, i 

lloguer de béns i els contractes d’obres, serveis i subministraments, d’acord amb la 

normativa vigent. 

m. Confegir i mantenir l’inventari general del centre. 

n. Vetllar pel manteniment i conservació general del centre,  de les seves instal·lacions, 

mobiliari i equipament d’acord amb les indicacions de la directora o del director i de 

les disposicions vigents. Tenir cura de la seva reparació quan correspongui. 

o. Aquelles altres funcions que li siguin encarregades per la direcció o atribuïdes per 

disposicions del Departament d’Ensenyament. 
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Secció 4. Equip Directiu. 

L’equip directiu de l’escola Lacustària és l’òrgan executiu del govern d’aquest centre. Treballa 

de manera coordinada en l’exercici de les pròpies funcions amb l’objectiu de gestionar el 

projecte de direcció. Es reuneix, per treballar en equip, de manera ordinària setmanalment i de 

manera extraordinària sempre que un dels membres ho consideri oportú. La dedicació horària 

dels òrgans de govern del centre a tasques pròpies del seu càrrec és la que s’esdevé de la 

normativa i el repartiment de les hores es fa d’acord amb les necessitats del centre. 

Són funcions de la seva competència: 

a. Elaborar i revisar la PGAC, el PEC, les NOFC amb les aportacions fetes pel claustre. 

b. Elaborar la Memòria Anual de Centre amb les aportacions fetes pel Claustre. 

c. Proposar i impulsar la renovació pedagògica del centre. 

d. Estimular el claustre en la seva formació professional. 

e. Afavorir la relació amb altres centres. 

f. Afavorir la participació de la comunitat educativa, implicant tots els sectors en la tasca 

col·lectiva del centre. 

g. Coordinar, quan escaigui, les actuacions dels òrgans unipersonals de coordinació. 

h. Col·laborar amb l’avaluació externa del centre que realitza la inspecció d’ensenyament. 

i. Vetllar per la promoció i la bona imatge del centre. 

 

CAPÍTOL 2. ÒRGANS COL·LEGIATS DE GOVERN. 

Secció 1. Consell Escolar. 

El reglament del consell escolar, un cop aprovat per aquest, s’integra en les normes 

d’organització i funcionament del centre. 

Reglament del Consell Escolar de l’escola Lacustària 

Punt 1. El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del 

centre. 

Punt 2. El Consell Escolar es regirà per aquest document que n’és el Reglament. 

Punt 3. Segons l’article 148 de la LEC, corresponen al Consell Escolar les següents funcions: 
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a. Aprovar el Projecte Educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de 3/5 

parts dels membres. 

b. Aprovar la Programació General Anual del Centre i avaluar-ne el desenvolupament i els 

resultats. 

c. Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de 

col·laboració del centre amb entitats o institucions. 

d. Aprovar les NOFC i les modificacions corresponents. 

e. Aprovar la Carta de Compromís Educatiu. 

f. Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes. 

g. Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament de la directora 

o del director. 

h. Intervenir en la resolució de conflictes, si escau, i la revisió de les possibles sancions a 

alumnes. 

i. Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i 

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

j. Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i 

conèixer l’evolució del rendiment escolar. 

k. Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn. 

l. Nomenar un membre responsable de fomentar mesures d’igualtat entre gèneres. 

m. El consell escolar ha d’aprovar les seves normes de funcionament. En allò que aquestes 

normes no estableixin, s’apliquen les normes reguladores dels òrgans col·legiats de 

l’Administració de la Generalitat. 

n. Li correspon vetllar i donar suport a l’equip directiu per al compliment de la 

programació anual del centre i del projecte de direcció el qual, en el marc del projecte 

educatiu del centre, vincula l’acció del conjunt d’òrgans de govern unipersonals i 

col·legiats d’acord amb l’article 144.4 de la Llei d’educació. 

o. Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 

Punt 4. Els membres del Consell Escolar  de l’escola Lacustària són  13:  1 representant de l’AFA 

de l’escola, 1 representant de l’Ajuntament, 3 representants escollits per les famílies, 4 

representants escollits pels mestres, 1 representant escollit pel PAS i 2 membres de l’equip 

directiu (direcció, que ocupa la presidència i cap d’estudis) a més de la secretària del centre 

(que n’és del Consell Escolar) amb veu però sense vot. 
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Punt 5. Els consells escolars es renoven per meitats de les persones representants electes de 

cada sector de la comunitat educativa cada dos anys, en el primer trimestre del curs escolar, 

d’acord amb la convocatòria del Departament seguint els terminis establerts per la normativa 

reguladora. Les convoca el director o directora del centre públic amb quinze dies d’antelació, 

dins les dates que a aquest respecte fixi amb caràcter general el Departament d’Educació. Dins 

aquests terminis i seguint aquesta normativa, la directora o director constitueix el nou Consell 

Escolar i les seves comissions.  

Punt 6. Els membres, ho són del CE per un període de 4 anys. En el supòsit que es generi una 

vacant en algun dels sectors electes, l’ocuparà la següent candidata o candidat més votat en 

les darreres eleccions, sempre que compleixi amb els requisits necessaris. En cas que no hi hagi 

candidats per cobrir la vacant, quedarà buida fins a la propera renovació del Consell. La nova 

persona membre s’ha de nomenar pel temps que restava del mandat a la persona 

representant que ha causat la vacant. 

Punt 7. Un membre del Consell Escolar en perd la condició quan cessa o quan deixa de complir 

amb algun dels requisits que l’han fet elegible. 

Punt 8. El Ple del Consell Escolar de l’escola Lacustària està constituït per tots els membres del 

Consell, presidit per la directora o el director, amb l’assistència de la secretària o del secretari. 

El Ple es reuneix de manera ordinària, com a mínim, una vegada al trimestre i, de manera 

extraordinària, les vegades que siguin necessàries. A més, preceptivament, es fa una reunió a 

l’inici per a l’aprovació de la Programació General Anual de Centre i una altra al final del curs 

per a  l’aprovació de la Memòria. 

Punt 9. Es poden constituir comissions específiques d’estudi i informació, a les quals, en tot 

cas, s’hi ha d’incorporar una mestra o un mestre, i un representant o una representant de les 

mares i els pares. Els centres de titularitat pública han de comptar amb una comissió 

econòmica. 

Punt 10. D’acord amb la normativa vigent, al si del Consell, es constitueix la Comissió 

Econòmica (formada per directora, cap d’estudis, un representant dels mestres, un 

representant de les famílies, el representant de l’Ajuntament i la secretària, amb veu però 

sense vot). El nostre Consell disposa de la Comissió Permanent (constituïda per la directora, 

cap d’estudis, un representant de les famílies, un representant dels mestres i la secretària, 
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amb veu però sense vot). A la Comissió permanent no li poden ser delegades les competències 

referides a: Creació d’òrgans de coordinació; Aprovació del PEC; Aprovació del pressupost i la 

seva liquidació; Aprovació de les NOFC; Aprovació de la PGAC. El Consell delega en aquesta 

comissió totes les competències llevat de les descrites anteriorment. La Comissió Permanent 

podrà fer ús d’aquesta delegació a criteri de la seva presidenta. De l’ús d’aquestes delegacions 

se’n donarà compte al Ple del Consell Escolar en la primera sessió posterior que es realitzi. 

Entre d’altres funcions, una de les principals és la de donar el vistiplau a activitats i/o 

actuacions que pel seu caràcter urgent no permetin convocar a tots els membres del Consell. 

El Consell disposa també de Comissió de Convivència formada per un representant de les 

famílies, un dels mestres i l’equip directiu. Aquesta comissió té encomanada la responsabilitat 

d’actuar en casos d’irregularitats greus en les conductes dels alumnes i les possibles mesures 

correctores. 

Punt 11. Pot intervenir com a convidada o com a convidat  (sense dret a vot) a les reunions del 

Consell, aquella persona que es consideri que pot aportar informació adequada per a la millora 

del funcionament del centre o per a la presa d’alguna decisió.  

Punt 12. La convocatòria de les reunions del Consell i de les seves comissions, és realitzada per 

la directora o director i haurà de ser acordada i notificada amb una antelació mínima de 48 

hores. La convocatòria es fa adjuntant la documentació que hagi de ser objecte de debat, i, si 

escau, d’aprovació. El CE es pot reunir d’urgència, sense termini mínim per a la tramesa de la 

convocatòria, si totes les persones membres hi estan d’acord. En tots els casos s’acompanya 

de l’ordre del dia. 

Punt 13. L’ordre del dia és fixat per la directora o director tenint en compte, si fa el cas, les 

peticions d’altres membres formulades amb temps suficient. També es pot convocar la reunió 

si ho sol·licita, com a mínim, 1/3 dels membres de l’òrgan col·legiat sempre que ho facin per 

escrit. 

Punt 14. Per a la vàlida constitució de l’òrgan (“quòrum”), a efectes de celebració de sessions, 

deliberacions i presa d’acords, es requereix la presència de la presidenta o president i de la 

secretària o secretari o, en el seu cas, de qui els substitueixi i, com a mínim, la meitat de la 

totalitat dels seus membres. 

Punt 15. Els acords del Consell Escolar són adoptats per consens i en cas de no ser possible, per 
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la majoria simple dels membres assistents a la reunió, llevat dels casos que les disposicions del 

Departament requereixen majoria qualificada. Dirimeix els possibles empats, el vot de qualitat 

de la presidenta o del president. Aquells acords del CE que siguin considerats d’interès general 

es difondran a tota la comunitat educativa mitjançant l’exposició d’un resum de l’acta del 

Consell als taulells d’anuncis de l’escola.  

Punt 16. De cada sessió la secretària o secretari n’estén acta. L’acta conté la relació dels 

membres assistents, absències, les circumstàncies de lloc i temps en què se celebra la reunió, 

l’ordre del dia, els punts principals de la deliberació, la indicació de les persones que fan les 

intervencions, la forma i el resultat de la votació i el contingut dels acords presos.  Les actes 

són signades per la secretària amb el vistiplau de la presidenta. S’aproven en la mateixa o 

posterior sessió. Tot i així, la secretària o secretari pot emetre certificació sobre acords 

específics que s’hagin pres, sense perjudici de la ulterior aprovació en acta. 

Punt 17. Els membres del Consell poden fer constar en acta el seu vot contrari a l’acord 

adoptat i els motius que el justifiquin, quedant així exempts de la responsabilitat que, arribat el 

cas, pogués derivar-se dels acords presos. Tot i així, no queden exempts del seu compliment. 

Punt 18. Quan es produeixi un canvi de directora o director, s’estendrà a l’arxiu d’actes del CE  

una diligència on es farà constar l’estat de comptes, la relació de factures pendents de 

pagament i la situació d’inventari. La directora o director entrant o qui tingui assignades les 

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 a la secretaria de la 

Direcció Territorial d’Ensenyament. 

 

Secció 2. Claustre. 

El claustre de mestres és el seu òrgan de participació en el control i la gestió de l’ordenació de 

les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. És integrat per tot 

l’equip docent i el presideix la directora o el director del centre. 

Les funcions del Claustre, segons l’article 146 de la LEC, es concreten en: 

a. Intervenir en l’elaboració i la modificació del projecte educatiu. 

b. Designar els mestres o els professors que han de participar en el procés de selecció del 

director o directora. 
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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 de direcció, 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. 

 

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. 

El funcionament del claustre de l’escola Lacustària és el següent: 

• Formen part del nostre Claustre totes i tots els mestres a més del personal laboral que 

intervé directament amb l’alumnat, la TEI i la TEE. 

• Tots els membres vetllen per conèixer les pròpies funcions i exercir-les seguint els 

acords presos en el si del Claustre, tant en l’àmbit pedagògic, com en el de 

convivència. 

• És preceptiu fer una reunió de claustre al començament i una altra al final de cada curs 

escolar. Les altres reunions de Claustre se celebren quan es considera necessari, 

essent la mitjana aproximada de dotze sessions anuals.  

• L’assistència dels seus membres és obligatòria per a totes les sessions degudament 

convocades. Les absències es justifiquen per escrit a la directora amb l’expressió dels 

motius i abans de la celebració de la reunió. En casos de força major, la direcció pot 

excusar la falta de presència d’una persona. 

• Les reunions de claustre són convocades per la directora o director amb una 

anticipació mínima de 24 hores. En casos d’urgència, i amb l’acord de l’equip directiu, 

es poden convocar amb la major brevetat possible. S’acompanya de l’ordre del dia 
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corresponent. 

• La secretària o secretari aixeca acta de cada sessió, la custodia i en permet la consulta 

per part dels membres del claustre. L’acta conté la relació dels membres assistents, 

absències, les circumstàncies de lloc i temps en què se celebra la reunió, l’ordre del 

dia, els punts principals de la deliberació, la indicació de les persones que fan les 

intervencions, la forma i el resultat de la votació i el contingut dels acords presos. 

S’aprova en la mateixa o posterior sessió. Les actes són signades per la secretària amb 

el vistiplau de la directora. Correspon a la secretària estendre les certificacions 

pertinents dels acords adoptats per l’òrgan. 

 

 

CAPÍTOL 3. ÒRGANS COL·LEGIATS DE COORDINACIÓ. 

Secció 1. Consell de Direcció. 

En aplicació del Projecte d’autonomia de centre (PAC 2009-2014), va correspondre a la 

direcció, previ acord amb l’equip directiu, escollir un equip de persones encarregades 

d’impulsar l’assoliment dels objectius proposats que constituïen el Grup Impulsor.  

Funcions del Grup Impulsor: donar suport i assessorament a l’equip directiu en l’exercici de les 

funcions que li són pròpies, proposar i impulsar activitats i actuacions que es comprometin 

amb la millora dels resultats educatius i proposar i impulsar activitats i actuacions que es 

comprometin amb la millora de la cohesió social.  

En aplicació del Projecte de direcció, i per aprofundir en la pràctica del lideratge distribuït, la 

directora del centre pot constituir un consell de direcció, amb les funcions i el règim de 

funcionament i de reunions que estableixen les normes d’organització i funcionament del 

centre en aquest apartat.  

Així doncs, un cop acabat el Projecte d’autonomia de centre, el Grup Impulsor del PAC de 

l’escola Lacustària es transforma en el Consell de Direcció. Es reuneix de manera ordinària 

setmanalment amb l’equip directiu i manté el mateix encàrrec de funcions que tenia el Grup 

Impulsor. 
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CAPÍTOL 4. ÒRGANS UNIPERSONALS DE COORDINACIÓ. 

De l’exercici de les seves funcions, els òrgans unipersonals de coordinació responen davant de 

l’equip directiu. El nomenament d’aquests òrgans per part de la direcció del centre s’ha 

d’estendre, com a mínim, al curs escolar sencer i, com a màxim, al període de mandat del 

director o directora. 

 
Secció 1. Coordinació de cicles. 

L’escola Lacustària opta per la continuïtat dels òrgans unipersonals de coordinació, en especial 

de les coordinadores de cicle, al llarg de tot el període de mandat de la directora o director.  

Les seves funcions es concreten en:  

a. Coordinar la informació entre l’equip directiu i els components del cicle. 

b. Coordinar el desplegament del Projecte Educatiu de Centre. 

c. Totes les que s’esdevenen de les funcions específiques del Grup de Treball de 

coordinadores de Cicle. 

 
Secció 2. Coordinació TIC. 

La coordinadora o coordinador TIC exerceix al centre les següents funcions: 

a. Proposar a l’equip directiu del centre els criteris per a la utilització i optimització dels 

recursos informàtics i per a l’adquisició de nous. 

b. Assessorar l’equip directiu, mestres i personal laboral i d’administració i serveis, en l’ús 

de les aplicacions de gestió acadèmica del Departament d’Ensenyament. 

c. Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics 

del centre. 

d. Assessorar els mestres en la utilització educativa de programes i equipaments 

informàtics en les diverses àrees del currículum i orientar-los sobre la seva formació 

permanent en aquest tema. 

e. Elaborar les orientacions sobre el pla de treball corresponent a cada nivell i vetllar per 

la seva correcta aplicació.  

f. Treballar en coordinació amb la responsable TAC, per elaborar i aprovar el Pla TAC . 

g. Treballar coordinadament amb la coordinadora TAC i el GT TIC-TAC. 
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h. Aquelles altres que la directora de l’escola li encomani en relació amb els recursos 

informàtics i telemàtics que li pugui atribuir el Departament d’Ensenyament. 

 
Secció 3. Coordinació de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social. 

La coordinadora o coordinador LIC exerceix al centre les següents Funcions: 

a. Assessorar l’equip directiu i/o el Claustre en actuacions destinades a promoure la 

sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana 

com a eix vertebrador del propi centre i, per extensió, de la comunitat educativa. 

b. Col·laborar en l’elaboració i actualització del PEC, Projecte Lingüístic i Pla d’Acollida. 

c. Col·laborar en la gestió d’actuacions que fan referència a l’acollida i integració 

d’alumnat nouvingut, a l’atenció de l’alumnat en risc d’exclusió i a l’alumnat de l’Aula 

d’Acollida. 

d. Participar, si escau, en les actuacions derivades del Pla Educatiu d’Entorn, o en aquelles 

que tinguin com a objectiu la llengua, interculturalitat i cohesió social. 

e. Aquelles altres que li encomani la directora del centre, l’assessora LIC, o li atribueixi el 

Departament d’Ensenyament. 

Secció 4. Coordinació de Prevenció de Riscos Laborals. 

La coordinadora o coordinador de Prevenció de Riscos Laborals exerceix al centre les següents 

funcions: 

a. Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com l’interès i la 

cooperació dels treballadors en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del 

Servei de Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre. 

b. Col·laborar amb la directora en l’elaboració i revisió del Pla d’Emergència i en la 

implantació, planificació i realització dels simulacres. 

c. Revisar periòdicament la senyalització del centre amb la finalitat d’assegurar-ne 

l’adequació i la funcionalitat. 

d. Revisar periòdicament els equips contra incendis com a actuació complementària a la 

que fan els equips de revisions oficials. 

e. Promoure i fer el seguiment d’actuacions d’ordre i neteja. 

f. Promoure i fer el seguiment d’actuacions de formació dels membres del Claustre en 

prevenció de riscos. 

g. Donar suport a la directora en el cas de formalitzar i trametre als Serveis Territorials 

d’ensenyament el “Full de notificació d’accident, incident laboral o malaltia 
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professional". 

h. Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de 

Girona. 

i. Revisar periòdicament els punts del centre amb farmacioles i mantenir-les completes. 
 
 

Secció 5. Coordinació Pla Català de l’Esport (si escau). 

La coordinadora o coordinador del Pla Català de l’Esport, esdevingut per la participació al Pla 

Educatiu d’Entorn, exercirà les funcions que l’organisme corresponent, Consell Comarcal del 

Gironès, li encomani amb el vistiplau de la directora o director del centre. 

 

 

 

TÍTOL IV. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 

En el currículum d’Educació Infantil, les finalitats de l’etapa es concreten explicitant les 

capacitats que han d’assolir els infants. Més enllà de l’adquisició de determinats coneixements, 

actituds i habilitats, les capacitats impliquen saber utilitzar-los de manera transversal i 

interactiva en contextos i situacions diferents. 

Per a l’organització del currículum del segon cicle d’educació Infantil és d’aplicació el Decret 

181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels esmentats  ensenyaments. 

S’entén per currículum de Primària el conjunt de competències bàsiques, objectius, continguts, 

mètodes pedagògics i criteris d‘avaluació. 

Per a l’organització del currículum d’Educació Primària és d’aplicació el Decret 142/2007, de 26 

de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels esmentats ensenyaments. 

 

CAPÍTOL 1. ORGANITZACIÓ DELS MESTRES. 
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Secció 1. Equips docents de cicle. 

L’escola Lacustària s’organitza en Cicles: Educació Infantil, Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle 

Superior. Cada cicle està composat pel mestre tutor de cada grup i, repartits als diferents 

cicles, els no tutors i especialistes.  

Cada cicle té com a responsable una coordinadora, que actua amb la supervisió de la cap 

d’estudis. 

L’Equip de cicle es reuneix dues vegades a la setmana per tractar temes organitzatius i 

pedagògics. 

D’acord amb el Decret 198/1996, de 12 de juny, art. 42, són funcions dels Equips de Cicle: 

a. Organitzar i desenvolupar els ensenyaments propis del cicle. 

b. Formular propostes relatives al PEC, a la PGAC i a les NOFC. 

c. Dur a terme les sessions d’avaluació del corresponent alumnat. 

d. Constituir-se en Comissió d’avaluació, presidida per la cap d’estudis, per a l’avaluació i 

promoció de l’alumnat que finalitza un cicle. 

e. Els membres del cicle, es coordinen a través de la figura de la coordinadora de cicle, 

sota la supervisió de la cap d’estudis.  

 
Secció 2. Comissions d’avaluació. 

Les comissions d’avaluació estan constituïdes per tots els mestres que participen en el procés 

d’ensenyament aprenentatge dels alumnes corresponents a cada nivell del cicle i la cap 

d’estudis que n’exerceix la presidència. Es poden incorporar a les sessions d’avaluació l’EAP, la 

psicopedagoga concertada, la TEI i la TEE. 

Es reuneixen una vegada al trimestre a Primària i dues vegades al llarg del curs a Educació 

Infantil, convocades per la cap d’estudis qui n’estén acta. 

Es poden constituir, en cas que es consideri necessari, les comissions de preavaluació de 

manera intercalada entre les sessions d’avaluació a fi de complementar les informacions sobre 

l’alumnat. 

Són funcions de la comissió d’avaluació: 
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a. Valorar les característiques del grup classe. 

b. Analitzar l’evolució personal i d’aprenentatges de cada alumne. 

c. Detectar i fer el seguiment de les necessitats educatives de cada alumne. 

d. Proposar les mesures d’atenció específiques d’acord amb les necessitats educatives 

observades i fer-ne el seguiment. 

 
 
Secció 3. Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). 

La CAD “extensa” la constitueixen les mestres d’educació especial, audició i llenguatge, aula 

d’acollida, coordinadores dels cicles, EAP, psicopedagoga concertada, cap d’estudis i directora. 

Es reuneix una vegada per trimestre. La cap d’estudis n’estén acta. 

LA CAD “ordinària” la constitueixen les mestres d’educació especial, audició i llenguatge, la 

psicopedagoga concertada, EAP i, si escau, la mestra de l’Aula d’Acollida, l’educadora social i la 

directora. Es reuneix setmanalment. La mestra d’educació especial n’estén acta. 

