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TÍTOL 1: INTRODUCCIÓ 

Les presents normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) han estat elaborades per 

l’Equip Directiu amb aportacions del Claustre i aprovat pel Consell Escolar del centre d’acord amb 

la normativa vigent. 

Correspon a la Direcció del centre vetllar pel seu compliment, essent obligació de tots els 

membres de la comunitat educativa conèixer-les i complir-les. 

Entenem les NOFC com l’instrument regulador de la vida interna del centre, que concreta les 

relacions entre els diferents sectors que formen part de la comunitat educativa, plasma normes 

que obliguen a tots els que participen en el procés educatiu dels alumnes tot garantint els drets 

que la legislació preveu. 

Aquestes NOFC s’emmarquen dins dels referents normatius i legals que marca el Departament. 

 
TÍTOL 2: ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DEL 
CENTRE 
 
 

CAPÍTOL 1: ÒRGANS UNIPERSONALS DE DIRECCIÓ 

 

DIRECTORA 

Tal i com indica la normativa les funcions de la directora al nostre centre són: 

● Vetllar perquè es porti a terme el projecte educatiu del centre així com la seva avaluació.  

● Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels 

plantejaments tutorials, coeducatius i d’inclusió.  

● Impulsar l’elaboració i l’aprovació de les normes d’organització i funcionament del centre i 

impulsar i adoptar mesures per millorar l’estructura organitzativa del centre.  

● Proposar, d’acord amb el projecte educatiu, la relació de llocs de treball del centre i les 

modificacions successives, així com la definició de requisits o perfils propis d’alguns llocs de 

treball.  

● Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre, dirigir l’aplicació de la programació 



 

  

 
general anual i vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum 

coherents amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment. 

● Gestionar el centre, d’acord amb l’article 99.1 de la Llei d’educació. 

A més a més, en el nostre centre, fa una tasca d’acompanyament a l’AMPA per tal d’empoderar-la 

amb l’objectiu que funcioni autònomament.  

 

CAP D’ESTUDIS 

Tal com indica la normativa, correspon a la Cap d’Estudis: 

Les tasques de gestió en els àmbits curricular, d’organització, coordinació i seguiment de la 

impartició dels ensenyaments i altres activitats del centre i d’atenció a l’alumnat, d’acord amb el 

que prevegi el projecte de direcció i s’incorpori a les normes d’organització i funcionament del 

centre.  

En el nostre centre les funcions del càrrec de Cap d’Estudis estan repartides entre dues persones i 

es concreten de la següent manera. 

Cap d’Estudis 1: Horaris, avaluacions i relació amb l'entorn de Salt d'Educació Primària, EAP, 

formació, substitucions, seminaris, coordinació instituts i beques de menjador.  

Cap d’Estudis 2: Horaris, avaluacions i relació amb l'entorn de Salt d'Educació Infantil, Serveis Socials, 

Pràcticum, acompanyants sortides, editorials, EAIA, centre obert, Càritas i absències.  

 

SECRETARI  

Correspon al secretari l’exercici de les funcions que li delegui la direcció d’entre les previstes a 

l’article 147.4 de la Llei d’educació preferentment en l’àmbit de la gestió econòmica, documental, 

dels recursos materials i de la conservació i manteniment de les instal·lacions, d’acord amb el que 

prevegi el projecte de direcció i s’incorpori a les normes d’organització i funcionament del centre. 

Correspon també al secretari o secretària del centre l’exercici de les funcions pròpies de la 

secretaria del claustre i del consell escolar del centre. 

 



 

  

 

CAPÍTOL 2: ÒRGANS COL·LEGIATS DE  PARTICIPACIÓ EN EL GOVERN I LA GESTIÓ DEL 

CENTRE 

 

EQUIP DIRECTIU 

L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern del centre públic i les persones membres han de 

treballar coordinadament en l’exercici de les seves funcions. Correspon a les persones membres 

de l’equip directiu la gestió del projecte de direcció.  

