
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODIFICACIONS NOFC 
 

 
CURS 2018-2019 
 
• Article 39 en relació a les comissions del consell escolar 
• Article 42 en relació a la comissió de diversitat i inclusió. 
• Article 43 en relació a la comissió de menjador. 
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Article 39. Les comissions del consell escolar 
 
Són comissions del consell escolar la comissió permanent, la comissió 
econòmica, la comissió de convivència i la comissió de menjador. 
 
Article 42. La comissió de diversitat i inclusió.  
 Aquest comissió assimila les funcions de l’anterior comissió de convivència tot 
i que la funció principal serà desenvolupar projectes que ajudin a sensibilitzar i 
conscienciar sobre dinàmiques d’exclusió i discriminació. Les persones que 
formen aquesta comissió seran la directora, cap d’estudis, la mestra d’EE, el 
mestre responsable de coeducació del centre i dos pares o mares. El 
pare/mare o pares/mares d’aquesta comissió seran els encarregats de 
participar en la mesa per la Diversitat i la Inclusió que està previst crear a nivell 
municipal a instància del Pressupost Participatiu demanat per les AFA’s pels 
propers dos cursos.  
 
42.1 La comissió de diversitat i inclusió és formada pel director, el cap 
d'estudis, la mestra d'aula especial i coordinadora LIC, pel sector mestres, dos 
pares del consell i el mestre responsable de coeducació de l’escola. 
 
42.2 La comissió de diversitat i inclusió té com a finalitat afavorir la inclusió dins 
l’àmbit escolar i garantir una aplicació correcta de les normes relatives als drets 
i deures de l’alumnat, així com col·laborar en la planificació de mesures 
preventives i en la mediació escolar. 
 
42.3 Són funcions de la comissió de diversitat i inclusió: 
a. Conèixer els casos de conflicte i les solucions de mediació o sanció 
disciplinaria que es produeixin en el centre. 
b. Assessorar el director en determinats casos sobre l'aplicació de mesures 
correctores i sancions. 
c. Desenvolupar i fer el seguiment de projectes que ajudin a sensibilitzar i 
conscienciar sobre dinàmiques d’exclusió i discriminació. 
 
Article 43. La comissió de menjador 
 
43.1 La comissió de menjador és formada pel director, un pare, un mestre i la 
coordinadora dels monitors. 
 
43.2 La comissió de menjador té les competències que expressament li delega 
el consell escolar.  
 
43.3. Són funcions de la comissió de menjador: 
a. Elaborar propostes sobre temes propis per presentar al consell escolar, 
tenint en compte els aspectes alimentaris i educatius, els relacionats amb 
l'organització i el funcionament del servei i d'acord amb els principis i objectius 
del projecte educatiu del centre. 
b. Les que expressament li delegui el consell escolar 
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Aquestes modificacions entren en vigor a partir del 5 de febrer de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
La directora 
Pilar Guerra López 
 
 
 
 
 
Faig constar que les presents modificacions han estat  aprovades pel Consell 
Escolar el dia 4 de febrer de 2019, tal i com consta en el llibre d’actes d’aquest 
òrgan col·legiat. 
 
 
Vist-i-plau        Vist-i-plau 

 
 
 
 
 
 
La directora        La secretaria 
Pilar Guerra López       Xènia Aracil Celada 
 