Són funcions d’aquesta comissió:  

a. Planificar i fer el seguiment de les actuacions per atendre la diversitat de necessitats 

educatives de l’alumnat. 

b. Concretar criteris i prioritats per a l’atenció dels alumnes. 

c. Detectar, en coordinació amb els mestres i serveis de xarxa comunitària, les 

necessitats específiques dels alumnes de l’escola. 

d. Organitzar i fer el seguiment dels recursos necessaris i de les mesures adoptades. 

e. Fer el seguiment de l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives específiques i 

la proposta de Plans Individualitzats (PI). 

f. Seguiment dels PI dels alumnes que en tenen. 

g. Seguiment de l’evolució dels alumnes amb escolaritat compartida, si escau. 

h. Coordinar-se amb els serveis de la xarxa comunitària: educadora social, EAIA, CAP, 

CSMIJ i altres professionals que intervinguin en l’atenció de les necessitats 

específiques de l’alumnat. 

 
Secció 4. Grups de Treball (GT). 

L’escola Lacustària s’organitza en Grups de Treball (GT) per dissenyar i aprofundir en els 

diferents àmbits de les activitats curriculars i complementàries del centre incloses en la PGAC. 
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Cada GT està constituït per, com a mínim, un representant de cada cicle. Es reuneix 

mensualment  i quan es considera necessari.  

• El Grup de Treball de Coordinació de Cicles el constitueixen les coordinadores de cada 

cicle (EI, CI, CM i CS) i la cap d’estudis. Després de cada sessió, la cap d’estudis n’estén 

acta que trametrà, tot seguit, al claustre. 

Les seves funcions es concreten en: 

a. Coordinar, impulsar i harmonitzar les propostes i actuacions dels equips de 

cada cicle. 

b. Treballar conjuntament amb la cap d’estudis en la planificació, seguiment i 

avaluació de les activitats pedagògiques del centre. 

c. Vetllar pel correcte desplegament dels objectius i les activitats incloses a la 

PGAC. 

d. Col·laborar amb l’equip directiu en l’aprovació i aplicació de les NOFC. 

e. Recollir les aportacions dels corresponents cicles abans de la presa de 

decisions. 

f. Fer el seguiment de les actuacions que es porten a terme a cada cicle i, en 

general, a nivell d’escola tot detectant les possibles necessitats de millora per 

conduir-les al compliment dels acords d’escola. 

• El Grup de Treball TIC-TAC treballa amb la supervisió de la coordinadora TIC i de la 

figura específica del nostre centre, la coordinadora TAC. Les seves funcions són les que 

es deriven del compliment de les responsabilitats de la coordinació TIC al centre, del 

Pla TAC i de les pròpies propostes, previ acord amb l’equip directiu. 

• El Grup de Treball de Medi Ambient treballa d’acord amb les directrius del Programa 

d’Escoles Verdes i de la coordinadora del grup. Les seves funcions són les que es 

deriven dels compromisos del Programa i de les noves propostes sorgides del propi 

grup, previ acord amb l’equip directiu. 

• El Grup de Treball de Biblioteca treballa per donar resposta als objectius d’impuls de la 

lectura, de la comprensió lectora i el descobriment de la informació. Les seves 

funcions, orientades per la coordinadora del grup, són les que s’esdevenen per al 

compliment dels seus objectius, previ acord amb l’equip directiu. 
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• El Grup de Treball d’Activitats Conjuntes d’Escola treballa en les propostes, el disseny, 

la programació i l’execució d’activitats en les que participa tot l’alumnat o la comunitat 

educativa, orientades per la coordinadora, previ acord amb l’equip directiu. 

• El Grup de Treball d’Aula de Ciències treballa d’acord amb les orientacions de la 

coordinadora del grup, en la dinamització i organització de l’aula de ciències i proposta 

i recollida dels experiments realitzats a l’aula, previ acord amb l’equip directiu. 

 

Secció 5. Mecanismes afavoridors del treball en equip. 

Les reunions dels diferents grups de mestres al llarg de la setmana afavoreixen el treball en 

equip. Aquestes són: 

• Claustre (dilluns, mensualment o quan es consideri necessari). 

• Grups de Treball (dilluns, mensualment). 

• Cicle Informatiu (setmanalment). 

• Cicle Pedagògic (setmanalment). 

• Coordinació de nivell (setmanalment). 

 
 

 

CAPÍTOL 2. ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES. 

Secció 1. Criteris per a la composició dels grups. 

A l’inici de l’escolarització (P-3) i al final de cicle (P-5, 2n, i 4t) té lloc la composició de grups. 

A l’inici de l’escolarització, les mestres d’Educació Infantil es reuneixen amb la mestra 

d’educació especial d’audició i llenguatge i, si escau, l’EAP, i decideixen la composició dels 

grups d’alumnes que han fet efectiva la matriculació, tenint en compte els següents criteris: 

• Proporció de nenes i nens. 

• Data de naixement. 

• Informacions de coordinació amb escola bressol, si escau. 

• Nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials. 

• Proporció d’alumnat que no ha assistit a la Llar d’Infants. 

• Proporció d’alumnat que no comprèn la llengua catalana. 
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A final d’Educació Infantil, de Cicle Inicial i de Cicle Mitjà, té lloc la recomposició dels grups per 

tal de fomentar la convivència entre alumnes i la cohesió social. Se n’encarregaran els mestres 

tutors dels grups que acaben cicle, en col·laboració amb altres mestres que coneixen 

l’alumnat. En casos excepcionals, a proposta dels mestres del nivell, amb el vist i plau de la 

direcció del centre, es pot portar a terme un reagrupament dels alumnes d’un mateix nivell a 

l’inici de qualsevol curs escolar. La recomposició dels grups es basa en els següents criteris: 

• Proporció de nenes i nens. 

• Nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials. 

• Característiques específiques del desenvolupament emocional dels alumnes. 

• Característiques específiques del desenvolupament cognitiu dels alumnes. 

• Característiques d’interrelació entre alumnes. 

 

Secció 2. Inici d’escolarització dels alumnes de P-3. 

A l’inici del 2n trimestre de cada curs l’EAP, acompanyada de la mestra d’educació especial, fa 

una visita a les escoles bressols municipals per coordinar-se amb les educadores i fer 

l’observació de l’alumnat. 

La Jornada de Portes Obertes del centre té lloc un diumenge de desembre, quan mestres i 

alumnes s’organitzen per donar a conèixer a tota la comunitat educativa i convidats, la tasca 

educativa que es fa a l’escola. 

Quan es coneixen les dates de la preinscripció i matriculació del curs següent l’ajuntament de 

Llagostera posa en coneixement de totes les famílies del municipi  afectades, a través d’una 

carta personalitzada, el procediment a seguir per fer efectiva l’escolarització de llurs fills a les 

escoles d’Educació Infantil i Primària del poble: Escola Lacustària i Escola Puig de les Cadiretes. 

Uns dies abans de l’inici de la preinscripció als centres, l’escola Lacustària convoca les famílies 

amb fills que iniciaran l’escolarització a P-3 el curs següent, a una reunió per informar-les sobre 

el Projecte Educatiu del nostre centre, esbossant la línia pedagògica i aspectes d’organització 

interna que poden ser del seu interès. Un cop acabada la reunió se’ls fa una visita guiada pel 

centre, moment en què es pot complementar la informació donada. 

Els dies escaients, se segueixen les instruccions del Departament d’Ensenyament per fer 

29 

 



 

efectiva la preinscripció i la matriculació dels nous alumnes a l’escola. 

Un dia del mes de juny es torna a convocar les famílies, ara ja dels alumnes matriculats al 

centre, per participar d’una entrevista amb les mestres d’EI en la que es recullen dades de les 

característiques pròpies de cadascun dels nous alumnes amb la finalitat de tenir la màxima 

informació sobre cada infant, fer els agrupaments i poder fer l’acollida el setembre amb la 

màxima eficàcia. 

Abans d’iniciar el nou curs, el setembre, es fa una reunió amb les famílies per tal d’informar-les 

sobre els aspectes més immediats de l’escolarització de llurs fills a la nostra escola.  

L’adaptació a l’escolarització es fa de forma esglaonada durant els tres primers dies del curs, 

de manera que cada infant està a l’escola 2 hores al dia, mig grup al matí i l’altre mig grup a la 

tarda. 

L’inici de l’escolarització del segon cicle d’Educació Infantil, P-3, es contempla al  protocol 

establert al Pla d’Acollida del Centre. 

 
CAPÍTOL 3. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. 

L’atenció de la diversitat consisteix en una estratègia general per tal d’aconseguir que la 

pràctica docent s’ajusti a les diferents necessitats de l’alumnat. 

L’aplicació d’aquesta estratègia implica a tot el centre, des del Projecte Educatiu fins a 

l’actuació concreta dels mestres. 

Secció 1. Mesures per l’atenció a la diversitat. 

• Tutorització.  

Cada mestra tutora de primària contempla dins el propi horari una sessió de tutorització 

dels seus alumnes. Pot ser individual o en grups molt reduïts. Es fa fora de l’aula en un 

espai acollidor. Té per objectiu detectar les possibles mancances o necessitats de 

cadascun dels alumnes per poder prendre les iniciatives necessàries per donar-hi 

resposta. 

• Treball en petit grup a l’aula.  
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Pretenem posar en pràctica aquesta mesura a tots els nivells de la nostra escola. Té per 

objectiu conèixer el punt de partida dels aprenentatges de cada alumne i fer-lo avançar 

amb les estratègies pedagògiques adients d’acord amb les seves pròpies característiques. 

• Treball per racons.  

Cada racó ofereix a l’alumne propostes per aprofundir i/o avançar en el seu 

desenvolupament emocional i curricular. L’alumne pot treballar-hi de manera individual o 

en petit grup. 

• Dos mestres dins l’aula.  

Serveix per afavorir el treball en petit grup. Aquesta sessió es dirigeix a treballar 

conjuntament amb una altra mestra, per incidir en cada alumne d’acord amb les seves 

necessitats. 

• Treball amb mig grup a l’aula ordinària. 

L’escola aconsegueix aquest recurs organitzant els grups d’educació física i 

psicomotricitat: la meitat de l’A i la meitat del B van junts al gimnàs o a l’aula de 

psicomotricitat i a les aules ordinàries del grup A i del grup B hi resten l’altra part dels 

mitjos grups.  

• Treball en petit grup o individual fora de l’aula.  

El porten a terme les mestres d’audició i llenguatge (necessitat logopèdica), d’aula oberta 

(educació especial) i psicopedagoga concertada (necessitats educatives especials) i d’aula 

d’acollida (necessitat per inici d’escolarització a un nou sistema educatiu i social) quan les 

respostes a les necessitats de l’alumne són més efectives si es realitzen a part del grup 

classe. Aquest tipus de treball pot arribar a ser individual si les característiques de 

l’alumne ho requereixen.  

• L’avaluació de la diversitat en l’alumnat de la nostra escola es concreta en  quatre nivells, 

d’acord amb els quals proposem les corresponents mesures organitzatives, 

metodològiques i pedagògiques. 

1. Alumnes que es poden avaluar d’acord amb les característiques del nivell educatiu en 

què es troben. 

2. Alumnes que s’avaluen adequant els objectius pedagògics i estratègies 

31 

 



 

metodològiques a les seves característiques i necessitats específiques. 

3. Alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) que s’avaluen d’acord amb el seu 

Pla Individualitzat (PI). 

4. Alumnes amb escolarització compartida amb centre d’educació especial que s’avaluen 

d’acord amb la coordinació establerta entre els dos centres. 

 
CAPÍTOL 4. AVALUACIÓ. 

Secció 1. L’avaluació des del Departament d’Ensenyament. 

En aplicació de la LOMCE i de la LEC, l’escola està sotmesa al Pla d’avaluació del Departament 

d’Ensenyament a través de: 

• Les avaluacions diagnòstiques de les assolides pels alumnes al finalitzar 3r i abans 

d’acabar 6è de primària, aquestes darreres desenvolupades pel Consell Superior 

d’avaluació, mesuren el grau d’assoliment de les competències de cada alumne a la 

meitat i al final de l’etapa de Primària i orienten els mestres vers les possibles 

actuacions de millora. 

• Les avaluacions del centre, desenvolupades per la Inspecció d’Educació, a través del 

sistema d’indicadors de centre, tenen com a finalitat proporcionar informació útil a 

l’equip docent per controlar el procés cap a la millora de les fites proposades i fer, si 

escau, els reajustaments necessaris. 

• Les avaluacions de l’exercici docent i de la funció directiva, desenvolupades en part per 

la Inspecció Educativa i en part per la direcció del centre, per donar resposta a la 

millora de la qualitat de l’ensenyament i rendir comptes sobre el projecte de direcció 

del centre. 

 

• Les avaluacions globals diagnòstiques (AGD), desenvolupades per la Inspecció 

Educativa, es van portar a terme al nostre centre a l’inici i al final de l’aplicació del 

Projecte d’Autonomia, servint per avaluar el centre en el seu conjunt per proposar les 

millores en els resultats educatius i en la cohesió social del centre i la seva comunitat 

educativa. 

 

CAPÍTOL 5. AVALUACIÓ DELS ALUMNES.  
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El nostre centre entén l’avaluació dels alumnes com a contínua en el temps i com a global en 

referència a tots els aspectes de l’individu. Té la finalitat de detectar les dificultats tan bon 

punt es produeixin, esbrinar-ne les causes i prendre les mesures necessàries a fi que l’infant 

pugui continuar amb èxit el seu procés d’aprenentatge.  

Per això, l’alumne ha de conèixer què s’espera que faci i que assoleixi, ha d’estar informat en 

cada moment del seu progrés per tal d’orientar-se cap a l’èxit escolar i ha de ser conscient dels 

seus errors i encerts per poder prendre, amb l’ajuda dels mestres, decisions de millora. 

De la mateixa manera, les famílies han de tenir informacions sobre el procés d’aprenentatge 

dels seus fills i filles i rebre orientacions per ajudar-los a millorar des de l’entorn familiar. 

En el segon cicle de l'educació infantil , el procediment d 'avaluació dels alumnes i els 

documents i requisits formals del procés es regulen per l’Ordre EDU/484/2009, de 2 de 

novembre (DOGC núm. 5505, de 13.11.2009).  

En l 'educació primària , el procediment d’avaluació dels al umnes i els documents i requisits 

formals del procés es regulen per l’Ordre EDU/296/2008, de 13 de juny (DOGC núm. 5155, de 

18.6.2008).  

Per als nivells 1r, 3r i 5è, el curs 14-15 s’aplicarà l’avaluació proposada per la LOMCE. 

 
Secció 1. Els Informes. 

Com a resultat de l’avaluació dels alumnes, es produeixen els Informes Escrits dirigits a les 

famílies. 

Els informes escrits a les famílies són un element de comunicació entre aquestes i el centre i, 

com a tal, han de servir per informar sobre els resultats en el procés i assoliment dels 

aprenentatges. Els resultats poden anar acompanyats d’orientacions qualitatives que permetin 

a les famílies trobar, en col·laboració amb l’equip docent, estratègies per aconseguir millorar 

els aprenentatges.  

A Educació Infantil les famílies reben dos informes escrits cada curs, un al mes de febrer i el 

darrer a final de curs. Aquesta informació es complementa amb les entrevistes personals que 
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fan les mestres amb les famílies al voltant del mes de gener i, sempre que mestres o famílies 

ho considerin necessari. 

A Primària les famílies reben tres informes escrits cada curs. El del 1r trimestre a principis de 

desembre, el del 2n trimestre al mes de març i el del 3r trimestre la darrera setmana de juny, 

donat en mà a les famílies i complementat amb una entrevista per tancar el curs. Les mestres 

tutores de primària fan cada curs, com a mínim, una entrevista personal amb les famílies al 

voltant del mes de gener i, sempre que mestres o famílies ho considerin necessari. 

 

Secció 2. Pas de cicle. 

Quan l’avaluació d’un alumne comporta passar de cicle però sense haver assolit els objectius 

de l’anterior, l’equip docent estableix i fa la revisió, si escau, de mesures educatives que 

incideixin directament en les estratègies didàctiques, metodològiques i d’avaluació, per 

afavorir la consolidació dels aprenentatges d’aquell infant.  

 

Secció 3. Un any més al cicle. 

Quan l’avaluació d’un alumne de l’etapa d’Infantil o de Primària comporta no haver assolit els 

objectius del cicle, es pot optar per continuar un any més en qualsevol dels cicles però una sola 

vegada en tota l’etapa. Quan es pren aquesta decisió és perquè l’equip de mestres, amb el 

vistiplau de l’equip directiu i l’autorització de la família, ha valorat que allargar el temps 

d’estada de l’alumne al cicle li pot ser un benefici global. També en aquest cas, es prendran les 

mesures organitzatives adients que incideixin fonamentalment en les estratègies didàctiques i 

metodològiques i en el procés d’avaluació per aquell infant. 

 

Secció 4. Pas a Secundària. 

Quan l’avaluació d’un alumne a final de curs de 6è comporta no haver superat 

satisfactòriament alguna de les àrees, la tutora s’ocupa de proposar les activitats de reforç 

d’estiu adequades. A l’inici de curs de 1r d’ESO, l’alumne lliurarà les activitats de reforç d’estiu 

realitzades al seu nou tutor de l’institut per tal que es tinguin en compte en l’avaluació inicial i 

en les posteriors actuacions de reforç. 

 

Secció 5. Proves d’Avaluació Inicials i Finals. 
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Per tal d’afavorir el coneixement del punt de partida dels aprenentatges dels alumnes l’equip 

docent aplica a l’inici de cada curs, quan les nenes i els nens ja han tornat a emprendre el ritme 

escolar, les Proves Internes d’Avaluació Inicial en llengües i matemàtiques. 

Així mateix, es preveu l’aplicació de les mateixes proves al final del curs.  

La diferència en els resultats de les proves inicials i finals de cada alumne ens donarà 

informació sobre el grau d’assoliment dels seus aprenentatges. 

 

CAPÍTOL 6. ENSENYAMENT DE LA RELIGIÓ. 

D’acord amb la normativa vigent, l’ensenyament de la religió té caràcter optatiu per als 

alumnes i és d’oferta obligatòria i avaluable. 

La manifestació de l’opció per rebre ensenyament de la religió és totalment voluntària, 

mitjançant el full de preinscripció per als alumnes de nou ingrés al centre.  

En cas de no optar per l’ensenyament de la religió, l’alumne rep la deguda atenció educativa 

alternativa i avaluable (curs 14-15 a 1r, 3r i 5è), anomenada, segons la LOMCE, “Educació en 

valors socials i cívics” que no comporta, en cap cas, continguts curriculars associats al 

coneixement del fet religiós, ni a qualsevol àrea de l’etapa, sinó que posa un èmfasi especial en 

l’assoliment d’actituds i hàbits de conducta i en l’adquisició d’habilitats mentals 

d’autoconeixement, d’autocontrol, d’empatia i d’assertivitat. 

El centre adopta les mesures adequades per no propiciar cap mena de discriminació per l’opció 

escollida. 

Els pares o tutors legals dels alumnes, per iniciativa pròpia, poden modificar l’opció feta 

comunicant-ho per escrit a la directora del centre abans de l’inici del curs. 

Les classes de religió són impartides per l’especialista corresponent. Té contractació laboral 

feta pel Departament d’Ensenyament. 

CAPÍTOL 7. MATERIAL DIDÀCTIC. 

Per cicles, els mestres preveuen la despesa que suposarà el material necessari per a cada 
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alumne al llarg del curs escolar, procurant sempre ajustar al màxim el cost. 

L’import que suposa, es porta al Consell Escolar on ha de ser aprovat. 

Aquesta despesa és aportada de manera voluntària per les famílies, en una sola quota, a l’inici 

del curs escolar. En cas que la família hi tingui alguna dificultat, ho pot manifestar a algun 

membre de l’equip directiu qui vetlla per trobar, de comú acord, la resposta adequada. Casos 

d’extrema gravetat, poden ser tractats a través dels serveis socials municipals, arribant a 

acords amb les famílies. 

 

CAPÍTOL 8. INNOVACIÓ PEDAGÒGICA. 

L’escola Lacustària es proposa desenvolupar, en la mesura de les seves possibilitats,  iniciatives 

d’innovació pedagògica per tal d’estimular la capacitat d’aprenentatge, les habilitats i 

potencialitats personals, l’èxit escolar de tots els alumnes i la millora de l’activitat educativa, 

en el desenvolupament del Projecte Educatiu de Centre. 

Com a pràctiques educatives de referència, és a dir, iniciatives vinculades a la millora 

metodològica a l’aula, experiències lligades al currículum i a l’entorn, amb uns criteris 

d’avaluació, amb l’objectiu de la millora de les competències bàsiques de l’alumnat, a l’escola 

Lacustària portem a terme actuacions en diferents àmbits: matemàtic, lingüístic, científic, 

tecnològic i mediambiental . 

Com a programes d’innovació educativa oferts des del Departament que tenen com a finalitat 

actuacions específiques de millora del sistema educatiu, d’acord amb les seves necessitats i 

prioritats, l’escola Lacustària ha participat del Pla d’Autonomia de Centre (finalitzat el curs 

2013-2014), Pla Educatiu d’Entorn (encara que actualment sense dotació econòmica per part 

del Departament), Pla Català de l‘Esport a l’Escola i el Programa d’Escoles Verdes. 

 

CAPÍTOL 9. ACORDS METODOLÒGICS D’ESCOLA.  

Com a resultat del treball en Claustre s’ha arribat per consens a uns Acords Metodològics 

sobre: Aspectes generals, Àmbit lingüístic i Àmbit matemàtic. Se sotmetran a revisió per 

consens.  

Veure Annex 1. 
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TÍTOL V. DOCUMENTS DE GESTIÓ DEL CENTRE 
 

CAPÍTOL 1. EL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC). 

El PEC compromet l’escola Lacustària a complir els principis d’escola catalana, inclusiva, laica, 

respectuosa amb la pluralitat i a ser referent de qualitat educativa. 

El document exposa la identitat del centre i els seus objectius, orienta la línia pedagògica de 

l’activitat educativa i impulsa la col·laboració entre els membres de la comunitat educativa. 

El Projecte Educatiu de Centre l’elabora l’equip directiu, amb les aportacions i aprovació del 

claustre, tenint en compte les característiques socials i culturals de l’entorn i les necessitats 

educatives de l’alumnat. És aprovat pel Consell Escolar. 

 

Secció 1. Bases Legals. 

LEC (12/2009 de 10 de juliol) - Llei d’Educació de Catalunya. DOGC 5422 de 16/07/2009. 

Decret d’Autonomia de Centres (102/2010 de 3 d’agost). DOGC 5686 de 05/08/2010. 

Decret sobre la Direcció de centres educatius públics de Catalunya (155/2010 de 2 de 

novembre). DOGC 11/11/2010. 

Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència 

als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 4670, de 6.7.2006), derogat 

parcialment (art. 4 i Títol IV) pel Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius. 

 

Secció 2. Àmbit d’aplicació. 

Tots els integrants de la comunitat educativa: alumnes, famílies, mestres, personal no docent i 

totes aquelles persones que hi participin o hi entrin de manera temporal. 

 

Secció 3. Aprovació. 

El Projecte Educatiu de Centre  de l’Escola Lacustària està en procés d’actualització. 
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CAPÍTOL 2. EL PROJECTE DE DIRECCIÓ (PD). 

La LEC, en els articles 143.3 i 144.1, estableix que el Projecte de Direcció és un instrument 

essencial de l’autonomia del centre. Un cop nomenada la directora o director, la 

implementació del Projecte orienta i vincula l’acció del conjunt d’òrgans de govern 

unipersonals i col·legiats del centre. 

El Projecte de Direcció està estretament lligat  al PEC, n’ordena el desplegament i la seva 

aplicació.  

D'acord amb l'article 144 de la Llei 12/2009, l'article 31 del Decret 102/2010, d'autonomia dels 

centres educatius, i els articles 23, 24 i 25 del Decret 155/2010, de la direcció dels centres 

educatius públics i del personal directiu professional docent, per a l'ordenament, el 

desplegament i l’aplicació́ del projecte educatiu en el període del mandat , el projecte de 

direcció́ ha de:  

• Precisar els objectius a assolir en l’àmbit pedagògic, vinculats a la millora dels resultats 

educatius, a partir d'una diagnosi actualitzada del centre.  

• Establir les línies d'actuació prioritàries d 'aplicació del projecte educatiu que s 'han de 

desenvolupar durant el període de direcció.  

• Concretar els plantejaments educatius que tingui incorporats el projecte educatiu.  

• Concretar els elements organitzatius que afavoreixin la consecució dels objectius fixats , 

buscant la major sistematització́ de les activitats del centre. 

• Precisar els indicadors explícits per a l 'avaluació del mandat d'acord amb els indicadors 

de progrés establerts en el projecte educatiu , acompanyat dels mecanismes de 

retiment de comptes als òrgans de participació i control.  

• Concretar les necessitats derivades del projecte educatiu.  

• Incorporar els elements i mecanismes necessaris per aprofundir l 'exercici del lideratge 

distribuït i per al foment de la participació de la comunitat escolar.  

• Pot incloure previsions de modificació del projecte educatiu.  
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CAPÍTOL 3. LA PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE CENTRE (PGAC). 

L’escola Lacustària elabora a l’inici de cada curs la corresponent Programació General Anual 

del Centre d’acord amb el que estableix l’article 10 del Decret 102/2010, d’autonomia dels 

centres educatius, en la qual es recull la concreció de les prioritats i de tots els aspectes 

relatius a les activitats i funcionament del centre per al curs, incloses, si escau, les concrecions 

relatives als projectes, el currículum, les normes i els serveis que es presten dins l’horari 

escolar. 

La PGAC està d’acord amb el PEC i el Projecte de Direcció i s’ha de sotmetre a l’aprovació del 

Consell Escolar i, pel que fa a les activitats educatives, a l’aprovació prèvia del Claustre. 

 
CAPÍTOL 4. LA MEMÒRIA ANUAL. 

L’escola Lacustària elabora cada final de curs la Memòria Anual, document que recull 

l’avaluació de l’assoliment dels objectius que s’han previst en la PGAC, d’acord amb els criteris, 

els indicadors i els procediments d’avaluació definits al PEC. 

El Claustre de mestres participa directament en la seva elaboració i anàlisi dels resultats, 

d’acord amb els objectius proposats a la PGAC, i en fa les corresponents propostes de millora. 

El Consell Escolar participa en l’anàlisi dels resultats i propostes de millora recollits en la 

Memòria, d’acord amb els objectius proposats a la PGAC. 

 

CAPÍTOL 5. L’AVALUACIÓ DELS PROJECTES DE CENTRE. 

Cadascuna de les actuacions esdevingudes des dels diferents projectes, comporta la seva 

pròpia avaluació a través dels indicadors. L’anàlisi dels resultats permet decidir les propostes 

de millora. 
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TÍTOL VI. FUNCIONAMENT DEL CENTRE 
 

CAPÍTOL 1. ASPECTES GENERALS. 

Secció 1. Calendari Escolar. 

Cada curs el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya presenta el calendari 

escolar per aquell curs. 

Els mestres inicien el curs el primer dia laborable de setembre i no acaben les activitats 

programades al centre abans del dia 30 de juny o el dia laborable immediatament anterior. 

Els alumnes d’Educació Infantil i Primària inicien el curs no més enllà del 15 de setembre i 

l’acaben no més enllà del 23 de juny. 

Al llarg del curs hi ha dos períodes de vacances: Nadal i Setmana Santa. 

Es consideren festius els dies que determini la disposició corresponent del Departament 

d’Empresa i Ocupació i els dos dies de Festa Local. 

Els centres poden establir tres dies festius de Lliure Disposició. El Consell Escolar de l’escola 

Lacustària es coordina amb els dels centres del municipi, les escoles bressol El Carrilet i El Niu, 

l’escola Puig de les Cadiretes i l’institut de Llagostera, per proposar al Consell Escolar Municipal 

els mateixos dies.  

Secció 2. Horari del centre. 

Amb caràcter general, els alumnes d’Educació Infantil i Primària de Catalunya fan un nombre 

total de 5 hores diàries. 

El Departament d’Ensenyament ha determinat que els centres d’Educació Infantil i Primària de 

Llagostera complementin l’horari lectiu amb 1 hora diària per a tots els alumnes, a fi de 

desenvolupar les habilitats que afavoreixen l’assoliment de les competències bàsiques. 
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Amb caràcter particular, l’horari de l’Escola Lacustària és el següent: 

  Matí de 9:00 a 13:00 h. 

  Tarda de  15:00 a 17:00 h. 

Amb caràcter excepcional, les famílies dels alumnes de P3 podran recollir-los a les 12:00h, 

prèvia sol·licitud per escrit a la direcció del centre, amb el compromís de fer-ho durant tot el 

curs. Per aquest motiu, les hores complementàries (6a hora) d’aquest nivell es realitzen de 

12:00h a 13:00h. 

 

Secció 3. Entrades i sortides del centre dels alumnes d’Educació Infantil. 

• Entrades. L’obertura del portal exterior d’Educació Infantil de la Pujada del Dipòsit es fa 

a les 9:00 i a les 15:00 hores. N’és responsable, igualment que del tancament passats 

10’, la persona que li correspongui segons l’horari establert per la coordinadora del cicle 

supervisat per l’equip directiu. 

• Arribada dels alumnes. Les famílies acompanyen els alumnes fins al portal i, a partir 

d’allà, es dirigeixen a la porta de les seves aules on els espera la mestra. A l’inici del curs, 

les famílies de P-3 poden entrar fins la porta de la mateixa aula. A mida que avança el 

curs i les nenes i els nens es van adaptant a l’escola, les famílies els acompanyaran fins a 

la tanca de fusta. 

• Els alumnes d’EI provinents del servei d’acollida matinal són acompanyats per la 

monitora del propi servei, a les aules. 

• Sortides. A les 13:00 i a les 17:00 hores s’obre el portal exterior d’EI per a la sortida de 

l’alumnat. N’és responsable la persona que li correspongui segons l’horari establert per 

la coordinadora del cicle supervisat per l’equip directiu. Del tancament del portal n’és 

responsable, entre 10 i 15’ després, el conserge de l’escola. 

• Entrega dels alumnes. Totes les famílies d’EI o a qui aquestes autoritzin, prèvia posada 

en coneixement del centre, poden recollir els alumnes a la porta de l’aula corresponent. 

Es dirigiran a la mestra de l’aula per tal que aquesta li pugui donar l’alumne en 

reconèixer-la com a persona autoritzada. 

Secció 4. Entrades i sortides dels alumnes de Primària. 

• Entrades. L’obertura de la porta exterior de Primària de la Pujada del Dipòsit es fa a les 
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9:00 i a les 15:00 hores. N’és responsable, igualment que del tancament passats 10’, el 

conserge de l’escola. En cas d’alumnes amb necessitats educatives especials, que ho fan 

necessari, la persona a qui se li hagi encomanat la responsabilitat estarà a la porta per 

facilitar-los l’entrada i acompanyament fins a l’aula. 

 

• Arribada dels alumnes. Les famílies que acompanyen els alumnes ho fan fins a la porta. 

A partir d’allà es dirigeixen cap a les seves aules al so de la música que indica l’inici de la 

jornada. La mestra corresponent estarà a l’aula esperant els alumnes. L’entrada i el 

trajecte per l’interior del recinte està vigilat pels mestres que els correspon segons 

l’horari establert per la cap d’estudis.  

• Els alumnes de primària provinents del servei d’acollida matinal, sortiran sols de la 

biblioteca sota les ordres de la monitora responsable i es dirigiran a les seves aules per 

l’interior del recinte. 

• Sortides. A les 13:00 i a les 17:00 hores s’obre la porta exterior de Primària de la Pujada 

del Dipòsit per a la sortida de l’alumnat. N’és responsable el conserge. Els mestres 

acompanyen els seus alumnes, fins a les portes que comuniquen amb el pati i, des d’allà, 

els vigilen mentre el travessen per arribar a la porta exterior. En cas d’alumnes amb 

necessitats educatives especials, que ho fan necessari, la persona a qui se li hagi 

encomanat la responsabilitat estarà amb ells durant el trajecte per facilitar-los la sortida. 

El conserge es mantindrà a la porta exterior fins el moment del seu tancament, entre 5 i 

10’ després de l’obertura. 

• Les entrades dels alumnes de Primària a l’inici de la jornada, tant del matí com de la 

tarda, es fan amb l’acompanyament dels mestres tot seguint el mateix torn de vigilància 

establert per a l’esbarjo. Les mestres es reparteixen en diferents zones estratègiques a 

l’entrada i a l’interior de l’edifici per tal d’assegurar el compliment de les normes de 

convivència. 

 

Secció 5. Sortides del centre per part dels alumnes. 

Només són possibles en cas que la família informi de la causa i hora de recollida, per escrit o 

telefònicament a la tutora o altre personal del centre.  

En cas de malaltia de l’infant, la tutora es posarà en contacte amb la família per informar de la 

situació de salut del seu fill i acordaran el moment més prompte de la seva recollida a l’escola. 
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Secció 6. Sortides i colònies.  

Són activitats complementàries al desenvolupament del procés d’aprenentatge i emocional de 

l’alumnat que queden recollides i aprovades anualment a la Programació General del centre. 

 

Tot i que legalment tenen caràcter voluntari és proposta prioritària del centre que hi puguin 

participar tots els alumnes. En el cas que no hi participi algun alumne, aquest no tindrà cap 

mena de modificació del seu horari i serà atès a l’escola, a l’aula que la mestra tutora proposi, 

que serà la més propera possible en edat dels alumnes, amb uns treballs complementaris pel 

temps que duri la sortida. 

Hi ha algunes de les sortides que tenen un cost econòmic que coneix i ha de fer efectiu la 

família. En cas que la família hi tingui alguna dificultat, ho pot manifestar a algun membre de 

l’equip directiu qui vetlla per trobar, de comú acord, la resposta adequada. Casos d’extrema 

gravetat, poden ser tractats a través dels serveis socials municipals, arribant a acords amb les 

famílies. 

La família ha d’autoritzar la sortida o les colònies del seu fill, per escrit, segons el model que 

elabora el centre. 

En totes les sortides i colònies que organitza l’escola Lacustària es compleixen les ràtios que 

ordena el Departament d’Ensenyament. Són les següents: 

Ràtios sortides. EI: 10/1; CI i CM: 15/1; CS: 20/1. 

Ràtios colònies: EI: 8/1; CI i CM: 12/1; CS: 18/1. 

En casos excepcionals i amb l’aprovació del Consell Escolar es podran fer sortides pel poble, 

properes al centre, amb ràtios més elevades.  

La cap d’estudis elabora un calendari amb la participació equitativa i proporcional de tots els 

mestres per a l’acompanyament dels alumnes a les sortides i colònies. Té en compte també, a 

través de les confirmacions de les tutores, els alumnes o grups que per les seves 

característiques especials requereixen un suport en el nombre d’acompanyants. 
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CAPÍTOL 2.  REFERENT ALS MESTRES. 

Els mestres són els professionals que exerceixen la responsabilitat principal del procés 

educatiu i l’autoritat que se’n desprèn. Aquesta responsabilitat, en el marc definit per l’article 

104 de la LEC, inclou la transmissió de coneixements, destreses i valors. 

Els mestres ocupen la posició preeminent en l’exercici de les seves funcions docents, en què 

gaudeixen d’autonomia, dins els límits que determina la legislació i en el marc del PEC. 

Secció 1. Drets i Deures dels mestres. 

Els mestres, en l’exercici de llurs funcions docents, tenen específicament  

Drets, 

a. Exercir els diversos aspectes de la funció docent a què fa referència l’article 104 de la 

LEC, en el marc del PEC. 

b. Accedir a la promoció professional. 

c. Gaudir d’informació fàcilment accessible sobre l’ordenació docent. 

d. Participar en els òrgans del centre. 

Deures, 

a. Exercir la funció docent d’acord amb els principis, els valors, els objectius i els 

continguts del Projecte Educatiu del Centre. 

b. Contribuir al desenvolupament de les activitats del centre en un clima de respecte, 

tolerància, participació i llibertat que fomenti entre els alumnes els valors propis d’una 

societat democràtica. 

c. Mantenir-se professionalment al dia i participar en les activitats formatives necessàries 

per a la millora contínua de la pràctica docent. 

d. Els mestres estan obligats a complir l’horari i el calendari establert en la Programació 

General del Centre, assistir a les reunions de Claustre, a les reunions de cicle, a les 

reunions de grups de treball i a les altres degudament convocades per la directora o 

persona encarregada a tal efecte. 

 

Secció 2. Funcions dels mestres. 

Segons l’article 104 de la LEC, són funcions Específiques dels mestres: 

a. Programar i impartir ensenyament en les especialitats, àrees i matèries que tinguin 
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encomanats, d’acord amb el currículum, en aplicació de les normes que regulen 

l’atribució docent. 

b. Avaluar el procés d’aprenentatge dels alumnes. 

c. Exercir la tutoria, direcció i orientació dels aprenentatges dels alumnes. 

d. Contribuir, amb la col·laboració de les famílies, al desenvolupament personal dels 

alumnes en els aspectes intel·lectual, afectiu, psicomotor, social i ètic. 

e. Informar periòdicament les famílies sobre el procés d’aprenentatge i cooperar-hi en el 

procés educatiu. 

f. Exercir la coordinació i fer el seguiment de les activitats escolars que els siguin 

encomanades. 

g. Col·laborar en la recerca, l’experimentació i la millora contínua dels processos 

d’ensenyament. 

h. Promoure i organitzar activitats complementàries i participar-hi tant sigui a dins com a 

fora del recinte escolar, si són programades pel centre i incloses en llur jornada 

laboral. 

i. Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació, que han de conèixer i 

dominar com a eina metodològica. 

j. Aplicar les mesures correctores i sancionadores derivades de conductes irregulars. 

 

Secció 3. Funcions dels mestres tutors. 

Són funcions principals del mestres tutors: 

a. Tenir coneixement del procés d’aprenentatge i evolució personal dels seus alumnes. 

b. Coordinar amb els especialistes la coherència de les activitats d’ensenyament 

aprenentatge i les activitats d’avaluació envers els alumnes. 

c. Responsabilitzar-se de l’avaluació del seu grup d’alumnes en les sessions d’avaluació. 

d. Tenir cura, juntament amb la secretària del centre, de vetllar per l’elaboració dels 

documents acreditatius dels resultats de l’avaluació i de la comunicació d’aquests als 

pares o representant 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, mares i/o representants legals 

per informar-los del seu procés d’aprenentatge i de la seva assistència a les activitats 

escolars. 
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g. Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les activitats de 

l’escola. 

h. La tutoria de 6è vetllarà per coordinar el traspàs d’informació de primària a secundària 

obligatòria. 

i. Aquelles altres que li encomani la directora o li atribueixi el Departament 

d’Ensenyament. 

 

 

 

Secció 4. Criteris d’assignació de nivell. 

La directora té encomanada la responsabilitat d’assignació dels mestres al seu lloc de treball, 

un cop escoltat el claustre i l’equip directiu. 

Els criteris que es tenen en compte per exercir aquesta responsabilitat, són: 

1. Seguiment dels alumnes al llarg d’un cicle, amb valoració positiva de la pràctica 

educativa del mestre o la mestra per part de l’equip directiu. 

2. Disposició a liderar o col·laborar en els projectes d’escola, amb valoració positiva de la 

pràctica educativa del mestre o la mestra per part de l’equip directiu. 

3. Valoració de les característiques i necessitats educatives de l’alumnat del grup classe. 

4. Valoració dels desitjos expressats per cada mestre, d’acord amb les seves 

capacitacions i valoració positiva de la corresponent pràctica educativa per part de 

l’equip directiu. 

 

Secció 5. Horaris dels mestres. 

Seguint les disposicions vigents, la jornada laboral dels mestres és de 37 hores i mitja. 

D’aquestes, 30 són de permanència al centre i 7 i ½ per a la realització de tasques relacionades 

amb la docència que no s’han de fer necessàriament al centre. De les 30, 25 són lectives i 5 no 

lectives. 

Cada mestre, per designació de la cap d’estudis, disposa del seu propi horari d’acord amb les 

responsabilitats inherents al lloc de treball que ocupa. Aquest inclou la vigilància a les entrades 

i sortides del centre per part de l’alumnat i la vigilància d’aquest a les hores d’esbarjo i les 

possibles substitucions de curta durada. 
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Secció 6. Substitucions de curta durada. 

D’acord amb les instruccions del Departament d’Ensenyament, els membres de l’equip docent 

cobriran les absències de curta durada dels mestres. També aquelles que es produeixin per 

baixa, fins que siguin cobertes per l’administració educativa.  

Veure Annex 2. 

 

 

 

Secció 7. Torns de vigilància d'esbarjo. 

El temps d’esbarjo es contempla com a complement del procés d’ensenyament aprenentatge 

que té lloc a les aules. 

A Educació Infantil al matí, després d’esmorzar a l’aula, els alumnes surten al pati des les 

11:00h fins a les 11:50h i a la tarda, des de les 16:15h fins a les 16:45h. En tot moment l’espai 

d’esbarjo està acompanyat per 4 persones (mestres i/o TEI) d’acord amb l’horari establert en 

els torns de vigilància per la coordinadora d’EI sota la supervisió de la cap d’estudis. 

A Primària hi ha ½ hora d’esbarjo al matí de 10:50 a 11:20 h. Es produeix seguint els torns de 

vigilància establerts per la cap d’estudis amb el vistiplau de la direcció. A cada torn hi ha, com a 

mínim, una mestra representant de cada cicle i, si escau, la tècnica en educació especial per 

tenir cura específica dels nens amb necessitats educatives. Cada mestra està a càrrec d’una 

zona específica per tal de conèixer i fer el seguiment dels alumnes que hi juguen. 

Els mestres acompanyaran el grup d’alumnes que tinguin al seu càrrec fins al pati. Abans de 

deixar-los s’asseguraran de la presència dels mestres vigilants. 

 

Secció 8. Permisos, llicències, absències.  

La direcció del centre ha de registrar els retards i les absències justificades i injustificades del 

personal adscrit al centre, mitjançant l’aplicació informàtica del portal ATRI i trametre-les als 

serveis territorials d’ensenyament.  

Veure Annex 3. 
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Secció 9. Exercici del dret a vaga. 

Davant una convocatòria sindical de vaga, els mestres de l’escola es poden reunir en 

assemblea per mostrar els seus punts de vista i posicions envers el seguiment. 

Fins el dia abans de l’exercici del dret a vaga, la direcció del centre, en col·laboració amb 

l’equip directiu, recollirà, si escau, el percentatge del seguiment per part dels treballadors del 

centre, amb la finalitat d’organitzar l’atenció de l’alumnat durant el dia de vaga. 

En tot cas es complirà el decret de serveis mínims que fixi el Departament de Treball. 

 

 

El dia de la vaga la directora de l’escola, mitjançant l’aplicació específica dels serveis territorials 

de Girona, donarà informació del seguiment de la vaga i atenció de l’alumnat al matí i a la 

tarda. 

Un cop finalitzada la vaga, la directora introduirà les dades a l’aplicació telemàtica del 

Departament de les quals sortirà la relació de mestres que hi han participat. Haurà de lliurar al 

personal el comunicat específic corresponent, amb acusament de recepció i amb un termini de 

cinc dies hàbils per presentar al·legacions d’acord amb el procediment que estableixin les 

instruccions del Departament. D’acord amb les dades introduïdes a l’aplicació, es procedirà a 

la deducció automàtica de les retribucions en la nòmina del personal que ha exercit el dret a 

vaga.  

 

Secció 10. Col·laboració de docents jubilats. 

La llei 12/2009 de 10 de juliol, d'educació, estableix que l'administració educativa ha d'afavorir 

l'aprofitament de l'experiència professional del professorat jubilat, incorporant-lo al centre 

sense ocupar lloc de plantilla. 

L'escola accepta i compleix, quan escau, els tràmits establerts pel protocal preveient les 

garanties necessàries de cobertura d'assegurança i responsabilitat. 

 

CAPÍTOL 3 . REFERENT A L’ALUMNAT. 
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Secció 1. Drets i Deures dels alumnes. 

Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a rebre una educació integral 

i de qualitat. 

A més dels drets reconeguts per la Constitució, l’Estatut i la regulació orgànica del dret a 

l’educació, els alumnes de l’escola Lacustària tenen els drets i els deures regulats pel Capítol 2, 

Art. 21 i 22 de la LEC, en els termes següents: 

Com a drets, 

a. Accedir a l’educació en condicions d’equitat i gaudir d’igualtat d’oportunitats. 

b. Accedir a la formació permanent. 

c. Rebre una educació que 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 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. 

Com a deures, 

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. 
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d. Respectar els altres alumnes i l’autoritat del professorat. 

e. Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa. 

f. Complir les normes de convivència del centre. 

g. Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre. 

h. Respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi del centre. 

i. Fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic del centre. 

j. Propiciar un ambient de convivència positiu. 

 

 

 

CAPÍTOL 4. REFERENT A LES FAMÍLIES. 

Secció 1. Drets i Deures de les famílies. 