Per portar a terme aquesta gestió els membres de l’equip directiu es reuneixen tres vegades a la 

setmana. La primera reunió és per organitzar les reunions, coordinacions i activitats de la semana, 

la segona consisteix en un traspàs d’informació (Serveis Socials, EAP, activitats extraescolars, 

incidències…) i la darrera es dedica a la planificació de la següent setmana.   

 

CONSELL ESCOLAR 

El consell escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del 

centre. 

Està format per l’equip directiu, 1 representant de l’ajuntament, 4 representants del professorat, 

3 representants dels pares, 2 representants dels alumnes, 1 representant de l’AMPA i 1 

representant del personal no docent.   

Funcions del Consell Escolar:  

- Aprovació de la Programació General de Centre (PGA). 

- Aprovació de les sortides fora de la vila no incloses en la PGA. 

- Aprovació de la liquidació i el pressupost. 

- Aprovació del calendari escolar. 

- Aprovació del funcionament del menjador. 

- Aprovació de la memòria anual. 

- Aprovació de les activitats extraescolars que gestiona el centre. 

 

CLAUSTRE  



 

  

 
El claustre de professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de 

l’acció educativa del centre. El claustre és presidit per la directora i està integrat per tot el 

professorat del centre, la Tècnica d’Educació Infantil, la Tècnica d’Integració Social i l’Auxiliar 

d’Educació Especial. 

FUNCIONS: 

● Intervenir en l’elaboració i modificació del Projecte Educatiu. 

● Programar les activitats educatives del centre, avaluar-ne el desenvolupament i els resultats. 

Establir directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial i decidir els criteris d’avaluació 

dels alumnes. 

● Designar els mestres que han de participar en el procés de selecció del director o directora així 

com els representants del Consell Escolar. 

● Donar suport a l’Equip Directiu en el compliment de la PGC. 

FUNCIONAMENT: 

● El Claustre de professorat es reuneix un cop al mes de forma ordinària i sempre que la 

Direcció o un terç dels seus membres el convoqui, de forma extraordinària. 

● S’estableixen comissions de treball/pedagògiques del Claustre, que es reuneixen 

setmanalment per tal de coordinar les actuacions en determinats àmbits. 

● Tots els mestres del Claustre, amb independència de la seva situació administrativa, són 

electores i elegibles com a representants del professorat al Consell Escolar, amb l’única 

excepció del professorat substitut. També poden excercir tasques de coordinació. 

 

CAPÍTOL 3: ÒRGANS UNIPERSONALS I DE COORDINACIÓ 

 

EQUIP IMPULSOR 

L’Equip Directiu compta amb el suport de l’Equip Impulsor. Aquest estarà format pel mateix ED, 

les coordinadores de cicle i altres membres del claustre que hi estan interessats. Es porta a terme 

una reunió setmanal, fora d’horari lectiu, per: 

● Celebrar les reunions de coordinació general. 

● Prendre decisions de caire pedagògic. 



 

  

 
● Repartir algunes tasques. 

● Vetllar pel seguiment de la línia marcada en el projecte de direcció i fer, quan s’escaiguin, les 

modificacions pertinents. 

 

EL MESTRE TUTOR 

Cada grup tindrà un tutor/a que serà un mestre del claustre que imparteixi en aquell curs diverses 

àrees. L’Equip Directiu és qui ha de designar els tutors per al curs escolar. 

És competència dels tutors: 

● Tenir coneixement del procés d’aprenentatge i evolució personal i social dels alumnes del seu 

grup. 

● Coordinar les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats d’avaluació de tots els 

docents que intervenen en el seu grup per tal de garantir-ne la coherència. 

● Responsabilitzar-se de l’avaluació del seu grup en les sessions d’avaluació i de la comunicació 

a les famílies de l’evolució de cada alumne a través dels informes i entrevistes. 

● Vetllar perquè es compleixin els principis d’escola inclusiva, atenent a tots els alumnes en 

funció de les seves necessitats. 