Les mares, pares o tutors legals dels alumnes, a més dels altres drets que els reconeix la 

legislació vigent en matèria d’educació, tenen dret a: 

a. Rebre informació sobre el Projecte Educatiu del Centre. 

b. Rebre informació sobre el caràcter propi del centre. 

c. Rebre informació sobre els serveis que ofereix el centre i les característiques que té. 

d. Rebre informació sobre la carta de compromís educatiu, i la corresponsabilització que 

comporta per a les famílies. 

e. Les normes d’organització i funcionament del centre. 

f. Les activitats complementàries, si n’hi ha, les activitats extraescolars i els serveis que 

ofereixen, el caràcter voluntari que aquestes activitats i serveis i l’aportació econòmica 

que, si escau, els comporta.  

g. Rebre informació sobre la Programació General Anual del Centre. 

h. Rebre informació sobre les beques i els ajuts a l’estudi. 

i. Rebre informació sobre l’evolució educativa de llurs fills. 

j. Participar activament en l’educació de llurs fills. 
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k. Participar en la vida del centre per mitjà del Consell Escolar i d’altres instruments de 

què es doti el centre en exercici de la seva autonomia. 

Tenen el deure de: 

a. Respectar el Projecte Educatiu del Centre. 

b. Respectar el caràcter propi del centre. 

c. Contribuir a la convivència entre tots els membres de la comunitat escolar. 

d. Participar activament en l’educació de llurs fills. 

 

 

 

 

CAPÍTOL 5. REFERENT A ALTRE PERSONAL QUE INTERVÉ AL CENTRE DINS L'HORARI 
LECTIU. 

Secció 1. Professionals d’atenció educativa: TEI, TEE, Reforç a les NEE i Tècnica 

Mediambiental. 

El nostre centre disposa d’una Tècnica especialista en Educació Infantil (TEI). Té catalogació de 

personal laboral que col·labora amb les mestres tutores de P-3 i EI en el procés educatiu de 

l’alumne, principalment en el desenvolupament d’hàbits d’autonomia i en l’atenció a les 

necessitats bàsiques dels infants. 

La seva jornada laboral és de 37 hores i ½, de les quals 25 són d’atenció directa a l’alumnat; 5 

de participació en activitats no lectives (reunions...); 5 de col·laboració en l’acollida dels 

alumnes d’EI a l’inici i la finalització de la jornada escolar o en la realització de tasques 

socioeducatives relacionades amb els hàbits i actituds personals en el temps de migdia; i 2 

hores i ½ de preparació de material i participació en activitats de formació externa, que no 

s’han de fer necessàriament al centre. 

Correspon a la TEI: 
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• Participar en la preparació i desenvolupament d’activitats d’ensenyament i 

aprenentatge, com són organització de l’aula, elaboració de materials didàctics, suport 

al desenvolupament de les sessions... 

• Col·laborar en la planificació i desenvolupament d’activitats d’ensenyament i 

aprenentatge d’hàbits d’autonomia de l’alumne. 

• Dur a terme activitats específiques amb alumnes pautades per la mestra tutora. 

• Col·laborar en les activitats d’atenció a les necessitats bàsiques dels infants. 

• Participar en processos d’observació dels infants. 

• Participar en les reunions de nivell, cicle i en les activitats de formació que tinguin 

relació amb les seves funcions. 

• Pot participar, si escau, en les entrevistes de la tutora amb les famílies. 

Degut a les necessitats educatives específiques d’alguns alumnes, el nostre centre disposa d’un 

Tècnica especialista en Educació Especial (TEE, també anomenada vetlladora).  

 

La seva jornada laboral és de 37 hores i ½ de les quals, 30 són d’atenció directa als alumnes 

amb necessitats educatives especials, 5 per a reunions i 2 i ½ més de preparació, formació i 

reciclatge i altres activitats relacionades amb les seves funcions i que no s’han de fer 

necessàriament al centre. 

Correspon a la TEE: 

• Donar suport als alumnes amb necessitats educatives especials perquè puguin 

participar en les activitats que organitzi l’escola. 

• Aplicar programes de treball preparats pels tutors o especialistes. 

• Participar en l’elaboració i aplicació de tasques específiques relacionades amb 

l’autonomia personal, adquisició d’hàbits d’higiene, habilitats socials, mobilitat i 

desplaçaments, estimulació sensorial, escolarització compartida... 

• Participar en el PEC. 

• Conèixer els objectius i continguts dels programes per tal de poder adequar de la 

millor manera possible la seva tasca de col·laboració amb mestres tutors i 

especialistes. 
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• Proporcionar als tutors i especialistes elements d’informació sobre l’actuació de 

l’alumne, a fi d’adaptar i millorar el seu procés d’aprenentatge. 

Per reforçar l'atenció a les necessitats educatives específiques d’alguns alumnes, l'AFA de 

l'escola contracta una Professional del Servei de Psicopedagogia (pedagoga, psicòloga, 

psicopedagoga...) que, dins l'horari escolar, complementa la tasca de les mestres i tècniques 

que intervenen al centre. 

L'Ajuntament ofereix els serveis d’una Tècnica Mediambiental per realitzar tasques de suport 

relacionades amb l’hort ecològic escolar, en anglès. 

 

Secció 2. Personal d’Administració i serveis. Auxiliar d’administració. 

L’auxiliar administrativa de la nostra escola és personal d’administració i serveis (PAS). Té 

especificades les següents funcions: 

a. La gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació de l’alumnat. 

b. La gestió administrativa dels documents acadèmics: historials acadèmics, expedients 

acadèmics, títols, beques i ajuts, certificacions, diligències... 

c. La gestió administrativa i la tramitació dels assumptes propis del centre. 

d. La realització de les tasques d’arxiu i classificació de la documentació del centre, de la 

correspondència, transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistes i 

relacions... 

e. La gestió informàtica de dades (domini de l’aplicació SAGA). 

f. La realització de comandes de material, comprovació d’albarans..., d’acord amb 

l’encàrrec rebut per la secretària o secretari del centre. 

g. Manteniment de l’inventari de mobiliari, audiovisuals, informàtic  i de funcionament. 

h. El control de documents comptables simples. 

i. Altres tasques relacionades amb les anteriors encomanades per la directora o per 

l’equip directiu del centre. 

 

Secció 3. Conserge. 

El conserge de l’escola Lacustària és personal de l’Ajuntament i com a tal n’és depenent. El seu 

contracte determina les seves funcions al centre. En l’últim apartat s’indica que realitzarà les 
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tasques que li siguin encomanades des de la direcció del centre. 

Algunes de les tasques que se li encomanen des de la direcció del centre són: 

a. L’obertura i tancament de les portes d’entrada al recinte. 

b. Supervisió de les entrades i sortides dels alumnes de Primària i transmetre les 

possibles incidències a la direcció del centre o a qui correspongui. 

c. Control de la porta d’accés a l’edifici, rebuda de visites i informació de la seva 

presència, quan escaigui, a algun membre de l’equip directiu. 

d. Impedir l’entrada de persones no acreditades correctament. 

e. Acompanyar i tenir cura dels alumnes que hagin pogut patir algun petit accident.  

f. Acompanyar els alumnes que esperen els pares quan han d’anar al metge, o per algun 

altre motiu els han de venir a recollir fora de l’horari habitual. 

g. Al començament i a l’acabament de les activitats escolars, fer un repàs de totes les 

instal·lacions, enllumenat, aixetes i dipòsits de wc, serveis higiènics, passadissos, 

despatxos..., per comprovar que tot està en ordre. 

h. Tenir cura de les màquines reprogràfiques, dels comptadors i de la caldera de 

calefacció. 

i. Programar i controlar la calefacció a l’època freda. 

j. Regar els patis i/o sorrals a l’època de calor. 

k. Informar a la direcció i a l’Ajuntament de qualsevol desperfecte o mal funcionament 

que hagi pogut observar. 

l. Dur a terme la reparació de petites avaries, desperfectes o millores en les instal·lacions 

del centre. 

m. Mantenir ordenat i net l’espai de consergeria. 

n. Mantenir netes i ordenades les dependències que comuniquen l’edifici amb l’exterior i 

els patis. 

o. Altres tasques relacionades amb les anteriors encomanades per la directora, per 

l’equip directiu del centre o l’Ajuntament. 

 

CAPÍTOL 6. REFERENT A LA DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA. 

Secció 1. Arxiu personal de l’alumne/a. 
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A la Secretaria del centre,  es custodia un arxiu personal per a cada alumne on s’aplega tota la 

informació referida a la seva història escolar. 

Aquest material està a la disposició de tots els mestres que tinguin relació directa amb 

l’alumne. 

Documents de l’arxiu personal: 

• Full dades matrícula. 

• Fitxa de dades bàsiques.  

• Expedient acadèmic.  

• Carta Compromís Educatiu. 

• Informe especialistes, si escau. 

• Registres i full de seguiment significatiu de l’alumne, si escau.  

• Informes de serveis (mèdics, psicopedagògics), si escau. 

• Pla Individualitzat, si escau. 

Altres documents arxivats digitalment: 

• Còpia dels informes a les famílies. 

 

 

 

Secció 2. Altra documentació. 

Sota la custòdia de la secretaria del centre, a disposició de les sol·licituds de l’administració 

educativa, resta també a l’arxiu del centre la següent documentació: 

• Actes d’avaluació de final de nivell/cicle. 

• Actes de les sessions d’avaluació. 

• Qualsevol altra documentació acadèmica que en seu moment determini l’òrgan 

corresponent. 

 

CAPÍTOL 7. REFERENT A LA TRAMESA D’INFORMACIONS. 

L’escola vetlla perquè la tramesa d’informacions a les famílies es faci amb la màxima eficàcia. 
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Majoritàriament es fa a través de 4 mitjans: 

1. A través de la carpeta viatgera a Educació Infantil. A través de notes a l’agenda  a 

Primària. 

2. Per a les famílies que opten per aquest mitjà, el correu electrònic. 

3. Per a aquelles famílies que no escullen el correu, circular informativa en paper. 

4. El bloc de l’escola. 

 

CAPÍTOL 8. REFERENT AL REPARTIMENT D’INFORMACIONS EXTERNES. 

En relació al repartiment d’informacions externes, si són de caràcter públic (Ajuntament, 

AFA...), es reparteixen a l’alumnat a qui vagi dirigit. 

En cas de temàtiques qualificades d’interès per a l’alumnat, el repartiment es farà en cada cas 

d’acord amb el criteri de l’equip directiu.  

 

CAPÍTOL 9. REFERENT A LES AUTORITZACIONS SIGNADES PER LA FAMÍLIA. 

Dins les activitats escolars i les aprovades dins la Programació General de Centre, n’hi ha 

algunes que requereixen d’autorització expressa per part de la família o representants legals 

de l’alumna/e. 

Aquestes són: 

• Sortides dins el municipi. 

• Sortides i excursions fora del municipi. 

• Dret d’imatge dels alumnes. 

• Administració de vacunes. 

• Revisions mèdiques i odontològiques. 

• Ensenyament de la religió catòlica. 

• Administració de Paracetamol 
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TÍTOL VII. CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 

CAPÍTOL 1. CONVIVÈNCIA I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES. 

L’aprenentatge de la convivència és un element fonamental del procés educatiu. 

Tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima escolar i el 

deure de facilitar-lo amb llur actitud i conducta en tot moment i en tots els àmbits de l’activitat 

del centre. 

La Carta de compromís Educatiu, referent per al foment de la convivència, vincula 

individualment i col·lectivament els membres de la comunitat educativa del centre. 

La resolució de conflictes, situada en el marc de l’acció educativa, té per finalitat contribuir al 

manteniment i la millora del procés educatiu dels alumnes. 

• Els procediments de resolució de conflictes de l’escola Lacustària s’ajustaran als 

següents criteris: 

a. Vetllar per la protecció dels drets dels afectats i assegurar el compliment dels 

deures i pels afectats. 

b. Garantir la continuïtat de les activitats del centre, amb la mínima pertorbació. 

c. Emprar mecanismes de mediació sempre que sigui pertinent. La mediació és un 

mitjà pel qual es dóna suport a les parts en conflicte perquè puguin arribar per si 

mateixes a un acord satisfactori. 

d. La mestra que ha atès la conducta vetlla per trobar un temps i un espai adequats 

per a la reflexió per part de l’alumne o alumnes, exercint de mediadora, si escau. 

 

CAPÍTOL 2. IRREGULARITATS EN LES CONDUCTES DELS ALUMNES I MESURES 
CORRECTORES. 

Secció 1. Consideracions. 

Es consideren irregularitats les actuacions o conductes que incompleixin o siguin contràries a 

les Normes de Convivència del Centre. 

L’aplicació de mesures correctores no pot privar els alumnes de l’exercici del dret a l’educació, 
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ni el dret a l’escolarització.  

La imposició de mesures, ha de tenir en compte l’edat dels alumnes afectats, llurs 

circumstàncies personals, familiars i socials i la proporcionalitat amb la conducta o l’acte que 

les motiva.  

Les mesures correctores tenen per finalitat contribuir a la millora del procés educatiu dels 

alumnes. 

En cap cas es poden imposar mesures correctores que atemptin contra la integritat física o la 

dignitat personal dels alumnes. 

 

Secció 2. Mesures correctores. 

Les mesures correctores s’ajustaran als següents criteris: 

a. Guardar proporció amb els fets. 

b. Tenir un valor afegit de caràcter educatiu. 

c. Incloure, sempre que sigui possible, activitats d’utilitat social per al centre educatiu. 

• Si la irregularitat es considera lleu, les mesures correctores seran preses per la mestra. 

• Si la irregularitat perjudica greument la convivència, serà l’equip de nivell o de cicle 

qui, amb el vistiplau de la directora del centre, prengui les mesures correctores. 

• Si la irregularitat es considera molt greu, després d’esgotar les possibilitats internes, es 

convocarà la Comissió de Convivència formada al si del Consell Escolar del centre, per 

aplicar les mesures correctores seguint les directrius de la LEC. 

 

CAPÍTOL 3. FALTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA. 

D’acord amb la LEC, 12/2009, (Decret 102/2010 de 3 d’agost, Art. 37.4) es consideren faltes 

greument perjudicials per a la convivència a l’escola, les següents conductes: 

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. Seran 

considerades especialment greus quan impliquin sobre els afectats, discriminació per 

raó de gènere, sexe, raça, naixença o per qualsevol altra condició personal o social. 
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b. Alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre, 

el deteriorament greu de les dependències o els equipaments de l’escola, 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 ser perjudicials per a la 

salut, i la incitació a aquests actes. 

d. La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència de l’escola. 

 

CAPÍTOL 4. MESURES CORRECTORES I SANCIONS SOBRE FALTES GREUMENT 

PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA A L’ESCOLA COMESES PELS ALUMNES. 

Són les determinades directament per la LEC: 

• La suspensió del dret de participar en sortides o la suspensió del dret a 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. 

 

CAPÍTOL 5. NORMES DE CONVIVÈNCIA. 

Secció 1. En relació al tracte als mestres i altre personal de l’escola. 

• Els alumnes de l’escola Lacustària han d’escoltar, de respectar i de complir les 

instruccions de tots els mestres i personal no docent ja que tots ells contribueixen a la 

seva educació. 

• Els alumnes han de seguir les orientacions dels mestres respecte els seus 

aprenentatges. 

 

Secció 2. En relació a les famílies. 

• Les mares, els pares o tutors legals dels alumnes han de respectar les normes del 

centre contingudes en aquestes NOFC, així com altres de rang superior que resultin de 

l’aplicació en cada cas concret. 
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• Així mateix són els responsables de vetllar pel compliment dels compromisos adquirits 

a través de la Carta de Compromís Educatiu que han signat a l’inici de l’escolarització 

de llurs fills al nostre centre. 

• Les famílies dels alumnes han de garantir la correcta escolarització d’aquests. En 

aquest sentit, és responsabilitat seva vetllar per la seva assistència i puntualitat. 

• Per entrevistar-se amb els mestres s’han de respectar els horaris previstos. En cas 

excepcional, i previ acord, es podrà concertar l‘entrevista en un altre horari. 

• Les comunicacions personals entre famílies i mestres es poden fer a hores convingudes 

de comú acord, telefònicament, correu electrònic, nota informativa o presencialment.  

 

Secció 3. En relació a la puntualitat, assistència i ordre. 

• Els alumnes de l’escola Lacustària han de conèixer l’horari escolar i, ells i les seves 

famílies, el compliran amb puntualitat.  

• Les mestres  tutores de l’escola han de portar un registre dels retards, les absències i 

les justificacions dels seus alumnes. Mensualment el posen a disposició de la secretària 

del centre per tal d’informatitzar les dades a l’aplicació corresponent, les quals 

quedaran reflectides als informes a les famílies. 

• En cas de reincidència en els retards, les mestres tutores es posaran en contacte amb 

la família per tal de resoldre la situació. Si no s’aconsegueix, la tutora ha de comunicar-

ho a l’EAP, els Serveis Socials Municipals i, si escau, a la Inspecció Educativa. 

• El desplaçament dels alumnes per l’interior del recinte s’ha de fer caminant tot 

relacionant-se de manera respectuosa, tant entre iguals com amb els adults. 

• Els alumnes de Primària podran utilitzar els lavabos fora dels esbarjos si, després de 

sol·licitar-ho, la mestra que està al seu càrrec ho considera necessari. 

• Els alumnes de l’escola Lacustària han de deixar net i endreçat el seu lloc de treball 

quan l’hagi utilitzat personalment o de manera col·lectiva. 

• Els desplaçaments dels alumnes entre classes ha de ser silenciós i àgil. 

• No es permet la utilització per a assumptes personals de telèfons mòbils o altres ginys 

electrònics en horari lectiu. 

• Els mestres són responsables de deixar les aules tancades amb clau, amb els llums 

apagats i les finestres tancades quan no hi ha alumnes al seu interior. 

• Es considerarà irregular qualsevol conducta que contravingui el sentit de les NOFC. 
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Secció 4. En relació al retard en la recollida d’alumnes a la sortida de l’escola. 

Quan es produeix un retard fora dels marges raonables en la recollida d’algun alumne un cop 

acabat l’horari escolar, la mestra que ha atès l’infant a la darrera sessió dins l’horari escolar és 

qui es responsabilitza d’actuar per resoldre la situació comptant amb la col·laboració de l’equip 

directiu, si escau.  

En primer lloc es procurarà contactar amb els pares o tutors legals per procurar resoldre la 

situació.  

Un cop esgotats sense efecte els intents de comunicació amb la família, la persona que fins 

aquell moment hagi estat al càrrec de l’infant, comunicarà telefònicament la situació a la 

policia local i acordaran la fórmula per lliurar-lo a la seva custòdia. En el cas de produir-se 

alguna dificultat, la persona a càrrec es posarà en contacte amb els mossos d’esquadra que 

gestionaran les diligències oportunes. 

Si els retards són reiterats, la direcció del centre ho comunicarà per escrit als serveis socials 

municipals, a l’EAP i al Director Territorial d’Ensenyament. 

 

Secció 5. En relació a l’absentisme de l’alumnat. 

L’absentisme pròpiament dit és la no-assistència reiterada i no justificada de l’alumne en edat 

d’escolarització obligatòria al centre educatiu al qual està matriculat. 

Si després de seguir el protocol establert a les NOFC (Títol 7, Capítol 5, Secció 3) no s’ha resolt 

de manera efectiva la situació d’absentisme, la direcció del centre ha de comunicar per escrit 

la situació a Serveis Socials municipals, amb còpia arxivada al centre, a disposició de la 

Inspecció d’Educació i, tot seguit, informar el director dels serveis territorial per tal que, si 

escau, ho posi en coneixement de DGAIA del Departament de Benestar Social i Família. 

Secció 6. En relació a problemes sorgits entre progenitors. 

Com a criteris generals, cap membre de la comunitat escolar ha de prendre partit ni adoptar 

cap posicionament en les relacions privades entre els pares dels alumnes. Els mestres han de 

complir sempre les resolucions i requeriments judicials escrits sobre les relacions abans 

esmentades. 

61 

 



 

Com a criteris específics: 

• Cap persona, sigui o no funcionària, no està obligada a proporcionar informes dels 

alumnes a petició d’un advocat. Cal exigir l’oportú requeriment judicial. 

• Tant la mare com el pare, si no han estat privats judicialment de la pàtria potestat, 

tenen dret a rebre informació sobre el desenvolupament educatiu dels fills. 

• Els progenitors que hagin estat privats de la pàtria potestat, s‘han de sotmetre al règim 

de relacions amb els fills que hagi estat establert mitjançant sentència judicial. 

• Les decisions de canvi de centre d’un alumne corresponen a les persones que en 

tinguin atribuïda la pàtria potestat. Aquesta s’exerceix per ambdós progenitors o per 

un de sol amb consentiment exprés o tàcit de l’altre. En cas de desacord entre 

progenitors , cal complir el que determini el jutge. 

• L’alumnat d’Educació Infantil ha de ser lliurat, a l’hora de la sortida, a qui tingui 

atribuïda la pàtria i custòdia o a les persones que en tinguin l’encàrrec, previ avís a la 

tutora. 

• Davant de qualsevol exigència que depassi els criteris abans exposats, cal demanar el 

corresponent requeriment judicial. 

En el supòsit que funcionaris de la policia es presentin a les dependències del centre, cal tenir 

present els criteris d’actuació següents: 

1. Si demanen endur-se algun alumne, cal 

• Que s’acreditin com a policia, tot exhibint el carnet professional. 

• Que aportin el requeriment judicial, o de la fiscalia, que n’ordena l’actuació. 

• Avisar els pares o tutors legals per tal que acompanyin el fill. Si no és possible 

comptar amb la família, els menors han de ser acompanyats per la tutora o per 

un altre mestre. 

 

 

 

2. Si demanen identificació o dades d’algun alumne, cal 

• Que s’acreditin com a policia, tot exhibint el carnet professional. 

• Que la petició s’efectuï amb la motivació deguda, que acrediti la relació amb 

els supòsits exposats, deixant constància escrita de la petició.  
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La direcció del centre pot comunicar dades personals identificatives d’un alumne a la policia de 

proximitat, a iniciativa pròpia o a demanda, sempre que hi hagi motivació de seguretat pública 

o de repressió d’infraccions en investigacions en curs.  

 

Secció 7. En relació a la sospita d’assetjament entre iguals. 

S’entén per assetjament aquella conducta de maltractament psicològic i/o físic, que té lloc en 

el marc escolar i de manera continuada, d’un alumne o un grup d’alumnes, a un altre, 

provocant patiment i/o bloqueig. Sovint es manifesta de manera oculta als adults, però ben 

coneguda per l’alumnat. 

En tot assetjament es presenta : 

• Situació d’abús de poder. 

• Intencionalitat per part de l’agressor/s. 