● Responsabilitzar-se de les adaptacions curriculars que facin falta a alumnes del seu grup, amb 

l’ajuda de l’especialista d’educació especial i de l’EAP del sector. 

● Dur a terme l’orientació acadèmica dels alumnes. 

● Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares o representants legals dels alumnes 

per informar-los, així com per afavorir la participació i compromís de la família amb l’escola. 

● Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les activitats de l’escola. 
 

ELS MESTRES ESPECIALISTES 

Són els encarregats d’impartir les especialitats a diversos nivells. Les seves funcions són: 

ESPECIALISTA D’EDUCACIÓ ESPECIAL: 

● Atendre els alumnes amb necessitats educatives especials, amb prioritat per aquells que 

determini la CAD. 

● Participar en l’elaboració d’adaptacions curriculars (PIs), conjuntament amb els mestres 

tutors i amb la col·laboració de l’EAP. 



 

  

 
● Col·laborar amb els tutors en l’elaboració de materials específics o adaptats. 

● Intervenir dins l’aula ordinària, conjuntament amb el tutor, per oferir una atenció més 

individualitzada als alumnes que ho requereixen, o en situacions escolars de treball individual 

o de petit grup fora de l’aula ordinària. 

● Participar en les reunions de la CAD. 

TUTOR/A D’AULA D’ACOLLIDA: 

● Ajudar a adquirir la llengua catalana als alumnes nouvinguts. 

● Coordinar-se amb el LIC dels Serveis Educatius. 

● Determinar, juntament amb el LIC, quins alumnes seran atesos i el temps que s’hi dedicarà. 

● Orientar en l’elaboració del PI. 

● Col·laborar amb els tutors en l’elaboració de materials específics o adaptats. 

ESPECIALISTES D’EDUCACIÓ MUSICAL, D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA, D’EDUCACIÓ FÍSICA, 

ANGLÈS I RELIGIÓ 

● Coordinar les activitats curriculars del centre pròpies de la seva àrea. 

● Impartir les classes de la seva especialitat als nivells que se li encomani, atenent les 

dedicacions horàries establertes. 

● Informar-se dels projectes que es porten a terme als diferents cursos per facilitar un treball 

transversal amb la seva àrea. 

● Destinar la resta d’horari a altres activitats pròpies de la condició de mestre que se li 

encomanin. 

 

COORDINACIÓ DE CICLE 

Cadascun dels cicles de l’escola tindrà un coordinador o coordinadora que serà un mestre d’aquell 

cicle designat per a dos cursos per l’Equip Directiu. És competència del coordinador de Cicle: 

● Vetllar pel compliment dels acords del seu cicle. 

● Fomentar el treball en equip. 

● Ésser portaveu del cicle en les reunions de coordinació i de claustre. 

● Informar als mestres del cicle dels punts tractats en la reunió de coordinació. 

● Convocar les reunions de cicle setmanalment i, si s’escau, de forma extraordinària. 



 

  

 
● Aixecar acta de les reunions del cicle i fer-la arribar als mestres. 

● Establir i fomentar lligams de coordinació amb els altres cicles. 

 

COORDINACIÓ DE RISCOS LABORALS 

● Revisió dels aparells d’extinció d’incendis (revisió de càrrega d’extintors, pressions de càrrega 

de tots els aparells...).  

● Canalització, a través de l’equip directiu, de les diverses queixes i suggeriments dels/les 

mestres. Comunicació a l’Ajuntament. 

● Programació i coordinació de dos simulacres d’evacuació. Actualització, a principi de curs, de 

les normes principals a l’hora de fer un simulacre. Lliurament d’aquestes normes a cadascuna 

de les coordinadores de cicle a fi que es comentin i es revisin en les reunions de cicle. 

● Revisió de les farmacioles.  

● Revisió i actualització de tots els documents d’escola relacionats amb l’àrea de riscos: aigua, 

plagues, instal·lació elèctrica, etc.  

● Control de l’enllumenat d’emergència i la senyalització de passadissos. 

● Coordinació amb el tècnic de riscos laborals del Departament d’Ensenyament i de 

l’Ajuntament. 

 

COORDINACIÓ LIC 

● Assistència a la comissió d’atenció a la diversitat (CAD). 

● Coordinacions setmanals amb la directora de l’escola. 

● Planificació i organització de les diferents activitats extraescolars de l’escola: coordinació amb 

la tècnica de l’Ajuntament, control dels pagaments, intercanvi d’informació i valoracions entre 

mestres i monitors, realització d’una llista oberta (altes i baixes) per tal que quedi constància 

de tots els alumnes que han passat a cada taller i els que han causat baixa, i avaluació, 

conjuntament amb la tècnica de l’Ajuntament, de les activitats extraescolars. 

● Suport a la tasca de dinamització de l’AMPA de l’escola. 

 

COORDINACIÓ TAC 



 

  

 
● Coordinació amb el servei tècnic de manteniment o de suport preventiu, manteniment i 

revisió de la graella d’incidències, arranjaments, substitució del maquinari obsolet. 

● Suport  i assessorament als i les mestres. 

● Manteniment dels diferents aplicatius i manteniment d’ordinadors, PDI’s… 

● Assessorament a l’equip directiu sobre pressupostos i compra de diferents equipaments 

(PDIs, PCs, altaveus, equips de musica, etc.) 

● Assistència a les sessions de formació per part del Departament. 

 

COORDINACIÓ DE BIBLIOTECA 

● Catalogació del fons nou. 

● Fer carnets de la Biblioteca pels alumnes i dinamitzar els préstecs. 

● Dinamitzar la programació per a cadascun dels nivells educatius. 

● Elaboració de guies de lectura. 

● Exposició de possibles treballs elaborats pels alumnes.  

● Coordinació amb les biblioteques del municipi. 

● Participació en el seminari de biblioteques. 

 

 

CAPÍTOL 4: PERSONAL DE SUPORT SOCIOEDUCATIU, D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

Aquest grup està format per les persones que donen servei de consergeria, administració i suport 

educatiu. Participen en el Consell Escolar mitjançant el seu representant. 

 
TEI 

Exerceix les seves funcions sobretot a les aules de P-3. Intervé dins l’aula fent suport en algun dels 

racons, fent treball de biblioteca... 

En alguns casos la seva intervenció no es limita només a P-3, pot intervenir als diversos nivells 

d’educació infantil. 

La seva tasca consisteix a donar suport al mestre/a en la preparació i execució d’accions 

educatives, seguiment i control de les activitats quotidianes, vigilància, tutelatge dels nens/es en 

les estones de joc i atenció a les necessitats bàsiques dels infants com són els hàbits d’higiene i en 

termes generals, contribuir al bon funcionament d’aquest nivell educatiu. 



 

  

 
AUXILIAR D’EE 

La seva funció és d’acompanyament a alumnes amb NEE determinats per l’EAP. Les seves tasques 

dependran de les característiques concretes dels alumnes que atén cada curs. De forma genèrica 

es poden concretar en: 

● Donar suport a l'equip de mestres a l'aula. 

● Col·laborar en les tasques que determini la direcció del centre. 

● Vetllar per a l'adquisició dels hàbits de la vida quotidiana a l'escola. 

● Col·laborar amb el professorat del centre en les hores d'entrada i sortida dels alumnes 

objecte de la seva atenció. 

● Acompanyar l'alumne, si cal, en els seus desplaçaments pels espais del centre per garantir la 

seva participació en totes les activitats. 

● Donar suport, si cal, a la higiene personal dels alumnes objecte de la seva atenció. 

● Donar suport en els desplaçaments a l'exterior, en les sortides escolars i les activitats 

complementàries del centre. 

● Donar suport, si cal, a l'alumne al pati durant les hores d'esbarjo. 

● Donar suport i ajudar, si cal, aquests alumnes durant els àpats. 

● Potenciar la relació afectiva amb els seus companys, afavorint el seu àmbit relacional. 