• Indefensió per part de qui el pateix, enfront del qui intimida. 

• Repetició sistemàtica al llarg d’un període de temps. 

Si malgrat les mesures preventives que es treballen a l’escola Lacustària, els mestres o algun 

altre membre de la comunitat escolar detecta algun indicador d’assetjament entre l’alumnat, 

ha de posar-ho en coneixement de la tutora o tutors dels alumnes afectats a fi de protegir la 

víctima i que puguin treballar conjuntament amb les famílies per solucionar la situació. Pot ser 

convenient la col·laboració d’un especialista per a l’atenció psicològica dels alumnes. 

Aquest tipus de conducta té la qualificació de falta greument perjudicial per a la convivència i li 

correspon el procediment de correcció de conducta descrit en aquestes NOFC. 

 

Secció 8. Protocol de coordinació en cas de sospita de maltractaments a infants. 

Els centres educatius són llocs on hi ha la possibilitat d’observar, suposadament,  diferents 

tipus de maltractaments als infants: 

• Maltractament físic: acció no accidental, per part dels pares o persones que tenen cura 

dels infants, que els provoqui danys físics o malalties. 

• Negligència o abandonament: es produeix quan les necessitats bàsiques (físiques, 

socials o psicològiques) de l’infant no són ateses, de manera temporal o permanent, 

per cap dels membres de la família (alimentació, higiene, atenció mèdica, educació, 
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vestit, vigilància, seguretat...). 

• Maltractament psicològic o emocional: situació crònica en la que els persones adultes 

responsables de l’infant, amb actuacions o privacions, li provoquen sentiments 

negatius envers la pròpia autoestima, i li limiten les iniciatives que té. 

• Maltractament sexual: situació en què un menor és utilitzat per satisfer els desitjos 

sexuals d’un adult. 

• Sotmetiment químic-farmacèutic: l’infant és sotmès a qualsevol tipus de drogues, 

sense necessitat mèdica. 

Quan hi ha la sospita per part de qualsevol membre de la comunitat educativa, s’inicia el 

Protocol d’actuació dissenyat especialment per aquests casos, entre els departaments de 

Benestar Social i Família i d’Ensenyament.  

Cal que la sospita sigui comunicada a la direcció del centre o a un membre de l’equip directiu 

qui, amb col·laboració amb la tutora, les mestres d’educació especial i l’EAP contrastaran la 

situació amb els indicadors RUMI. En cas de certesa i, depenent del nivell de valoració del 

maltractament, s’optarà per entrevistar-se amb la família,  per coordinar-se amb els Serveis 

Socials, per comunicar-ho a DGAIA (UDEPMI, 24 hores, 900300777), o per contactar amb els 

serveis sanitaris corresponents. En qualsevol actuació cal mantenir informada la família del 

menor. 

 

Secció 9. En relació a l’atenció dels conflictes. 

• Cada grup d’alumnes d’una aula elaborarà de manera participativa, en col·laboració 

amb la mestra, les pròpies normes de comportament que es compromet a complir. 

Seran exposades en un lloc ben visible de l’aula. 

• Els conflictes que es produeixen dins de l’aula,  han de ser atesos i resolts per la mestra 

que sigui responsable del grup en aquell moment. Si escau, donarà personalment la 

informació a la tutora o tutor del grup.  

• Els conflictes que es produeixen al pati, han de ser resolts mitjançant la mediació entre 

iguals. En cas que això no sigui possible, intervindran en el procés els mestres vigilants. 

Si escau, donaran personalment la informació a la tutora o tutor dels alumnes afectats. 

Secció 10. En relació al mobiliari i instal·lacions. 

• Els alumnes de l’escola Lacustària faran ús del mobiliari, del material comú i de les 
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instal·lacions amb cura i respecte. 

• Si un alumne, o diversos, produeixen desperfectes de forma voluntària o negligent 

(vidres, pintura, portes, parets, persianes...) ha de pagar l’import corresponent al cost 

de la reparació, després que la mestra tutora hagi informat convenientment la família 

o famílies. 

• Els alumnes de l’escola Lacustària faran ús responsable de l’aigua i de la llum. 

 

Secció 11. En relació a l’esbarjo. 

• A l’escola no es poden portar objectes que puguin fer mal o causar desperfectes. 

Tampoc al pati. 

• No es poden llençar pedres ni altres objectes que puguin causar danys a persones 

o béns.  

• Els alumnes respectaran i tindran cura dels arbres i plantes dels patis de l’escola. 

• Per al joc del pati a Primària s’utilitzen les pilotes de les aules i a Educació Infantil, 

les de cicle. Quan es malmenen pel pas del temps, cal informar la tutora o la 

coordinadora per tal de reposar-les. 

• Els alumnes dels diferents cursos respectaran el torn setmanal d’utilització de 

pistes esportives i camps de sorra, elaborat per la cap d’estudis. 

• Els alumnes que juguin als sorrals han de tenir present no buidar-los de sorra. 

També respectaran i tindran cura de les joguines que s’hi utilitzen. 

• Cada dia de la setmana els mestres ofereixen una activitat alternativa a l’hora 

d’esbarjo: “Pati Actiu”, tres dies, (jocs cooperatius, tradicionals, innovadors...), 

“Bibliopati”, un dia (els  llibres de la biblioteca es porten al pati per llegir i/o 

compartir) i “Pati Musical”, un dia (música per ballar, cantar, compartir...). Els 

alumnes respectaran les normes pròpies de l’activitat i la zona del pati on 

s’efectua.  

• Els alumnes que juguin amb les estructures lúdiques en faran un ús correcte tot 

respectant la col·lectivitat d’aquestes. 

 

 

 

Secció 12. En relació a l’estalvi energètic, selecció de residus i reciclatge. 
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L’escola es compromet a seguir les directrius recollides al document que ens acredita com a 

Escola Verda. 

Veure Annex 4. 

 

CAPÍTOL 6. ACTUACIONS EN CAS DE QUEIXES SOBRE LA PRESTACIÓ DE SERVEI QUE 

QÜESTIONIN L’EXERCICI PROFESSIONAL DEL PERSONAL DEL CENTRE. 

Quan algun membre de la comunitat escolar té una queixa sobre la prestació de servei que 

qüestiona l’exercici professional d’un membre del personal del centre, ha de fer-la arribar per 

escrit a la direcció del centre. 

El document ha de contenir la identificació de la persona o persones que el presenten, el 

contingut detallat de la queixa i dels fets, la signatura i la data. 

La directora o director ha de traslladar còpia de la queixa al mestre o treballador afectat i, 

directament o per mitjà d’algun altre membre de l’equip directiu, obtenir informació sobre els 

fets exposats. 

Obtinguda la informació i escoltat l’interessat, la directora o director, en col·laboració amb 

l’equip directiu, ha de prendre les decisions que consideri pertinents i comunicar per escrit a la 

persona o persones que han presentat la queixa la solució adoptada o, si escau, la 

desestimació motivada. 

La documentació generada ha de quedar arxivada a la secretaria del centre. 

 

CAPÍTOL 7. DIFUSIÓ D’IMATGES O DADES PERSONALS. 

Davant l’enregistrament i difusió d’imatges, treballs, dades personals... de qualsevol membre 

de la comunitat educativa per part d’algun alumne i/o dels seus familiars o tutors legals, la 

família o tutors legals de l’alumne directament vinculat assumiran tota la responsabilitat legal 

que se’n derivi.  

Veure Annex 7. 
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CAPÍTOL 8. ÚS SOCIAL DEL CENTRE. 

El centre ofereix les seves instal·lacions per a la realització d’activitats educatives, cíviques, 

culturals, esportives, artístiques o altres de caràcter social per part de persones físiques o 

jurídiques sense ànim de lucre, sense interferir en les activitats ordinàries de l’escola. Aquestes 

activitats queden regulades als articles 53 i 54 del Decret 103/2010 de 3 d’agost, d’autonomia 

dels centres. 

 

 

 

 

TÍTOL VIII. ALIMENTACIÓ I SALUT 
 

CAPÍTOL 1. PLA DE FUNCIONAMENT DEL MENJADOR.  

Veure Annex 5.  

CAPÍTOL 2. PROTOCOL D’ACTUACIONS DAVANT PEDICULUS HUMANUS CAPITIS 
(POLLS). 

En el moment en què es detectin polls al cabell d’algun alumne se seguiran els següents 

passos: 

a. Tan aviat com sigui possible, la mestra tutora es posarà en contacte, telefònicament o 

personalment, amb la família a fi d’informar-la de la situació. 

b. La tutora demanarà a la família que prengui les mesures profilàctiques adients envers 

el paràsit abans de tornar l’alumne a l’escola. 

c. El mateix dia de la detecció, els alumnes d’aquella classe portaran la informació a casa 

sobre les mesures preventives i profilàctiques a seguir en aquests casos. 

 

CAPÍTOL 3. ALIMENTACIÓ SALUDABLE. 

L’escola Lacustària vetlla, d’una manera transversal en el currículum, per una alimentació sana 

i equilibrada dels alumnes. 
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Es porten a terme diferents activitats: promoció de “5 al dia”, promoció de “fruita a l’escola” i 

higiene i salut bucodental, sorgides de propostes del propi Departament d’Ensenyament o 

altres entitats com Dipsalut. 

 

Secció 1. Esmorzars. 

Pel fet de plegar a les 13:00 hores, els mestres aconsellem l’alumnat que porti un petit 

esmorzar per menjar a l’hora d’esbarjo, que no sigui elaborat de manera industrial i, si pot ser, 

que sigui o s’acompanyi de fruita. 

A més també es promou que l’embolcall sigui sostenible, és a dir, carmanyola, boc-and-roll... o 

altres que no siguin paper d’alumini. 

Seguint la línia de l’alimentació saludable, es recomana a l’alumnat que els dimarts porti fruita 

per esmorzar. 

 

Secció 2. Aniversaris i altres celebracions. 

Evitarem el consum de llaminadures així com el repartiment de regals i/o invitacions. 

En celebracions en què intervenen famílies, aquestes poden portar aliments elaborats a casa, 

sota la seva responsabilitat. 

 

CAPÍTOL 4. PROTOCOL PER A L’ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS ALS ALUMNES. 

El personal de l’escola no pot administrar medicaments a l’alumnat. 

En cas que sigui imprescindible l’administració en horari lectiu, cal que els pares o tutors legals 

aportin una recepta o informe mèdic on consti el nom de l’alumne, la pauta d’administració 

dins l’horari escolar i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, han d’aportar un 

altre document on es demani, s’autoritzi i s’eximeixi de qualsevol responsabilitat el personal 

del centre que administri al fill o filla el medicament prescrit, d’acord amb la pauta mèdica 

adjuntada.  

Veure Annex 6. 

Se sol·licita a les famílies una autorització per poder administrar paracetamol en cas de 
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presentar febrer superior a 38º de temperatura corporal, mentre arriba el familiar que se 

l’emportarà cap a casa.  

Veure Annex 7. 

CAPÍTOL 5. PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT UNA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA. 

Davant una situació d’emergència cal,  

a. Identificar que efectivament sigui una emergència. 

b. Trucar el 112. 

c. Avisar la família. 

d. No deixar sol l’infant. 

 

Es consideren situacions d’emergència: 

1. Pèrdua de coneixement (no respon a estímuls tàctils o verbals o la resposta és lenta). 

2. Dificultat respiratòria (ennuegament, obstrucció de les vies respiratòries). 

3. Traumatisme amb fractura oberta. 

4. Traumatisme que comporta immobilització funcional i dolor. 

5. Traumatisme cranial amb pèrdua de coneixement (o signes de desorientació, 

desequilibri, atordiment...). 

6. Epilèpsia / Convulsió (pèrdua de coneixement i to postural). 

7. Reacció al·lèrgica, quan observem en l’infant 2 o més símptomes dels següents: 

urticària, inflor, dificultat respiratòria, mareig, baixada de to. 

8. Hemorràgia per ferida (per vidre, objectes metàl·lics, contusió...). 

9. Hipertèrmia (més de 41 graus C i sovint amb taques a la pell, convulsions, dificultat 

respiratòria). 

10. Intoxicació. 

11. Cremades: tèrmiques, càustiques o per electrocució. 

12. Trastorn sobtat de conducta (al·lucinacions, llenguatge incoherent, idees delirants, 

molta agressivitat, brot psicòtic, conducta asocial, comportament dissociatiu...). 

13. Afectació a l’ull: ferida, dolor sobtat, amb o sense pèrdua de visió. 

 

CAPÍTOL 6. ESPAI LLIURE DE FUM. 

D’acord amb les lleis vigents, està prohibit fumar en totes les dependències dels centres 
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educatius. És una prohibició absoluta i afecta totes les persones que estiguin a l’interior i als 

accessos del recinte escolar. La normativa no permet que els centres educatius públics tinguin 

àrees habilitades per a fumadors. 

 

CAPÍTOL 7. LA FARMACIOLA. 

Al centre hi ha distribuïdes en llocs visibles, coneguts i estratègics, diferents farmacioles 

accessibles als mestres però no als alumnes.  

Al seu costat hi ha la “Fitxa d’actuacions en situacions d’emergència” i la descripció del 

contingut de la farmaciola. 

El contingut de les farmacioles és revisat periòdicament per la coordinadora de riscos laborals i 
el conserge s’ocupa de la provisió del material. 

 

 

TÍTOL IX. PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT ESCOLAR 
 

CAPÍTOL 1. QÜESTIONS GENERALS. 

La direcció de l’escola Lacustària impulsa diferents estratègies per dinamitzar la participació 

dels diferents sectors de la comunitat escolar, especialment a través de les activitats i 

actuacions definides al Projecte de Direcció i a la Programació General  Anual de Centre. 

 

CAPÍTOL 2. ESCOLA I FAMÍLIA, CORESPONSABILITAT I ÈXIT EDUCATIU. 

L’educació és un factor clau en el futur d’una societat i ateny tots els agents implicats en l’acte 

educatiu, però principalment la família i l’escola. 

La família és el primer referent i responsable del creixement i de l’educació dels fills. 

El treball conjunt entre l’escola i la família, permet una acció educativa coherent i coordinada. 

Al bloc de l’escola hi ha exposats diferents enllaços que poden propiciar aquest treball conjunt, 
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així com el de “Família i Escola: Junts x l’Educació” del propi Departament d’Ensenyament. 

 

 

 

CAPÍTOL 3. CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU.  

L’escola Lacustària disposa del document de la Carta de Compromís Educatiu en la que 

s’expressen els objectius necessaris per a assolir un entorn de convivència i respecte pel 

desenvolupament de les activitats educatives i per potenciar la participació de les famílies en 

l’educació de llurs fills. 

Signen el document i els compromisos que hi recull, la direcció del centre i els pares o tutors 

legals de l’alumne quan inicia l’escolarització al centre. 

En el cas que sigui necessari, la Carta pot contenir una Addenda per concretar actuacions 

específiques per un alumne determinat. Tindrà, com a mínim, una revisió anual. 

Veure Annex 8. 

 

CAPÍTOL 4. ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES DE L’ESCOLA (AFA).  

Els pares i mares dels alumnes matriculats a l’escola es poden constituir en associacions. 

L’AFA, Associació de Famílies d’Alumnes, de l’escola Lacustària, és el col·lectiu format per 

mares, pares o tutors legals de l’alumnat matriculat a l’escola. També es pot anomenar AMPA, 

com a Associació de Mares i Pares d’Alumnes. 

Es regeixen per les lleis reguladores del dret a l’educació, per normes reguladores del dret 

d’associació, per les disposicions establertes per la LEC i les normes de desplegament i pels 

seus estatuts d’associació. 

Es reuneixen en junta una vegada al mes. Proposen activitats pels associats, fora de l’horari 

lectiu, i encomanen la gestió i funcionament a una empresa del sector del lleure. Organitzen i 
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porten a terme diferents activitats de caire social i cultural al si de la comunitat escolar. 

Col·laboren econòmicament en activitats formatives per a mestres i famílies. Col·laboren en 

l’adquisició de material pedagògic, de lleure, informàtic i de mitjans audiovisuals per a 

l’alumnat. 

La presidenta o president de l’AFA de l’escola Lacustària, o les persones a qui delegui, es 

coordina periòdicament amb la direcció del centre.  

 

CAPÍTOL 5. MARES O PARES DELEGATS DE CLASSE. 

Per tal de propiciar la comunicació entre les mestres tutores i les famílies dels alumnes d’una 

classe, l’escola Lacustària ha establert la figura de la mare o del pare delegat de classe. 

Cada any, a la primera reunió de famílies que hi ha a l’inici del curs, la persona s’ofereix de 

manera voluntària. És acceptada per la majoria dels assistents. 

Té les funcions de: 

• Obtenir els contactes telefònics i/o de correu electrònic de les famílies dels alumnes 

d’aquella classe. 

• Mantenir contacte àgil amb la mestra tutora. 

• Transmetre les informacions de part de la tutora a les famílies. 

• Transmetre les informacions recollides de part de les famílies a la tutora. 

• Col·laborar en l’organització d’activitats que proposa la tutora. 

• Facilitar la participació de les famílies dels alumnes d’aquella classe a les activitats que 

es proposen des del centre. 

• En el cas de 6è curs de PRI en coordinació amb les tutores i sota el vist i plau de la 

direcció del centre, organitzaran les activitats que serviran per col·laborar amb el 

finançament del viatge de final de curs. 
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ANNEX 1. Acords metodològics d’escola 

 

 

ACORDS METODOLÒGICS DE CENTRE 

 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC 

• Treballar les diferents tipologies de text al llarg de cada cicle. 
• L’aprenentatge de l’escriptura s’iniciarà amb lletra majúscula i el pas a la lletra 

d’impremta s’introduirà a finals de P5, tenint continuïtat durant tota la 
Primària. 

• Treballar la llengua (expressió oral, comprensió oral, expressió escrita i 
comprensió lectora) en totes les situacions d’aprenentatge, relacionades amb 
totes les àrees del currículum. 

• Treballar de forma sistemàtica activitats de comprensió i expressió oral. 
• Realitzar una sessió de lectura crítica comprensiva setmanal en tots els nivells 

de Primària, utilitzant les diferents tipologies de text i amb continguts referents 
a totes les àrees curriculars. 

• Garantir una sessió de lectura silenciosa setmanal en tots els nivells de Primària 
(que pot estar dividida en fragments de 10, 15... minuts diaris). 

• Realitzar activitats de modelatge lector sistemàticament en tots els nivells d’EI i 
PRI (per part del mestre, d’alumnes que s’han preparat una lectura, 
apadrinaments lectors...). La periodicitat es farà constar dins els horaris de cada 
grup-classe. 

• En l’elaboració de textos, utilitzar guions, elaborar esborranys i revisar-los 
abans de produir el text definitiu. 

• Avaluar els textos escrits d’acord amb els criteris d’avaluació acordats. 
• Planificar activitats innovadores i motivadores per tal de fomentar el gust per la 

lectura. 
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ÀMBIT MATEMÀTIC 

• El treball per a l’adquisició de la Competència Matemàtica tindrà en compte en 
el seu procés la vivenciació, la manipulació, la simbolització, l’abstracció i la 
generalització, en els diferents conceptes presentats. 

• Es potenciarà l’adquisició del Càlcul Mental, mitjançant el treball manipulatiu, 
especialment amb els REGLETS NUMÈRICS. 

• En la representació simbòlica de les operacions matemàtiques es fomentarà 
l’adquisició dels ALGORISMES PROPIS. 

• Treballar la resolució de problemes complexos (d’acord amb els tipus que es 
plantegen en les proves CB i AGD). 

• Potenciar l’ús de diferents estratègies en la resolució de problemes, evitant els 
models únics i uniformes, seguint el procés acordat. 

 

 

GENERAL 

• Portar a terme experiments al llarg del curs, des de P4 fins a 6è, tenint en 
compte que els alumnes han de formular hipòtesis, experimentar, descriure el 
procés i el material utilitzat i extreure conclusions (seguint el model 
consensuat). Se’n portaran a terme un mínim de set. 

• Fer ús de les noves tecnologies dins les activitats d’aula. 
• Resoldre els conflictes, treballar l’educació emocional i realitzar l’acció tutorial 

segons les indicacions del PAT (Pla d’Acció Tutorial). 
• Potenciar el treball del mestre a l’aula amb un petit grup d’alumnes, planificant 

estratègies organitzatives que facilitin aquest tipus de treball. 
Garantir la periodicitat setmanal en el treball en petit grup a l’aula, establint 
cada curs escolar en quines àrees, amb quina freqüència i amb quina 
organització d’aula es portarà a terme en cada nivell. 

• Treballar un projecte comú a nivell de centre coincidint amb el tema de la 
Jornada de Portes Obertes. 

• Respectar i atendre els diferents ritmes d’aprenentatge dels alumnes. 
• Potenciar l’ús de les situacions funcionals en el treball de totes les àrees. 
• Potenciar la transversalitat dels aprenentatges. 
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• Procurar que els alumnes coneguin els criteris d’avaluació abans de portar a 
terme un treball. 

• Fomentar l’autoavaluació i la coavaluació entre l’alumnat. 
• Autoavaluació per part del mestre de la pràctica educativa. 

LLENGUA ANGLESA 

• Dedicarem els primers 10-15 minuts a l'expressió oral relacionada amb el tema 
que treballem en aquell moment. 

• Les preguntes i frases més freqüents que els alumnes han d'assolir: 
How are you today? 
What's the weather like today? 
What day is today? 
Can you spell it, please? 
Can I drink some water, please? 
I don't understand. 
Can you help me, please? 
Can I have a..., please? / Do you lend me... ?/ Can I borrow...? 
Can you repeat, please? 
Can I go to the toilet, please? 

• Proves d'avaluació inicial i final: 
o Les preguntes de comprensió les passarà la mateixa persona, tant a 

principi com a final de curs. 

• L'avaluació de la comprensió la farem a través de l'activitat de listening de les 
Proves d'avaluació inicial i final. 

• Avaluarem l'expressió oral individualment fent una sèrie de preguntes a partir 
d'imatges. 

 

 

 

 

Juny-2014 
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ANNEX 2. Substitucions de curta durada 

 

SUBSTITUCIONS DE CURTA DURADA 

L’ordre amb què l’equip docent de Primària, d’acord amb el seu horari i les condicions de la 

substitució, cobrirà les absències serà el següent: 

1. Algun mestre que no té classe perquè els alumnes són d’excursió. 

2. Si es tracta d’una sessió de dos mestres aula, en cas que un falti, no se substituirà i si 

es tracta de mig grup s’ajuntarà amb l’altre mig. 

3. Hora S (de substitució) en lloc de fer l’activitat de 2 mestres a l’aula o tutoria 

individualitzada. 