TIS 

La feina de la TIS consisteix en realitzar actuacions diverses encaminades en la millora de la 

convivència i la integració de la comunitat educativa. Els àmbits d’actuació són: 

● ÀMBIT FAMILIAR:  

− Treball dinamitzador amb les famílies de l’AMPA. 

− Seguiment  i suport amb algunes famílies. 

− Informació i seguiment de casos conjuntament. 

− Reunions de seguiment amb la Comissió Social (EAP, Serveis Socials, Equip Directiu i TIS). 

 
● ÀMBIT ESCOLAR:  

 
− Seguiment i acompanyament d’alumnes amb necessitats educatives socials i/o 

conductuals per afavorir el seu procés d’integració, mitjançant el treball d’educació 

emocional i l’atenció individualitzada (pot ser dins o fora de l’aula).  

− Col·laboració amb el tutor en el treball amb l’entorn familiar i social dels alumnes atesos. 



 

  

 
− Organització i/o realització dinàmiques de grup als cursos de primària en col·laboració 

amb els tutors. Aquestes dinàmiques están destinades al reforç dels hàbits i valors de 

convivència. 

− Col·laboració en la resolució de conflictes. 

− Dinamització de les hores d’esbarjo amb activitats programades que fomenten el bon 

funcionament dels patis i fan disminuir els conflictes. 

 

AUXILIAR D’ADMINISTRACIÓ 

Depèn del Dep. D’Ensenyament (negociat de PAS), la Directora del centre actua com a cap de 

personal.  

Correspon a l’auxiliar d’administració: 

● La gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnes. 

● La gestió administrativa dels documents acadèmics: historials, expedients, títols, beques, 

certificacions... 

● La gestió administrativa i la tramitació dels assumptes propis del centre. 

Aquestes funcions comporten les següents tasques: 

● Arxiu i classificació de la documentació del centre. 

● Registre i classificació de la correspondència. 

● Gestió informàtica de dades. 

● Atenció telefònica i personal sobre assumptes administratius. 

● Recepció i comunicació d’avisos en càrrecs i incidències del personal (baixes, permisos...). 

● Realització de comandes de material. 

● Manteniment de l’inventari. 

● Control de documents comptables simples. 

 

CONSERGE 

Depèn de l’Ajuntament i aquest determina l’horari i el calendari.  

Les seves funcions són: 

● Vigilància i custòdia de l’edifici: 



 

  

 
− Tenir cura de la vigilància del centre. 

− Vigilar i custodiar les instal·lacions elèctriques, d’aigua... del centre. 

− Obrir i tancar les portes a l’inici i acabament de la jornada i vigilar l’accés al 

recinte. 

− Vetllar pel bon funcionament dels lavabos (aigua, paper...). 

− Cooperar en el bon desenvolupament de les activitats de l’Ajuntament (poda, 

neteja...). 

 

● Manteniment de l’edifici escolar: 

− Efectuar petites reparacions de manteniment i conservació. 

− Vetllar per la conservació i el bon estat dels espais oberts del centre. 

− Col·laborar en neteges immediates excepcionals. 

− Col·laborar amb els alumnes en la recollida selectiva d’escombraries. 

●         Altres funcions: 

− Fer encàrrecs a l’Ajuntament. 

− Fer-se càrrec del lliurament de la correspondència. 

 

TÍTOL 3: ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 
 

CAPÍTOL 1: ORGANITZACIÓ DEL PROFESSORAT 

Coordinació Periodicitat Funcions 

Reunions de nivell o 
especialitat 

Setmanal Els/les mestres tutors/es disposen d’un mínim de 
dues hores setmanals dins del seu horari per a 
portar a terme les reunions entre paral·lels/es, a 
fi d’elaborar la programació de curs. 
Els/les especialistes disposen d’un mínim d’una 
hora setmanal per a poder realitzar aquesta 
tasca. 

Equips de cicle Setmanal  
 

Establiment d’acords metodològics i 
organitzatius. Organització de les activitats 
conjuntes i les d’internivells. Elaboració de 
propostes per a la coordinació general i el 
claustre. El/la coordinador/a aixecarà acta de 
cada sessió. A final de curs es farà un resum dels 
acords presos en les coordinacions. 
Els/les mestres especialistes i de suport assistiran 
a les reunions del cicle que se’ls ha adjudicat. 

Coordinació General Quinzenal (aprox.). A 
les reunions de 
l’equip impulsor 

S’organitzarà el funcionament general del centre, 
es traspassarà informació des de l’equip directiu 
als diferents cicles, es plantejaran les qüestions 



 

  

 

 sorgides als cicles, es comunicaran els acords 
presos... també col·laboraran en l’elaboració de 
l’ordre del dia dels claustres, un cop escoltat el 
cicle. 
En les sessions de coordinació general es 
prendran acords, un cop escoltats tots els cicles. 
Es podrà convocar reunió de coordinació general 
quan hi hagi alguna qüestió urgent. 

Claustre Mensual 
 

Es tractaran i s’acordaran aspectes que afecten el 
funcionament general de l’escola (pedagògics, 
organitzatius...) 

Comissions Mensual En aquests espais, les diferents comissions 
portaran a terme les diferents tasques 
proposades per a aquest curs. 
Aquestes comissions són: Biblioteca, Ciències, 
Festes i TAC, dividida en tres subcomissions 
(Tècnica, Pedagògica i Bloc). 

Coordinació 
Pedagògica 

Quinzenal Espai de diàleg, de discussió i de presa d’acords a 
nivell pedagògic.  
Es seguiran portant a terme quatre grups de 
treball: llengua oral, llengua escrita, 
matemàtiques i àrees artístiques.  

Comissions 
d’avaluació 

Trimestral a Primària 
i quadrimestral a 
Infantil 

Les sessions d’avaluació es faran per grup el 1r i 
3r trimestre i per nivells el 2n, coordinades per la 
cap d’estudis i presidides per algun membre de 
l’equip directiu. Hi assistiran els mestres tutors, 
els especialistes i els mestres de suport.  

Coordinacions NEE Una a l’inici de curs Hi assistiran els tutors, mestres d’EE i mestres 
d’AA. Es parlarà dels alumnes que seran atesos 
per part d’aquests especialistes i es començarà a 
definir el pla de treball. S’aixecarà acta de la 
reunió i se’n passarà informació a l’EAP. 
A més a més, les mestres d’EE i AA es trobaran 
amb els tutors/es per elaborar els PIs dels 
alumnes que ho necessiten. 

Coordinació dels 
tutors/es amb l’EAP 

Quan s’escaigui L’EAP mantindrà reunions amb els/les tutors/es 
que tenen al seu càrrec alumnes amb necessitats 
educatives especials per tal de fer-ne un 
seguiment, establir acords d’actuació... 

Coordinació 
d’especialistes 
d’educació especial, 
auxiliar d’EE, TIS i 
Cap d’Estudis  amb 
l’EAP 

Setmanal Es farà un seguiment dels alumnes atesos, es 
revisarà la seva atenció, les línies d’actuació. Es 
parlarà, també, de diferents temes que puguin 
ajudar a la millora de la pràctica docent. 
 

Coordinació de la 
Treballadora Social 
de l’EAP amb la Cap 

Setmanal La Cap d’Estudis informarà de les noves 
demandes a la TS de l’EAP. La TS de l’EAP 
informarà a la Cap d’Estudis de les tasques que 



 

  

 

d’Estudis està realitzant. 
Quan es cregui oportú també hi intervindrà la TIS. 

Comissió Social Trimestral La TS de l’EAP, la Cap d’Estudis i la TIS es reuniran 
amb els Assistents Socials de l’Ajuntament de Salt 
per tal de fer un seguiment de les famílies que 
també són ateses en aquest servei. 

Coordinació de les 
mestres d’aula 
d’acollida amb 
els/les tutors/es 

Quan s’escaigui Els mestres de l’aula d’acollida es coordinaran 
amb els/les tutors/es per a fer el seguiment de 
l’aprenentatge de l’alumnat nouvingut. 