4. Desfer 2 mestres aula (els dos mestres implicats decidiran qui farà la substitució).  

5. Ajuntar els mitjos grups obtinguts per l’organització de les classes d’educació física. 

6. Hora P (no lectiva i de permanència al centre) en lloc de fer entrevistes o treball de 

coordinació 

7. Hores d’Aula d’Acollida, Aula Oberta, Audició i Llenguatge i Equip Directiu. 

 

 

L’ordre amb què l’equip docent d’Educació Infantil, d’acord amb el seu horari i les condicions 

de la substitució, cobrirà les absències serà el següent: 

1. Suport del mateix nivell. Si qui falta és el suport, no se substitueix. 

2. Hora P. 

3. Suport d’un altre nivell o ajuntar mitjos grups. 

4. Si no es pot substituir des d’Educació Infantil, serà una mestra de Primària qui 

realitzarà la substitució. 

 

 

Febrer 2015 
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ANNEX 3. Permisos, llicències i absències 
 

PERMISOS 

MOTIU CARACTERÍSTIQUES SOU INTERÍ SUBSTITUT 

Permís prenatal. 
El temps necessari per assistir a exàmens prenatals i a tècniques de 
preparació per al part. 

100% Sí Sí 

Permís per tràmits preadoptius o 
d’acolliment previ. 

El temps necessari amb justificació que s’ha de fer en jornada laboral. 100% 
 
Sí 

 
Sí 

Permís per adopció o acolliment 
internacional. 

El temps de desplaçament previ fins a 2 mesos. 
Retribucions 
bàsiques. 

Sí Sí 

Permís per naixement, adopció o 
acolliment.  

5 dies laborables consecutius dins els 10 següents al naixement o adopció. 100% Sí Sí 

Permís per maternitat. 
16 setmanes ininterrompudes. 
 

100% Sí Sí 

Permís per adopció o acolliment. 
16 setmanes ininterrompudes. 
 

100% Sí Sí 

Permís per paternitat. 
4 setmanes consecutives. 
 

100% Sí Sí 

Permís per lactància. 
1 h. diària fins als 12 mesos. Es pot compactar màxim 24 dies . Si també es 
compacta la reducció d’1/3, queda reduït a 13 dies, i si es compacta 1/2, en 
8 dies. 

100% Sí 

Sí (en cas 
nomenament 
mínim 86% 
jornada). 

Permís per atendre fills prematurs o 
hospitalitzats a continuació del part. 

Màxim 13 setmanes. 100% Sí Sí 

Permís per atendre fills/es 
discapacitats. 

- Temps necessari per assistir al centre dels fills/es. 
-2 h de flexibilitat horària diària per conciliar horaris. 

100% Sí Sí 
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Permís per gaudir de vacances fora 
de temporada. 

 
Ha de ser per maternitat o baixa per malaltia durant el mes d’agost. 
 

100% Sí no 

Permís per matrimoni, o inici de 
convivència en parelles estables.  

15 dies naturals consecutius dins el termini d’un any a partir de la data.  
 

100% Sí Sí 

Permís per matrimoni d’un familiar 
(fins a 2n grau). 

1 dia si és a Catalunya. 
2 dies fora de Catalunya.  
 

 
100% 

 
Sí 

 
Sí 

Permís per mort, accident o malaltia 
greu d’un familiar (fins a 2n grau). 

Primer grau:  
3 dies hàbils, mateix municipi. 
5 dies hàbils, altre municipi. 
Segon grau: 
2 dies hàbils,  mateix municipi. 
4 dies hàbils, altre municipi.  

 
100% 

 
Sí 

 
Sí 

Permís per HOSPITALITZACIÓ de 
convivent o familiar fins a segon 
grau. 

2 dies laborables mateixa localitat del lloc de treball, 4 dies altra localitat. 
Ampliable a 6 dies excepcionalment. 
Han de ser justificades a la direcció del centre amb l’acreditació 
documental de presència o atenció mèdica, i amb la declaració responsable 
de la persona mitjançant el Portal de centre, també penjat a Sites, a més 
del document d’absències intern del centre, penjat a Sites.  

No hi ha 
descompte 
retributiu.  

Sí Sí 

Permís per HOSPITALITZACIÓ 
AMBULATÒRIA de convivent o 
familiar fins a segon grau. 

El temps indispensable. Han de ser justificades a la direcció del centre amb 
l’acreditació documental de presència o atenció mèdica, i amb la declaració 
responsable de la persona mitjançant el Portal de centre, també penjat a 
Sites, a més del document d’absències intern del centre, penjat a Sites.  

No hi ha 
descompte 
retributiu. 

Sí Sí 

Permís sense retribució per atendre 
un familiar. 

Familiar fins a segon grau. 
Mínim 10 dies i fins a 3 mesos, prorrogable per 3 mesos més.  

no Sí no 

Permís per trasllat de domicili. 1 dia mateixa localitat. 100% Sí Sí 
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Fins 4 dies altra localitat. 
Permís per a exàmens finals en 
centres oficials o proves definitives. 

Examen final Oficial: 1 dia.  
Altres proves: temps indispensable. 

100% Sí Sí 

Permís per deure inexcusable de 
caràcter públic o privat 
(enterrament, notari, ...). 

Temps imprescindible per complir el deure. S’ha de justificar. 100% Sí Sí 

Permís per formació. 
Per assistir a activitats del pla de formació del professorat del 
Departament. El temps que duri l’activitat. 

100% Sí Sí 

Permís per flexibilitat horària 
recuperable: per ACOMPANYAR a 
CONSULTA MÈDICA al cònjuge i 
ascendents i descendents fins a 2n 
grau. I per assistir a REUNIONS amb 
docents dels FILLS. 

S’ha de recuperar. 
Mínim 1 h, màxim 7 h. 
Han de ser justificades a la direcció del centre amb l’acreditació 
documental de presència o atenció mèdica, i amb la declaració responsable 
de la persona mitjançant el Portal de centre, també penjat a Sites, a més 
del document d’absències intern del centre.  
 

No hi ha 
descompte 
retributiu ja que 
es recuperen 
totes les  hores. 

Sí Sí 

 

LLICÈNCIES 
MOTIU CARACTERÍSTIQUES SOU P. INTERÍ P.SUBSTITUT 

Llicència per MALALTIA SENSE 
BAIXA. 

Fins a un màxim de 3 dies consecutius (amb 
efectes administratius): han de ser justificades a la 
direcció del centre amb l’acreditació documental 
de presència o atenció mèdica, o amb la declaració 
responsable de la persona  mitjançant el Portal de 
centre, també penjat a Sites i amb el document 
d’absències intern del centre.  
 

No comporten descomptes retributius en el 
següent supòsit: 
 
*Les primeres 30 hores laborables d’absència 
en un curs (o hores proporcionals a la jornada 
realitzada). Es pot consultar el saldo a ATRI. 
 

Sí Sí 

Llicència per MALALTIA AMB 
BAIXA. 

Superiors a 3 dies consecutius: han de ser 
acreditades amb el comunicat mèdic de baixa. Es 

Comporten el descompte retributiu següent: 
Del 1r al 3r: 50% 

Sí 
Si es té 
nomenament 
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recomana que s’avanci al centre.  
 
Màxim 12 mesos. Prorrogable 6 mesos més. 

Del 4t al 20è: 25% Després: 0% 
 
No comporten descomptes retributius en els 
següents supòsits: 
*Les derivades de malalties de caràcter 
crònic. 
*Hospitalització. 

en vigor. 

Llicència per  ASSISTÈNCIA A 
CONSULTA MÈDICA pròpia. 

S’han de concertar sempre que es pugui fora de 
l’horari de treball. 
Quan no sigui possible, s’ha de recuperar el temps 
d’absència. 
 
Han de ser justificades a la direcció del centre amb 
l’acreditació documental de presència o atenció 
mèdica, i amb la declaració responsable de la 
persona  mitjançant el Portal de centre, també 
penjat a Sites, a més del document d’absències 
intern del centre.  
 

No hi ha descompte retributiu ja que es 
recuperen totes les hores. 

Sí Sí 

Llicència per ASSISTÈNCIA 
MÈDICA AMB INGRÉS 
AMBULATORI (es va a dormir a 
casa: colonoscòpia, queixal seny, 
NO TAC, mamografia, ...). 

S’han de concertar sempre que es pugui fora de 
l’horari de treball. 
Quan no sigui possible, es disposarà del temps 
indispensable per a la recuperació de la persona. 
 
Han de ser justificades a la direcció del centre amb 
l’acreditació documental de l’assistència mèdica 
ambulatòria, i amb la declaració responsable de la 
persona  mitjançant el Portal de centre, també 

No hi ha descompte retributiu.   
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penjat a Sites, a més del document d’absències 
intern del centre.  
 

Llicència per risc durant 
l’embaràs (baixa). 

 100%  Sí  
Si es té 
nomenament 
en vigor.  

Llicència per accident laboral 
(baixa). 

Segons si ets de MUFACE o S. Social. 100% Sí 
Si es té 
nomenament 
en vigor. 

Llicència per estudis retribuïda. 
1 any. Han de ser relacionats amb el lloc de treball. 
 

100% no no 

Llicència per estudis no 
retribuïda. 

1 any. Han de tenir relació directa amb el lloc de 
treball. 
 

No no no 

Llicència per assumptes propis. 
Fins a 6 mesos cada 2 anys. 
 

No no no 

 

 

REDUCCIONS DE JORNADA 
MOTIU CARACTERÍSTIQUES SOU P. INTERÍ P.SUBSTITUT 

Reducció de jornada per guarda 
legal infant menor de 6 anys. 

Es pot compactar: 122 dies per 1/3 i 182 dies per 
½ 

Reducció 1/3 80% 
Reducció 1/2 60% 

Sí (amb vacant jornada 
i curs sencer). 

Només amb nomenament 
a jornada sencera. No es 
pot compactar. 

Reducció de jornada per guarda 
legal infant fins a 12 anys. 

Es pot demanar quan acabi la de menor de 6 
anys.  

Reducció 1/3 66’6% 
Reducció ½ 50% 
 

Sí (amb vacant jornada 
i curs sencer). 

Només amb nomenament 
a jornada sencera. No es 
pot compactar. 

Reducció de jornada per guarda La persona no ha de fer cap activitat retribuïda. Reducció 1/3 80% Sí (amb vacant jornada no 
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legal d’una persona amb 
disminució. 

 Reducció ½ 60% i curs sencer). 

Reducció de jornada per cura d’un 
familiar amb el 65% o més de 
discapacitat. 

Ha de ser familiar fins al segon grau i a càrrec 
directe.  
 

Reducció 1/3 80% 
Reducció ½ 60% 
 

Sí (amb vacant jornada 
i curs sencer). 

no 

Reducció de jornada per víctimes 
de violència de gènere. 

Durada: a determinar en cada cas. 
Reducció 1/3 80% 
Reducció ½ 60% 

Sí Sí 

Reducció de la meitat de la 
jornada per interès particular. 
 

De l’1 de setembre al 31 d’agost. Amb vistiplau 
de la direcció del centre. 

50% no no 

Reducció per discapacitat 
legalment reconeguda. 

El temps per rebre el tractament mèdic necessari 
en centres públics o privats en l’horari laboral. 

100% Sí no 

Reducció de jornada per cura de 
fill fins a 18 anys amb malaltia 
greu. 

Com a mínim 50% de reducció. El temps de 
reducció de jornada serà el que preveu l’informe 
mèdic que s’ha d’annexar a la 
sol·licitud. 

100% Sí no 

Reducció de jornada per majors de 
55 anys. 

De 55 a 58 anys: 2 h complementàries. 
De 59 a 64 anys: 2 h lectives. 
Cal tenir més de 15 anys de serveis a 
l’ensenyament públic no universitari. 

100% Sí no 

Reducció de jornada per atendre 
un familiar de primer grau per 
malaltia molt greu. 

Fins al 50% de la jornada. 
Durada màxima d’un mes. 

100% Sí no 

 

 

EXCEDÈNCIES 
MOTIU CARACTERÍSTIQUES SOU P. INTERÍ P.SUBSTITUT 
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Per cura de fill o filla. Màxim 3 anys. No 

Sí (amb 
particularitats). 
Es pot demanar 
no ser nomenat.  

Es pot demanar 
no ser nomenat. 

Per cura de familiars. 3 mesos a 3 anys. no 

Sí (amb 
particularitats). Es 
pot demanar no 
ser nomenat. 

Es pot demanar 
no ser nomenat. 

Per manteniment convivència. 
Mínim 2 anys.  
Màxim 15 anys. 
 

No no no 

Per interès particular. 
Mínim 2 anys continuats. No hi ha màxim. 
 

No no no 

Per incompatibilitat 
El temps que s’estigui en el servei. 
 

No no no 

Per violència de gènere El temps que es determini. Funcionariat: 100% els 2 primers mesos. 
Sí (amb 
particularitats).  
 

Sí (amb 
particularitats).  
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         MALALTIA PRÒPIA DE MENYS DE 3 DIES  

En / Na .........................................................................................  amb DNI:  .................... 
POSA EN CONEIXEMENT DE LA DIRECCIÓ DEL CENTRE  l’absència al lloc de treball per malaltia 
des del dia: ......... /.......... /............ a les: ............. h, fins al dia: ......... /.......... /............  a les 
.............. h.  
Als efectes de justificar l’absència en el lloc de treball, sota la meva responsabilitat, 
DECLARO que les dades abans exposades són certes i que vaig absentar-me del meu lloc de treball 
per motius de salut, circumstància que vaig posar en coneixement de manera immediata a la 
directora del centre.  
Selecciono una opció: 

' No m’és possible justificar l’assistència a la consulta mèdica.  
' Adjunto a aquesta declaració el justificant d’assistència a consulta mèdica. 

 

ASSISTÈNCIA A CONSULTA MÈDICA PRÒPIA, O COM ACOMPANYANT 

En / Na ....................................................................................  amb DNI:  ........................ 
DEMANA AUTORITZACIÓ A LA DIRECCIÓ DEL CENTRE  per absentar-se del lloc de treball per 
assistència a consulta mèdica  pròpia          / acompanyant         , el dia:  ........ /........ /........ de les: 
....... h, fins a les ....... h. 
Recuperaré les hores de la següent manera: ...................................................................... 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................... 
Als efectes de justificar l’absència en el lloc de treball, sota la meva responsabilitat, 
DECLARO que no m’ha estat possible concertar l’assistència a consulta mèdica fora del meu horari 
de treball. 
ADJUNTO a aquesta declaració el justificant d’assistència a consulta mèdica. 
 

ALTRES ABSÈNCIES (SÍ recuperable: reunions per fills; NO recuperable: hospitalització i/o 
ambulatòria pròpia o d’acompanyant, deure inexcusable, trasllat, formació ...) 
En / Na .....................................................................................   amb DNI:  ................................ 
DEMANA AUTORITZACIÓ / INFORMA, A LA DIRECCIÓ DEL CENTRE  per absentar-se del lloc de 
treball pel següent motiu:  .............................................................................................................. 
............................................................................................... des del dia:  .........  /.......... /............ 
de les: ............. h, fins al dia: ........... /............ /............  a les ................. Recuperaré les hores, si 
escau, de la següent manera:  ......................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

        
Als efectes de justificar l’absència en el lloc de treball, sota la meva responsabilitat, 
 
DECLARO que les dades abans exposades són certes i  vaig absentar-me del meu lloc de treball 
pels motius esmentats, circumstància que vaig posar en coneixement de manera immediata a la 
directora del centre. 
Selecciono, si escau: 

' Adjunto a aquesta declaració el justificant d’assistència a consulta mèdica. 
 
Llagostera, ........... d ....      .................................. de 20.......  

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Lacustària 
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SIGNATURA DE LA PERSONA INTERESSADA         VISTIPLAU / AUTORITZACIÓ DIRECCIÓ 
CENTRE 
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ANNEX 4. Projecte Escola Verda 
 

Nom del centre  

Escola Lacustària 

Localitat  

Llagostera 

Data de caducitat del projecte de direcció 

Curs 2016-17 

Accions de millora relacionades amb el currículum, la gestió, l’entorn i/o la participació  

(justificades a partir de la diagnosi) 

 Currículum Gestió  Entorn Participació  

1..- Selecció de Residus: Pati Net  

 

Sí Comissió 
Mediambie
ntal 

Centre Comunitat 
Educativa 

2.- Hort i Compostatge 
Sí Comissió 

Mediambie
ntal 

Centre Cicle 
Infantil 
Inicial  

3..- Espais enjardinats i Estudi dels arbres del pati 
Sí Comissió 

Mediambie
ntal 

Centre Cicle Mitjà i 
Cicle 
Superior 

4.- Setmana del Medi Ambient 
Sí Comissió 

Mediambie
ntal 

Centre Alumnes i 
Mestres 

5.- Comitè Verd d’Alumnes 
Sí Comissió 

Mediambie
ntal 

Centre Alumnes i 
Mestres 

6.- Coneixement entorn de l’escola 
Sí Cicles Municipi Alumnes i 

Mestres 

7.- Euronet 50/50 

Sí Consell 
Comarcal, 
Ajuntament 
i Centre 

 

Centre Cicle 
Superior i hi 
participa 
tota l’escola 

8.- Campanyes de sensibilització: d'estalvi de llum, calefacció, aigua , 
bosses de plàstic, esmorzars saludables, ... 

Sí Ajuntament 
i Centre 

Centre Comunitat 
educativa 

9.-Fomentar el consum responsable Sí Comissió 
Mediambie

Centre i Alumnes i 
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ntal municipi mestres 

1. Selecció de residus. Pati Net. Objectiu: Deixalles 0 

Descripció 

• Al pati només hi ha el contenidor d’orgànica i el d’envasos (a la porta de sortida). 
• Els alumnes llencen la major part de les deixalles abans de sortir al pati. 
• Cada setmana un grup-classe s’encarrega de netejar el pati i pesar les deixalles seleccionades. 

 

Objectius de millora 

• Conscienciar als alumnes de la necessitat de mantenir el pati net. 
• Reduir al màxim l’ús d’embolcalls utilitzant les carmanyoles. 

Aprenentatges curriculars relacionats amb l’acció 

Es relacionarà amb la major part dels àmbits de coneixement (Medi, Matemàtiques, Llengua, ...) 

 

A qui s’adreça l’acció 

• A tota la comunitat educativa. 
Amb qui es fa i en quin espai/temps 

• Dinamitza la Comissió de Medi Ambient del centre. 
• Participa tota la comunitat educativa. 

 

Planificació de les actuacions i difusió 

• Durant tot el curs escolar. 
• Mitjançant el Comitè Verd d’Alumnes. 

Avaluació 

• S’avaluarà a partir d’enquestes als alumnes i a les famílies i amb les gràfiques que fan els 
alumnes després de pesar els residus del pati. 
 

Continuïtat de l’acció i incorporació en els documents del centre 

Sí. 

Valoració general i propostes de millora 
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2.- Hort i Compostatge 

Descripció  

Es planten productes de temporada i es venen a la mateixa escola. Les restes orgàniques van al  
compostador. Són dues activitats supervisades per l’assessora de l’hort. 

Objectius de millora 

• Posar en contacte els alumnes amb l’entorn natural. 
• Responsabilitzar-los del manteniment de l’hort. 
• Aprendre part dels continguts de Medi Natural observant, manipulant, ... 

 

Aprenentatges curriculars relacionats amb l’acció  

Es relacionarà amb la major part dels àmbits de coneixement (Medi, Matemàtiques, Llengua, ...) 

 

A qui s’adreça l’acció 

Cicle Inicial. 

Amb qui es fa i en quin espai/temps  

Cicle Inicial durant tot el curs escolar. 

 

Planificació de les actuacions i difusió  

Durant tot el curs.  Qui planifica és l’assessora mediambiental que ens proporciona l’Ajuntament. 

 

Avaluació 

A partir d’observar-ne el funcionament. 

 

Continuïtat de l’acció i incorporació en els documents del centre  

Sí 
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Valoració general i propostes de millora (a omplir a final de curs per a valorar el curs i guiar les actuacions del 
proper curs) 

 

3.- Espais enjardinats i estudi dels arbres del pati 

Descripció  

Tenim cura dels espais enjardinats (Cicle Mitjà). Els alumnes de Cicle Superior fan l’estudi dels arbres 
del pati. 

 

Objectius de millora 

• Fer participar els alumnes de manera activa en la millora dels espais enjardinats del centre. 
• Conèixer les plantes i els arbres i com tenir-ne cura. 
• Ampliar l’herbari virtual de l’escola. 

 

Aprenentatges curriculars relacionats amb l’acció  

Es relacionarà amb la major part dels àmbits de coneixement (Medi, Matemàtiques, Llengua, ...) 

A qui s’adreça l’acció 

Cicle Mitjà i Cicle Superior. 

Amb qui es fa i en quin espai/temps  

Alumnes de Cicle Mitjà i Superior durant un trimestre. 

 

Planificació de les actuacions i difusió  

Planifiquen els Mestres tutors i les actuacions es donen a conèixer a través dels blocs de l’escola. 

 

Avaluació  

A partir d’observar-ne el funcionament 

Continuïtat de l’acció i incorporació en els documents del centre 

Sí. 
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Valoració general i propostes de millora  

 

 

 

4.- Setmana del Medi Ambient 

Descripció  

Cada any organitzem la Setmana del Medi Ambient i el Comitè Verd d’alumnes fa una proposta sobre 
un tema concret. 

 

Objectius de millora 

• Sensibilitzar els alumnes amb temes ecològics. 
• Conèixer els espais naturals de l’entorn proper. 
• Interrelacionar els diferents cicles i compartir coneixements. 

 

Aprenentatges curriculars relacionats amb l’acció  

Es relacionarà amb la major part dels àmbits de coneixement (Medi, Matemàtiques, Llengua, ...) 

A qui s’adreça l’acció 

A tot el centre 

Amb qui es fa i en quin espai/temps  

Hi participen tots els cicles. Es fa al final del segon trimestre. 

Planificació de les actuacions i difusió  

Comissió Mediambiental i Comitè Verd d’Alumnes. 

Avaluació  

Cada cicle fa una avaluació observant els resultats de les activitats i la motivació dels alumnes. 

Continuïtat de l’acció i incorporació en els documents del centre  

Sí 

Valoració general i propostes de millora  
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5.- Comitè Verd d’Alumnes 

Descripció  

Un cop al mes es reuneix els ecoencarregats amb una mestra de la comissió mediambiental i debaten 
temes que sorgeixen a les aules. 

Objectius de millora 

• Fer participar els alumnes en la gestió mediambiental del centre aportant propostes de millora. 
• Valorar el funcionament del centre en l’aspecte mediambiental. 