Coordinació de les 
mestres d’aula 
d’acollida amb 
l’ALIC 

Quinzenal Es farà un seguiment del funcionament de l’aula 
d’acollida i de l’elaboració dels PIs. L’ALIC 
facilitarà materials a les mestres d’acollida. 

CAD (Comissió 
d’Atenció a la 
Diversitat) 

Dos cops per 
trimestre 

Estarà formada per l’Equip Directiu, les mestres 
d’EE, la mestra d’AiLL, les tutores d’aula 
d’acollida, l’auxiliar d’EE, la TIS, el CLIC i l’EAP. 
Depenent del tema, es pot convidar altres 
membres del claustre. 
Es faran seguiments de casos i es tractaran temes 
relacionats amb l’atenció a la diversitat. 

Coordinació de la 
directora amb la TIS 

Setmanal Seguiment dels alumnes atesos per la TIS així com 
establiment de línies d’actuació. 

Coordinació de la 
directora amb el 
CLIC 

Setmanal Seguiment de les activitats que s’organitzen des 
del Pla Educatiu d’Entorn. 

Reunions de 
Pràcticum 

A determinar segons 
la Universitat 

Es farà un seguiment dels projectes que s’estan 
portant a terme per part dels alumnes de 
magisteri. 

Reunions de traspàs 
d’alumnes de sisè 
als instituts 

A finals de cada curs Els representants dels instituts (coordinadors 
pedagògics i EAPs) recullen informació per part 
dels representants de l’escola (tutors i cap 
d’estudis) sobre els alumnes que rebran el curs 
següent. 

Comissió de 
seguiment de llibres 
i material 

Trimestral Es farà el seguiment de l’estat de pagament de 
les quotes i es determinaran les actuacions a fer 
al respecte. 

Coordinació amb 
professionals 
externs 

Quan s’escaigui Es fa el seguiment dels nens i nenes atesos. 

 

CAPÍTOL 2: ORGANITZACIÓ DE L’ALUMNAT I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

L’escola té dues línies i els nivells s’agrupen per cicles: 

● Educació Infantil: P3, P4 i P5 

● Cicle Inicial: 1r i 2n 



 

  

 
● Cicle Mitjà: 3r i 4t 

● Cicle Superior: 5è i 6è 

 

L’organització dels grups classe a la nostra escola es realitza de manera heterogènia. Es busca un 

equilibri entre els cursos en funció del nivell d’aprenentatge dels alumnes per tal que cada grup 

tingui el mateix nombre. A més, es té en compte el nombre d’alumnes d’educació especial, 

d’alumnes nouvinguts, el gènere dels nens/es i el seu comportament.  

A final de cada cicle, es reestructuren els grups en funció dels criteris anteriors ja que la nostra 

escola és una escola amb molta mobilitat d’alumnes i és necessari perquè no quedin els grups 

descompensats. Són els tutors, escoltant els diversos mestres que han tingut els dos grups, qui els 

refaran abans de tancar el curs. 

L’atenció a la diversitat dels alumnes es porta a terme a través de diversos àmbits: 

● Agrupaments en grups reduïts: amb la finalitat de poder atendre de forma més 

individualitzada els alumnes. 

● L’educació especial: permet oferir un treball específic per a aquells alumnes que més ho 

necessiten. Aquesta ajuda pot donar-se individualment o en petit grup, tant dins com fora de 

l’aula. 

● L’aula d’acollida: atén alumnes nouvinguts des de P5 (tot i no ser normatiu) i que faci menys 

de dos anys que estiguin integrats al sistema educatiu català, per ajudar-los a adquirir la 

llengua catalana (en alguns casos aquest període es pot allargar un any més).  