Aprenentatges curriculars relacionats amb l’acció  

Es relacionarà amb la major part dels àmbits de coneixement (Medi, Matemàtiques, Llengua, ...) 

A qui s’adreça l’acció 

A tot el centre 

 

Amb qui es fa i en quin espai/temps  

Es fa amb els representants ambientals de cada classe. Es reuneixen mensualment. 

 

Planificació de les actuacions i difusió  

La Comissió Mediambiental planifica les trobades i es fa difusió a través dels blocs. 

 

Avaluació  

- Des del comitè verd es fa una avaluació a final de curs, tant del funcionament del Comitè com 
de les accions que s’han dut a terme en el centre. 

      -     Des de les classes s’avaluen les accions a través del representant del Comitè Verd. 
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Continuïtat de l’acció i incorporació en els documents del centre  

Sí 

Valoració general i propostes de millora  

 

 

 

6.- Coneixement entorn de l’escola 

Descripció  

Cada nivell organitza una sortida per observar i conèixer l’entorn. 

Objectius de millora 

• Conèixer l’entorn proper i la seva diversitat. 
• Estar en contacte amb la natura. 

Aprenentatges curriculars relacionats amb l’acció  

Es relacionarà amb la major part dels àmbits de coneixement (Medi, Matemàtiques, Llengua, ...) 

A qui s’adreça l’acció 

A tots els cicles. 

Amb qui es fa i en quin espai/temps  

Les sortides les fan mestres i alumnes, com a mínim, una vegada durant el curs. 

 

Planificació de les actuacions i difusió  

Es planifiquen als cicles i es fa la difusió a través dels blocs de l’escola. 

Avaluació  

A través de les activitats organitzades, la motivació dels alumnes i els resultats de les propostes de 
treball. 

Continuïtat de l’acció i incorporació en els documents del centre  
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Sí 

Valoració general i propostes de millora 

 

 

 

 

 

 

 

7.- Euronet 50/50 

Descripció  

Estudi de la despesa energètica i buscar alternatives per estalviar energia. 

Objectius de millora 

• Ser conscients de la despesa energètica del centre. 
• Buscar accions que ajudin a estalviar energia. 
• Adonar-se que l’estalvi energètic es pot invertir en millores per al centre. 

Aprenentatges curriculars relacionats amb l’acció  

Es relacionarà amb la major part dels àmbits de coneixement (Medi, Matemàtiques, Llengua, ...) 

A qui s’adreça l’acció 

Al centre i al municipi. 

Amb qui es fa i en quin espai/temps  

Els alumnes de Cicle Superior són els que porten a terme la iniciativa durant tot el curs. També hi 
participa la resta d’alumnes. 

 

Planificació de les actuacions i difusió  

La Comissió Energètica (formada per representants del Consell Comarcal, l’Ajuntament i el centre) 
planifica les actuacions i en fa difusió. 
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Avaluació  

A partir de l’estudi que fa la Comissió i els resultats. 

 

Continuïtat de l’acció i incorporació en els documents del centre  

Sí 

 

Valoració general i propostes de millora 

 

 

 

8.- Campanyes de sensibilització d'estalvi de llum, calefacció, aigua , bosses de plàstic, ... 

Descripció  

Participar en propostes sorgides des de diferents àmbits del municipi. 

Objectius de millora 

• Col·laborar en les iniciatives sorgides des de diferents entitats del municipi. 
• Sensibilitzar els alumnes i fer-los participar activament de les diferents campanyes. 

 

Aprenentatges curriculars relacionats amb l’acció  

Es relacionarà amb la major part dels àmbits de coneixement (Medi, Matemàtiques, Llengua, ...) 

A qui s’adreça l’acció 

A tot el centre i al municipi 

Amb qui es fa i en quin espai/temps  

Hi participa tot el centre.  

Planificació de les actuacions i difusió  

Les actuacions són planificades per les entitats municipals o per l’Ajuntament. 
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Avaluació  

A partir de l’observació dels treballs realitzats. 

Continuïtat de l’acció i incorporació en els documents del centre  

Sí 

Valoració general i propostes de millora  

 

 

 

 

 

 

 

9. Fomentar el consum responsable 

Descripció  

Es duran a terme dues activitats de sensibilització sobre el consum responsable durant el curs (una 
abans de Nadal i l’altra abans de la Festa Major). 

Objectius de millora 

Conscienciar alumnes i famílies de la necessitat de ser consumidors responsables. 

Aprenentatges curriculars relacionats amb l’acció  

Es relacionarà amb la major part dels àmbits de coneixement (Medi, Matemàtiques, Llengua, ...) 

A qui s’adreça l’acció 

Alumnes i famílies. 

Amb qui es fa i en quin espai/temps  

Dinamitza la Comissió de Medi Ambient del centre. 

Participa tota la comunitat educativa. 
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Planificació de les actuacions i difusió  

Dues actuacions durant el curs. La difusió es farà a través del Comitè Verd d’Alumnes. 

 

Avaluació  

S’avaluarà a partir d’enquestes als alumnes i a les famílies. 

 

Continuïtat de l’acció i incorporació en els documents del centre  

Sí. 

 

Valoració general i propostes de millora  
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ANNEX 5. Pla de funcionament de menjador 
 

 

 

 

 

Llagostera, setembre de 2014 
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1. MODALITAT DE GESTIÓ DEL SERVEI ESCOLAR DE MENJADOR 
La modalitat de gestió del menjador s’acollirà a l’article 10.1.a del decret 160/1996, de 14 de 
maig, mitjançant cessió de la gestió de l’AFA a l’empresa BO i SA, servei d’àpats, SL. 

Prèviament es va firmar un conveni amb el Consell Comarcal per a poder fer ús d’aquesta 
gestió. 

Per tant, el servei de menjador de l’Escola Lacustària és de titularitat de l’AFA de l’escola, la 
qual contracta els serveis a l’empresa Bo i Sa, Serveis d’Àpats, SL (BOiSA), per a la realització de 
la seva gestió, tant de producció del menjar com per dur a terme les tasques assistencials i de 
transmissió d’hàbits educatius. 

BOiSA produeix els menús dins de les pròpies instal·lacions que l’Escola Lacustària té a l’efecte. 

 

2. DURADA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEI 

2.1 Calendari 

El calendari de prestacions del servei correspon a tots els dies lectius que l’Escola Lacustària 
realitza durant el curs escolar, és a dir, des del 12 de setembre de 2013 al 20 de juny del 2014. 

Seguint les directrius del calendari escolar, els dies de no servei durant el període abans 
esmentat corresponen als períodes de vacances i festivitats locals i dies de lliure elecció 
especificats en el mateix. Aquest són: 

 

Períodes de vacances i festivitats locals: 
• Nadal: del 24de desembre de 2014 al 7 de gener de 2015, ambdós inclosos. 
• Setmana Santa: del 30 d’abril al 6 de maig de 2015. 
• Festivitats locals: 25 i 26de maig de 2015. 

 
Dies de lliure disposició: 

• 31d’octure de 2014. 
• 16 de febrer de 2015. 
• 30 d’abril de 2015. 

Vegeu el Calendari Escolar a l’Annex 1. 
 
2.2 Horari de servei 
L’horari de servei de menjador comença en acabar els alumnes la classe al migdia i acaba en 
començar les classes de la tarda, des del primer dia lectiu al setembre, fins l’últim de juny. 
 
Durant aquest temps,un/a alumne/a podrà sortir de l’Escola només en circumstàncies 
puntuals: visita al metge, incidència familiar... , sempre amb el permís de la coordinadora del 
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servei i sota l’acompanyament directe d’un familiar o a qui aquest delegui. 
 
3. RECURSOS MATERIALS NECESSARIS 
Els recursos necessaris a disposició de l’equip de treball per desenvolupar el servei de 
menjador, es poden englobar en dos grans apartats: les infraestructures i el material. 
 
3.1. Infraestructures 
Les infraestructures a disposició del servei de menjador que cedeix l’Escola per al normal 
desenvolupament són les següents: 

• Cuina. 
• Menjador. 
• Lavabos. Pels alumnes d’educació infantil i primer,els de P-3. Pels de primària els 

lavabos que donen al pati gran. 
• Pati d’Infantil i Pati Gran. 
• Sala de Psicomotricitat (només per a fer-hi migdiada els alumnes de P-3). 
• Gimnàs, biblioteca i una aula de segon pels de primària (només en cas de mal temps). 
• 2 aules d’infantil (només en cas de mal temps). 

 
3.2 Ús de les infraestructures 
Torns de menjador: 
La capacitat màxima del menjador, en un sol torn, és d’unes 168 persones. 
 
D’altra banda, s’ha estipulat realitzar els següents torns de menjador per al personal de 
l’escola i del servei de menjador: 

1r torn: alumnes d’educació infantil i primària, de 13 a 14 hores. 
2n torn: personal docent o d’Administració de l’escola, de 14 a 14:45 hores. 
3r torn: personal del servei de menjadord’atenció als alumnes, de 15 a 15:30 hores. 

 
Previsió d’usos en cada torn: 

1r torn d’alumnes: 90 alumnes de mitjana que en fan ús. 8 d’aquests alumnes tenen 
beca atorgada pel Consell Comarcal del Gironès. 
1r torn personal de l’escola: 14 docents de mitjana que en fan ús. 
2n torn personal del servei: 5 treballadors/es del servei de mitjana que en fan ús. To 

 
Infraestructures en cas de mal temps: 
Per a casos excepcionals, com pluja, fort vent o fred acusat, podem comptar amb les següents 
instal·lacions d’ús: 
 

• 2 aules d’infantil (pels alumnes d’infantil). 
• Gimnàs, biblioteca i una aula de 2n (pels alumnes de primària). 

 
3.3 Material 
El material que el Centre i l’AFA disposa per a la realització del servei es composa, en línies 
generals, de: 
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Material del Menjador i Cuina: 

• Cuina: està equipada amb 1 cuina de gas, 1fregidora, 1 forn, 1 rentavaixelles, 1 taula 
calenta, 1 nevera, 1 congelador, 1 pela patates i el material necessari per l’elaboració 
del dinar i servir-lo. 

• Parament de taula: coberts, plats, gots i setrilleres. 
• Menjador: 20 taules i 120 cadires d’alumnes, 5 taules i 16 cadires de mestres i 2 

armaris de fusta. 
 
Material de patis i altres espais: 

• 18 llitets per fer migdiada. 
• Jocs del pati (galledes, rastells, pales, carretons…) i per a ludoteca. 
• Material audiovisual (TV, vídeo, DVD…). 

 
D’altra banda, l’empresa gestora del servei (BOiSA), proporciona altre material didàctic 
complementari per desenvolupar les activitats de dinamització en les estones de pati, tal com 
pilotes, jocs tradicionals, contes, jocs de taula... 
 
4. RECURSOS HUMANS NECESSARIS 
4.1 Personal de cuina 
El personal encarregat de l’elaboració dels menús es composa d’1 cuinera i 1 netejadora-
emplatadora. A més, 1 dietista i responsable de Qualitat i 1 cap de Producció fan les tasques 
de suport corresponents. 
 
Relació de personal i acreditacions professionals 
La relació de personal amb les característiques professionals són les següents: 

Treballador/a Funcions 
Anna Bosch Casas Dietista/responsable de Qualitat 
Francesc González Cruz Cap de Producció 
Carmen  Rueda Cuinera (baixa) 
Anna Esteller Cuinera Substituta 
Imma Torres Netejadora-emplatadora 

 
Anualment, dins del Pla de Formació Continuada de BOiSA, es realitzen diferents formacions 
referents a les funcions laborals desenvolupades de manera reiterada, com són tècniques de 
producció i protocols de seguretat i neteja. 
 
Per al curs actual, s’ha realitzat una formació recordatori de tècniques d’elaboració i matèries 
primeres, així com de nous procediments de seguretat alimentària. 
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4.2 Personal d’atenció a l’alumnat 
El personal encarregat de dur a terme l’atenció de l’alumnat es composa de 4 monitores i 1 
coordinadora de servei, com a personal permanent realitzant tasques assistencials i educatives 
directes amb els alumnes. A més, una coordinadora Pedagògica fa les tasques de suport 
corresponents, així com les avaluacions periòdiques del funcionament. 
Relació de personal i acreditacions professionals 
La relació de personal amb les característiques professionals són les següents: 
 

Treballador/a Funcions Titulació o experiència 
Raquel Martín Pazos Coordinadora Pedagògica Llicenciada en Pedagogia 
Aida Ferre Coordinadora del servei Directora de lleure 
Marta Juanola Monitora de servei Monitora de lleure 
M Angustias Salguero Monitora de servei Monitora de lleure 
Sílvia Andreu Monitora de servei Monitora de lleure 
Bàrbara Ortiz Vetlladora + de 3 anys d’experiència 

 
El personal d’atenció a l’alumnat segueix un pla de formació inicial i continuat. Dins del pla de 
formació inicial s’inclou formació específica sobre la Llei de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, així com de prevenció de riscos laborals, entre d’altres activitats formatives 
requerides. 
 
Dins del Pla de Formació Continuada, es realitzen diferents formacions referents a les funcions 
laborals desenvolupades, com són tècniques de primers auxilis, tècniques pedagògiques 
(resolució de conflictes, tècniques de dinamització...) i formació en manipulació d’aliments. 
 
Per al curs actual, s’ha realitzat una formació recordatori de prevenció de riscos laborals i un 
monogràfic sobre tècniques de comunicació amb infants. 
 
Assignació de grups 
Respecte al personal permanent, cada monitora té un grup d’edat assignat que serveix perquè 
els alumnes latinguin com a referència. Aquesta monitora és l’encarregada d’anar a buscar-los 
a les respectives aules, passar llista i controlar-los, així com atendre’ls en cas de necessitat. 
 
La relació de grups assignats és la següent: 
 

Monitor/a Grup 
Marta JR P3 
M Angustias SC P4 i P5 
Aida FZ 1r, 2n i 3r 
Sílvia AS 4t, 5è i 6è 

 
Tanmateix, encara que hi hagi l’anterior assignació de grups, entre l’equip de monitoratge 
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controlen, transmeten hàbits i dinamitzen als alumnes en general. 
 
 
 
5. ASPECTES DE PRODUCCIÓ 
 
5.1 Referències quantitativesi qualitativesdels menús 
Referències qualitatives 

• La dietista de l’empresa elabora uns menús mensuals. Aquests menús són públics a la 
web www.boisa.catiels tenen a disposició les famílies de l’escola. 

• La confecció dels menús es realitzarà d’acord amb els criteris nutricionals del 
Departament de sanitat i les recomanacions dels organismes de Salut Pública. 

• Els menús seran adequats a l’edat de l’alumnat. Es procurarà que hi hagi varietat 
d’aliments i de tècniques de cocció, que sigui una dieta equilibrada, que s’utilitzin 
productes de temporada i matèries primeres i que hi siguin poc presents els productes 
precuinats.  

• Cada menú s’integrarà de primer plat, segon plat, unes postres, pa i aigua. 
• Els primers plats alternaran productes bàsics: cereals, pasta, arròs, verdures, llegums i 

patates. 
• Els segons plats alternaran carn, peix i ous acompanyats amb la corresponent 

guarnició. 
• Les postres són preferentment fruita del temps o bé productes làctics com iogurt i 

ocasionalment natilles, flam, postres casolanes, etc. 
• Els menús previstos tant sols es podran canviar per causa de força major: falta de 

subministrament d’un aliment, avaria de la cuina, absència de personal, etc... 
 
 
Referències quantitatives orientatives per grups d’edat 

  3 – 6 anys 7 – 12 anys 

LÀCTICS 

1 got de llet 150 – 200 cc. 200 – 250 cc. 

Formatge 30 – 40 gr. 40 – 60 gr. 

Formatge bocata 20 – 30 gr. 30 – 50 gr. 

Llet postres 125 – 150 gr. 125 – 150 gr. 

CEREALS 

Llegums principal 50 – 60 gr. 60 – 80 gr. 

Llegums guarnició 20 – 30 gr. 30 – 40 gr. 

Patata principal 150 gr. 200 – 250 gr. 

Patata guarnició 60 – 90gr. 80 – 120gr. 
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Patata – verdura 60 – 90 gr. 80 – 150 gr. 

Arròs, pasta 50 – 60 gr. 60 – 80 gr. 

Arròs de sopa 20 – 25 gr. 25 – 30 gr. 

Arròs guarnició 20 – 25 gr. 25 – 30 gr. 

Pa (entrepà) 40 – 60 gr. 60 – 80 gr. 

Pa l’acompanyament 20gr. 40gr. 

VERDURES 
Plat principal 100 – 120 gr. 120 – 150 gr 

Guarnició 60 – 90 gr. 80 – 100 gr. 

CARN I DERIVATS 

Bistec 60 – 70 gr. 80 – 110 gr. 

Llonzes 80 – 90 gr. 100 – 130 gr. 

Carn arrebossada 50 – 60 gr. 70 – 100 gr. 

Carn picada 60 – 70 gr. 80 – 110 gr. 

Carn picada 15 – 20 gr. 20 – 30 gr. 

Pollastre 130 – 150 gr. 200 – 240 gr. 

Filet gall d’indi 60 – 80 gr. 80 – 100 gr. 

Filet de peix 80 – 100 gr. 100 – 120 gr. 

Ous 1 unitat 1 unitat 

Embotit 25 – 30 gr. 30 – 40 gr. 

FRUITA 
Fruita fresca 120 – 150 gr. 120 – 150 gr. 

Fruita en almívar 50 – 60 gr. 60 – 80 gr. 

 

5.2 Menús especials 

Es preveuen menús especials per als següents casos específics: 
• Si algun nen o nena ha de fer una dieta determinada a causa de qualsevol tipus de 

malaltia, la família haurà de presentar un certificat mèdic oficial amb el reconeixement 
de la malaltia i amb les indicacions alimentàries adients. 
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• Nens o nenes que necessiten dieta un dia determinat: cal que la família avisi la 
coordinadora del servei per tal que aquesta ho comuniqui a la cuina omplint la 
documentació corresponent. 

• A les famílies dels nens i nenes que fan un menú especial de manera contínua, també 
se’ls repartirà una còpia d’aquest menú. 

• Es realitzaran menús especials per raons ideològiques i/o religioses. 
• En cap cas es permetrà que les famílies portin el seu menjar de l’exterior, ni tampoc 

que es quedin alumnes al menjador sense menjar. 

La prevalença d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries ha arribat al punt d’afectar la salut i fins i 
tot la vida de molts nens i nenes. Les manifestacions de l’al·lèrgia o intolerància poden ser lleus 
o greus (shock anafilàctic) el que fa imprescindible que tant la família, com el seu entorn, i en 
concret els centres escolars, estiguin al cas del que significa i implica aquest problema de salut 
i que sàpiguen com evitar les situacions de risc.Per aquest motiu s’aplica un protocol (Pla de 
Control dels Al·lèrgens) amb l’objectiu principal de fer una gestió correcta de aquesta temàtica 
al menjador escolar. 

 
6. ASPECTES EDUCATIUS I ALIMENTARIS 
6.1 Pla Educatiu 
El servei de menjador ha de ser un entorn de treball educatiu complementari al que reben els 
alumnes a casa i a l’escola. Ha de ser un espai diferent de l’activitat escolar però integrat, que 
permeti igualment la transmissió de coneixements, habilitats i valors. 

Una de les prioritats educatives del servei de menjador escolar és l’adquisició d’hàbits, entesos 
com conductes que l’alumne interioritza i que formaran part de la seva personalitat al llarg de 
la seva vida i són aquests els que hem de treballar amb perseverança dins del servei de 
menjador, perquè a la llarga representaran l’adquisició de conductes profitoses per al seu 
desenvolupament personal. 
 
Finalitat educativa del servei de menjador 
Tota l’activitat educativa del servei de menjador ha d’estar enfocada en la consecució de la 
finalitat següent: 

Crear un espai d’atenció professional a les necessitats nutricionals i assistencials dels alumnes, 
on puguin aprendre uns determinats hàbits socials, els integrin com part de la seva personalitat 
i els utilitzin per tal de desenvolupar-se idòniament en l’entorn social en què han de viure, tot 
dintre d’un marc de seguretat i control. 
 
Objectius generals educatius del servei de menjador 
Com tota planificació educativa, existeixen tres objectius educatius en funció de cadascun dels 
àmbits d’intervenció: 

En l’àmbit dels coneixements: 
Ensenyar als alumnes les normes socials i de convivència, adequats a la seva edat i acceptats a 
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la nostra societat, perquè en finalitzar el curs escolar coneguin els aspectes que donen sentit al 
civisme i la bona educació en els moments de l’àpat i del lleure en convivència. 

En l’àmbit de les habilitats: 
Instruir en els alumnes conductes, perquè en finalitzar el curs escolar desenvolupin amb 
normalitat hàbits de salut, convivència, igualtat i sostenibilitat ambiental necessaris per la 
coexistència en la nostra societat i acord als aspectes socials apresos. 

En l’àmbit dels valors: 
Promoure en els alumnes conductes perdurables, perquè en finalitzar el curs assoleixin un 
desenvolupament personal i interpersonal basat en pautes d’acció solidàries, de respecte i 
pau. 

Objectius educatius específics, unitats didàctiques i continguts 

Per poder assolir els objectius generals educatius descrits, ens marquem com a imprescindible 
treballar quatre unitats didàctiques que configuraran la tasca educativa. Aquestes unitats 
didàctiques a desenvolupar són: Educació per a la Salut, Educació per a la Convivència, 
Educació per a la Igualtat i Educació Mediambiental. 

Aquestes quatre unitats didàctiques es composen d’uns continguts, objectius específics i 
avaluacions pròpies que li donen sentit pedagògic independent. Pel que fa als continguts de 
cada una de les unitats didàctiques, la relació és la següent: 

Continguts de la unitat didàctica Educació per a la Salut: 
• Els hàbits d’higiene 
• Els hàbits d’ergonomia postural 
• Els hàbits alimentaris 

Continguts de la unitat didàctica Educació per a la Convivència: 
• Els hàbits de comportament 
• Els hàbits de sociabilitat 

Continguts de la unitat didàctica Educació per a la Igualtat: 
• Els hàbits de coresponsabilitat 

 

Continguts de la unitat didàctica Educació Mediambiental: 
• Hàbits de consum sostenible 

 

Tanmateix, els objectius educatius específics que ens proposem quan treballem aquestes 
unitats didàctiques, no es desenvolupen durant tot el temps que dura el servei, sinó que uns es 
treballen en el moment de dinar, uns altres durant el moment del lleure i d’altres sí que són 
comuns en tot moment.  
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Heus aquí una relació d’objectius educatius específics segons el moment del servei de 
menjador en què es treballen, tenint en compte la llegenda següent: 

• En color negre figuren els objectius que es desenvolupen en tot moment. 
• En color verd figuren els objectius que es desenvolupen només durant el moment de 

dinar. 
• En color grana els objectius que es desenvolupen només en el moment de lleure. 

UNITAT DIDÀCTICA: Educació per a la Salut 

Continguts  Objectius educatius específics 

1. Els hàbits d’higiene. 

 

 

2. Els hàbits d’ergonomia postural. 

 

3. Els hàbits alimentaris. 

1.1 Tenir una correcta higiene personal. 

1.2 Mantenir net l’entorn. 

1.3 Mostrar actitud de seguretat higiènica. 

2.1 Mantenir una postura correcta a la cadira i la taula i no aixecar-se 
mentre es dina. 

3.1 Realitzar una alimentació saludable. 

3.3 Manipular correctament el menjar. 

 

UNITAT DIDÀCTICA: Educació per a la Convivència 

Continguts  Objectius educatius específics 

4. Els hàbits de comportament. 

 

 

 

 

 

5. Els hàbits de sociabilitat. 

4.1 Complir les directrius donades pels monitors/es en tot moment. 

4.2 Entrar i sortir correctament dels espais. 

4.3 Tenir cura de conservar els materials i espais comuns. 

4.4 Evitar i ser conscients de les accions de risc. 

4.5 Mantenir un nivell de soroll adequat mentre es dina. 

4.6 Comportar-se amb correcció al menjar. 

5.1 Expressar respecte i educació en les relacions amb monitors/es i 
companys/es. 

5.2 Mostrar respecte i solidaritat davant de les diferències d’un company/a. 

 

UNITAT DIDÀCTICA: Educació per a la Igualtat 
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Continguts  Objectius educatius específics 

6. Els hàbits de coresponsabilitat. 6.1 Participar en igualtat en les tasques de neteja i endreçament. 

 

UNITAT DIDÀCTICA: Educació Mediambiental 

Continguts  Objectius educatius específics 

7. Els hàbits de consum sostenible. 7.1 Usar adequadament els elements consumibles. 

7.2 Evitar despeses energètiques en períodes d’inactivitat. 

7.3 Donar ús al material reciclat creant petits estris. 

 

 

6.2 Pla d’Activitats 

Les activitats que s’han de desenvolupar per treballar els continguts plantejats dins del Pla 
Educatiu del servei de menjador, difereixen molt en quant a forma i programació depenent del 
moment en què es desenvolupin. 

És evident que durant el moment de dinar les activitats són molt limitades a causa de la 
intensitat, en què tot el temps es dedica en exclusiva a la realització de l’àpat. Durant aquest 
moment és molt difícil realitzar activitats puntuals per desenvolupar els continguts, per tant, 
l’única manera de poder treballar-los serà sobre la mateixa pràctica, intentant corregir i 
inculcar els hàbits de treball en les accions diàries dels alumnes. 

Les activitats en el moment de dinar són constants i perllongades en el temps que dura el curs 
escolar, les quals serveixen per treballar de forma global i constant els objectius del Pla 
Educatiu. Aquestes tasques es seqüencien de la forma següent cada dia: 

1. Realitzar necessitats fisiològiques (si calgués) i rentar-se les mans. 
2. Entrar de forma ordenada i amb correcció al menjador. 
3. Asseure’s en el lloc corresponent. 
4. Realitzar el ritual d’inici. 
5. Realitzar les tasques de cap de taula (si escau). 
6. Dinar respectant les normatives i hàbits de comportament. 
7. Ajudar en les tasques de neteja (si escau). 
8. Realitzar la higiene bucal (si escau). 

Durant el temps de lleure, al contrari que en el temps de dinar, és més fàcil treballar 
directament els objectius educatius plantejats en el Pla Pedagògic de Menjador mitjançant 
activitats més concretes i explícites. 
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Aquestes activitats són diverses, algunes d’elles programades en relació al calendari de 
festivitats, i d’altres activitats de lleure que poden relacionar-se amb àmbits temàtics 
específics o poden pretendre fomentar objectius i valors concrets que interessi treballar. 

Tanmateix, a més d’aquestes activitats, hi ha una sèrie de tasques diàries i constants durant tot 
el curs que, de la mateixa manera que en el moment del menjador, serveixen per treballar de 
forma continuada i global els objectius marcats en el Pla Educatiu. Aquestes tasques diàries es 
seqüencien de la forma següent, basats en un exemple de servei amb d’un sol torn de 
menjador: 

1. Recreació lliure respectant les normatives i hàbits de comportament. 
2. Participar en tallers i activitats programades (en funció del calendari establert). 
3. Realitzar migdiada (pels alumnes de P3, si escau). 
4. Realitzar necessitats fisiològiques i rentar-se les mans. 
5. Fer tornada a la calma amb activitats relaxants. 

 

A part d’aquestes tasques constants en el temps, les activitats programades abans del 
començament de curs i les activitats sense programació prèvia a desenvolupar durant el curs 
per l’equip de monitores o personal tècnic són: 

Celebració de festivitats 
Aquestes celebracions es consensuen amb Direcció i l’AFA en iniciar-se el curs escolar. 
Suposen, a nivell genèric, les accions següents: 

• Guarniment del menjador amb motius referents a la festa. Comporta el treball realitzat 
pels alumnes setmanes abans i dirigit per l’equip de monitores. 

• Dinar especial relacionat amb la festa. 
• Taller amb algun record commemoratiu. Comporta la participació dels alumnes dies 

abans en el taller dissenyat i dirigit per l’equip de monitores. 
• Activitats dirigides el mateix dia de celebració en el temps de lleure. Comporta la 

participació dels alumnes en les activitats dinamitzades per l’equip de monitores i 
adequades a la festivitat. 

 

Les activitats programades sónLes activitats que s’ofereixenhabitualment són de l’Hivern (dia 
lectiu anterior a les vacances de Nadal), Festa de Carnestoltes (el divendres anterior al 
dimecres de cendra), Festa de la Primavera (al voltant del 21 de març, coincidint amb 
l’equinocci de primavera), Festa de Sant Jordi (23 d’abril o lectiu anterior) i Festa de Cloenda 
(últim dia lectiu). 

Activitats de lleure 
Són activitats diverses dissenyades per al foment de l’Educació en la Salut principalment. Es 
desenvoluparan durant el curs quan les programin l’equip de monitors/es. Com exemple 
d’activitats a desenvolupar, es proposen:racons amb centre d’interès variats, ludoteca mòbil 
(una caixa amb contes, còmics, jocs de taula, jocs tradicionals... que poden utilitzar lliurement 
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els alumnes per fer un lleure alternatiu als jocs de pilota i, sobre tot, futbol), tallers i jocs 
dirigits. 

La temporització de les activitats pel moment del lleure podrà ser adaptada en funció 
d’aquesta proposta: 

Servei de migdiada als alumnes de P3 
El servei de migdiada es realitza per aquells nens alumnes de P3 que tenen la necessitat de 
realitzar-la per tal d’afrontar amb garanties fisiològiques el període escolar de la tarda. Els 
alumnes que de forma continua no ho necessiten, o no volen dormir, tenen l’opció de realitzar 
dinamització de pati amb la resta d’alumnes d’infantil. 

Aquest servei té una durada prevista des del començament de curs (una vegada acabat el 
procés d’adaptació) i fins el final del mateix. 

 

6.3 Pla Organitzatiu 
Les tasques següents es realitzaran en condicions normals, encara que poden ser modificats en 
casos de molta fred, calor o situacions de pluja. En aquest casos es veurà afectat l’espai del 
temps de lleure i, per tant, les activitats desenvolupades, que seran adequades a aquest espais 
alternatius, com el gimnàs, biblioteca, porxos, aules, aula multimèdia... 

La relació de tasques que l’equip de monitores han de realitzar i fer realitzar als alumnes són: 

HORARI LLOC TASQUES DE FUNCIONAMENT 

 
ACTIVITAT 

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

Set Oct Nov Des Gen Feb Mar Abr Mai Jun 

Ce
le

br
ac

io
ns

 

Festa de la Tardor  X         

Festa de l’Hivern/Nadal    X       

Festa de Carnestoltes      X X    

Festa de la Primavera       X    

Festa de Sant Jordi        X   

Festa de Cloenda          X 

Ludoteca móvil X X X X X X X X X X 

Racons i tallers X X X X X X X X X X 
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13:00 a 
13:15 
h. 

Aules i 
lavabos 

1. Recollir els alumnes i sortir de l’aula cap els lavabos en filera i amb correcció. 

2. Realitzar necessitats fisiològiques i neteja de mans de forma ordenada i neta. 

3. Adreçar-se al menjador en filera i amb correcció. 

13:15 a 
14:00 
h. 

Menjador 

4. Entrar al menjador en filera i silenci i asseure’s a la cadira corresponent. 

5. Realitzar el ritual d’inici per començar a dinar. 

6. Fomentar l'assoliment d'hàbits i la seguretat mentre els alumnes dinen. 

7. Sortir del menjador en filera i silenci. 

14:00 a 
14:40 
h. 

Aula i 
Pati 

8. Realitzar migdiada o descans en silenci (alumnes de P3). 

9. Realitzar higiene bucal (si escau). 

10. Vetllar per la seguretat en el temps de lleure segons el Plànol de Vigilància de Pati. 

11. Realitzar activitats de dinamització planificades. 

14:40 a 
14:50 
h. 

Pati i 
lavabos 

12. Recollir el material i mantenir l'ordre de les instal·lacions (alumnes d’infantil). 

13. Realitzar necessitats fisiològiques i neteja de mans de forma ordenada i neta 
(alumnes d’infantil). 

14:50 a 
15:00 
h. 

Aula 

14. Fer tornada a la calma fins a l’arribada del seu tutor/a (alumnes d’infantil).  

15 Recollir el material, fer necessitats fisiològiques i neteja de mans (si calgués) 
(alumnes de primària). 

16. Romandre amb correcció a l’espera del senyal d’entrada a les aules (alumnes de 
primària). 

 
7. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI 

7.1 Descripció de funcions del personal del servei adscrit al centre 
De la coordinadora del servei 
Relacions laborals: 

• Relació de subordinació amb la coordinadora Pedagògica. 
• Relació de cooperació amb l’equip Directiu, AFA i famílies. 
• Relació de comandament sobre l’equip de monitores. 
• Relació de dinamització dels usuaris del servei. 

Funcions: 
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• Intervenir directament en la dinamització dels alumnes del servei. 
• Vetllar en tot moment per la seguretat dels alumnes. 
• Conèixer el Projecte Pedagògic i actuar sempre en funció dels objectius establerts. 
• Dur a la pràctica propostes i activitats per desenvolupar el Pla d’Activitats. 
• Coordinar i assessorar les tasques diàries de l’equip de monitores per assolir de la 

manera més eficaç els objectius del Projecte Educatiu. 
• Fer de nexe proper entre l’empresa i el centre, l’AFA i les famílies dels usuaris, per 

gestionar el dia a dia de la feina al menjador escolar. 
• Coordinar les absències laborals. 
• Presentar la documentació de gestió requerida per la coordinadora Pedagògica, com 

poden ser llistats d’assistència, seguiments d’alumnes, avaluacions, llistats de 
personal, memòries... 

• Participar en la millora de la qualitat i proposar continguts de formació continuada, 
adreçant al coordinador/a Pedagògic els suggeriments i les queixes que es puguin 
generar. 

• Participar en les accions avaluatives d’alumnes i del servei de menjador. 
 
De les monitores del servei 
Relacions laborals: 

• Relació de subordinació amb la coordinadora del servei. 
• Relació de dinamització dels usuaris del servei de menjador. 

Funcions: 
• Intervenir directament en la dinamització dels alumnes del servei de menjador. 
• Vetllar en tot moment per la seguretat dels alumnes. 
• Conèixer el Projecte Pedagògic del Servei de Menjador i desenvolupar el Pla 

d’Activitats, duent a la pràctica propostes i activitats en consonància als objectius i 
metodologies establertes. 

• Presentar la documentació de gestió requerida per la coordinadora del servei, com 
poden ser llistats d’assistència, seguiments d’alumnes, notificacions als pares... 

• Participar en les accions avaluatives d’alumnes. 
• Participar en la millora de la qualitat i proposar continguts de formació continuada, 

adreçant a la coordinadora del servei els suggeriments i les queixes que es puguin 
generar. 

 
De la cuinera 
Relacions laborals: 

• Relació de subordinació amb el cap de Producció i la dietista. 
• Relació de comandament sobre la netejadora-emplatadora. 

Funcions: 
• Preparar el menjar. 
• Realitzar els autocontrols de l’APCC. 
• Servir als alumnes el menjar directament als plats, o en plates per taules, segons 

correspongui. 
• Netejar i desinfectar els estris de cuina, campana i rajoles juntament amb l’auxiliar de 

Cuina. 
• Revisar els menús. 

109 

 



 

• Respectar escrupolosament els menús de dieta especial seguint el Protocol d’Al·lèrgics 
d’Aliments. 

 
De la netejadora-emplatadora 
Relacions laborals: 

• Relació de subordinació amb la cuinera. 
Funcions: 

• Netejar i desinfectar l’espai de cuina i del menjador escolar i tots els espais annexos. 
• Rentar plats, gots, coberts, etc. 
• Servir als alumnes el menjar directament als plats, o en plates per taules, segons 

correspongui. 
 
7.2 Normativa del servei 
Normativa bàsica pels treballadors 

1. S’ha de ser puntual en el començament totes les tasques assignades. 
2. S’ha d’utilitzar la roba de treball assignada. 
3. És obligatori una correcta higiene personal, dur el cabell recollit, ungles no 

excessivament llargues i netes i no portar accessoris que suposin un risc higiènic en el 
menjador (com gran penjolls, collars o polseres, ulleres al cap, bufandes que pengin...). 

4. S’ha de promoure en tot moment la llengua catalana com a vehicular. 
5. S’ha d’actuar en tot moment amb professionalitat: el tracte amb els alumnes sense 

crits, amb empatia, amabilitat i respecte, desenvolupant amb eficiència les funcions 
assignades, amb autocontrol davant desituacions estressants, amb capacitat resolutiva 
i promovent la col·laboració entre companys/es. 

6. Caldrà vigilar en tot moment les activitats dels alumnes sense distreure’s amb altres 
coses. Cal complir el plànol de vigilància de pati. Cal vigilar el bon ús de les joguines i 
material i comunicar els desperfectes a la coordinadora, la qual ja derivarà, si calgués, 
a Direcció de l’escola. S’ha d’acompanyar als alumnes d’infantil al WC o vigilar 
l’entrada en els de primària, procurant que no s’entri a les classes. 

7. Qualsevol incident es comunicarà urgentment a la coordinadora la qual el derivarà, si 
calgués, a família i l’escola. S’ha de portar al corrent el control d’incidències. 

8. Es potenciarà esporàdicament la dinamització dels alumnes al pati. Els dies de mal 
temps s’hauran de tenir preparades activitats per fer amb els nens: trencaclosques, 
contes, memoris, pintar, plastilina, jocs, vídeo, etc. 

 
Normativa bàsica pels alumnes 
En el temps de menjador: 

1. Al menjador, entrar de manera discreta en el so i ordenada en la forma. 
2. Rentar-se les mans. 
3. Seure correctament al lloc assignat ide manera discreta. 
4. Menjar de manera correcta utilitzant els coberts,d’acord amb les indicacions de la 

monitora, en funció de l’edat. 
5. Menjar una mica de tot i la quantitat adequada. 
6. No aixecar-se de la taula fins que s’acaba de dinar. 
7. Parlar només amb els companys de taula i amb un to de veu suau. 
8. En tot moment s’ha de mantenir un tracte respectuós. 
9. No es pot treure menjar fora del menjador. 
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10. No llençar menjar a terra i, si cau, recollir-lo i deixar-lo al lloc adient. 
 
En el temps de pati: 

1. No entrar a les classes ni passadissos. 
2. Rentar-se les mans abans de reincorporar-se a les classes. 
3. En tot moment s’ha de mantenir un tracte respectuós. 
4. No es pot sortir de l’escola, sota cap concepte, excepte en els casos ja tipificats. 
5. Tractar el material de forma respectuosa. 

 
Normativa d’actuació en cas de conflicte 
En els casos quealumnes presentin problemes greus de comportament o en el menjar 
s’aplicaran les directrius recollides enlesNormes de Funcionament del Centre aprovades pel 
Consell Escolar de l’escola. 
 
7.3 Protocol d’actuació en cas d’accident 
En cas d’incident produït amb un alumne durant el període del servei de menjador, s’actuarà 
segons el diagrama de l’annex 2 “Protocol d’Actuació en cas d’Accident”. 
 
7.4 Sistemes d’informació a les famílies 
L’empresa gestora del servei, BOiSA, disposarà dels mitjans següents d’informació sobre el 
servei a les famílies: 

• Hores atenció telefònica: les famílies disposaran cada dia (durant l’horari especificat al 
díptic) de temps per posar-se en contacte amb la coordinadora del servei, per 
demanar una entrevista o simplement per saber com es troba el seu fill.  

• Hores de tutoria: les famílies poden demanar una entrevista amb la coordinadora del 
servei o la mateixacoordinadora Pedagògica per aclarir o informar de qualsevol tema 
referent al menjador o al seu fill/a. 

• Informes personalitzats: adreçats trimestralment a les famílies, s’avalua en ells el 
treball d’hàbits, d’actituds i de comportament dels usuaris del servei de menjador. 

• Díptic menjador: informació detallada sobre el funcionament del menjador, preus, 
horaris, inscripcions, torns de menjador, etc. 

• Control dinar cicle infantil: full adreçat a les famílies dels alumnes de P3 sobre com han 
menjat cada dia i/o com han dormit (migdiada). 

• Circulars: per informar a les famílies sobre els seus fill/es, si s’ha trobat malament, una 
caiguda, mal comportament, etc. 

• Fulls de reclamació: per cursar per escrit les reclamacions, queixes o suggeriments. 
• Pàgina web: a la pàgina web www.boisa.cat es troba el menú mensual i apareixen 

suggeriments per al sopar. 
 

7.5 Participació i supervisió 
La participació i la supervisió del servei de menjador serà realitzada per una Comissió de 
Menjador. La Comissió de Menjador està formada per responsables de l’empresa BOiSA, 
representants de l’AFA i l’Equip Directiu de l’escola. Les seves funcions són: 

• Coordinar amb l’empresa BOiSA les necessitats per realitzar el servei. 
• Revisar els menús. 
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• Avaluar el funcionament del servei i proposar, si calgueren, millores en el servei. 
• Resoldre les incidències en la prestació del servei. 

 
La periodicitat de les reunions ordinàries serà trimestral. 
 
 
8. PREU DEL SERVEI 
Segons la RESOLUCIÓ ENS/1435/2013, de 18 de juny, per la qual es determina el preu màxim 
de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del 
Departament d'Ensenyament per al curs 2013-2014, en la quantitat de 6,20 euros/alumne/dia, 
IVA inclòs. Per als comensals esporàdics el preu pot ser de fins a un màxim de 6,80 euros/ 
alumne/dia, IVA inclòs. Es considera comensal esporàdic aquell que fa ús del servei menys de 
tres dies a la setmana. 
 
El preu aprovat pel Consell Escolar del Centre pel curs 2014-2015 és: 

• Alumnes fixos: 5,90 € al dia. 
• Alumnes eventuals: 6,60 € al dia. 
• Mestres: 4,10 € al dia. 

 
Cobrament del servei: 

• El rebut de cada mes serà el resultat de multiplicar el preu del menjador pels dies 
d’assistència. 

• El cobrament dels rebuts als alumnes fixos es farà mitjançant domiciliació bancària i 
per mes vençut. 

• Els alumnes eventuals hauran d’adquirir els tiquets en el mateix menjador de 8:45 a 
9:15 hores els dilluns i dimecres. 

• En el cas que un alumne sigui beneficiari d’una beca o gratuïtat del menjador, el preu 
del rebut es modificarà d’acord amb l’ajut concedit. 

• En els casos de rebuts retornats es farà arribar un comunicat a la família i aquesta 
disposarà de 4 dies laborables per passar-lo a pagar en efectiu a la coordinadora del 
menjador. 

• Les despeses de devolució bancàries aniran a càrrec de l’usuari. 
• Si el rebut retornat no ha estat pagat durant aquest 4 dies, l’alumne no es podrà 

quedar al menjador fins que saldi aquest deute. 
• Els alumnes amb rebuts pendents de pagament no podran fer ús del servei de 

menjador fins que no hagin pagat el que deuen. 
• El personal docent triarà si paga mitjançant domiciliació bancària o en efectiu. 
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ANNEX 6. Administració de medicaments 
 

PROTOCOL PER A L'ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS 

 

 

Els pares/tutors de l'alumne/a ………………………………………………. de…….anys 

matriculat/da a …… de l'Escola Lacustària, adjuntem la recepta mèdica on 

s'especifica el nom del medicament, la dosi corresponent i l'hora determinada 

que convé, necessàriament, que prengui dins l'horari lectiu i/o d'activitats 

complementàries. 

 

Així mateix, eximim l'escola de tota responsabilitat que es derivi de 

l'administració d'aquest medicament. 

 

Nom i cognoms dels pares/tutors: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Signatura pares/tutors 

DNI 

 

Llagostera, ............ d  .................................. de 20… 
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ANNEX 7. Full dades matrícula 
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ANNEX 8. Carta de compromís educatiu 
 

Les persones sotasignades, Dolors Pairó i Parramon com a directora de l’escola Lacustària 

de Llagostera i .......................................................................................... com a mare, pare o 

tutor/a de l’alumne/a ............................................................................... reunits a la localitat 

de Llagostera, amb data de ................................................, conscients que l’educació d’infants i 

joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta CARTA DE COMPROMÍS 

EDUCATIU, la qual comporta els següents: 

 

COMPROMISOS PER PART DEL CENTRE 

1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat del 

nostre alumnat. 

2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumnat en l’àmbit escolar. 

3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de les famílies. 

4. Informar les famílies del projecte educatiu i de els normes d’organització i funcionament del 

centre. 

5. Informar les famílies dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic i, si 

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’alumat i mantenir-ne informada la família. 

7. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i 

personal de l’alumne/a: amb la reunió de pares i mares a l’inici de curs, una entrevista com a 

mínim al llarg del curs, els informes i sempre que es cregui convenient, previ acord, entre la 

família i el centre. 

8. Comunicar a la família les absències no justificades de l’alumne o alumna al centre i 

qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i 

personal. 

9. Atendre, en un termini raonable, les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la 

família. 

10. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos quan escaigui. 
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