A més del treball en grup classe, l’escola contempla altres tipus d’agrupaments:



 

  

 

 

Tipus 
d’agrupaments 

Nivell Criteris Periodicitat Treball que s’hi fa Coordinació 

Grups reduïts 
(tres grups per 

nivell) 

P3 Heterogenis Setmanalment 
Construccions de fusta/motricitat fina/ 
experimentació/expressió corporal 

Les tres mestres que hi 
intervenen. 
Aquest curs intervenen 4 adults 

P4 Heterogenis Setmanalment TAC/Filosofia 3-6/biblioteca 
Les tres mestres que hi 
intervenen. 

P5 Heterogenis Setmanalment 
Audiovisuals/Joc simbòlic/Plàstica 
Biblioteca/TAC/hort 

Les tres mestres que hi 
intervenen. 

Educació 
Primària 

Heterogenis 

Setmanalment. 
Sempre que sigui possible fer 
confluir tres mestres en un mateix 
nivell. 
Es prioritzen les àrees 
instrumentals i artístiques. 
 

Cicle inicial: Català, Matemàtiques, Anglès, 
E.F., Música, Plàstica, Biblioteca. 
Cicle Mitjà: Català, Matemàtiques, Anglès, 
Música, Plàstica, Biblioteca. 
Cicle Superior: Música, Plàstica, Biblioteca. 
En totes les àrees, aprofitant que es 
treballa amb un nombre de nens menor, 
es procuren portar dinàmiques de treball 
diferent de les que es fan amb el gran 
grup.  
A 6è es fa una sessió de teatre/radio/act. 
competencials 

Coordinacions de nivell o 
especialitat. 

Plans de treball 

Educació 
Infantil 

Heterogenis 

4 sessions setmanals 

Escriptors 
Matemàtics 
Experimentació 
Joc simbòlic 

Tutores paral·leles 

Coordinació de cicle 

Coordinació intercicles: 
Educació Infantil – Cicle Inicial Cicle Inicial 4 sessions setmanals 

Llengua 
Matemàtica 
Medi 
Creatiu 



 

  

 

 

Tipus 
d’agrupaments 

Nivell Criteris Periodicitat Treball que s’hi fa Coordinació 

Mig grup 

Infantil Heterogenis 6 sessions setmanals per grup 

Psicomotricitat/jocs de Mates 
Música/ jocs de Llengua 
Expressió Corporal/Plàstica 
Ciències 
P3 Biblioteca/plàstica 

Tutores i mestres que fan les 
activitats  

Primària Heterogenis 1 sessió setmanal per grup 
Suport de lectura / Treball a 
l’aula 

Tutor/a i mestre/a que fa 
l’activitat de lectura 

Primària  Heterogenis 1 sessió setmanal per grup 
Treball a l’aula de 
ciències/Treball a l’aula 

Tutor/a i mestre/a que fa 
l’activitat 

Cicle Superior Heterogenis 
2 sessions setmanals per grup 
 

Anglès/Català Tutors/mestra d’anglès 

Cicle Superior 
(6è) 

Heterogenis 1 sessió setmanal per grup Hort / Treball a l’aula Tutores/mestra de suport 

 

 

 



 

  

 
L’organització del suport s’estructura de la següent manera: 

 

Tipus de suport Cicle/Nivell Periodicitat Intervenció del suport Coordinació 

Suport de 
llengua oral 

Educació Infantil Una sessió quinzenal d’una hora. 

La mestra d’audició i llenguatge fa un 
treball de praxis, estructures 
lingüístiques, vocabulari, etc. a partir de 
contes. 

Mestra d’audició i llenguatge amb les 
tutores d’infantil. 

Intervenció de 
dos mestres 
dins l’aula 

Cicle Superior i 3r Una sessió setmanal. 
CS Treball de l’àrea de matemàtiques. 
CM Projectes 

Les tutores amb els mestres que fan 
aquest suport. 

Suport 
individual o en 

petit grup 

Cicle Superior i 4t 

Una o dues sessions de mitja hora 

setmanals 

La mestra de suport es queda a l’aula 

fent lectura amb el grup per tal que la 

tutora pugui fer una treball de tutoria 

individualitzada. 

 
Les tutores amb els mestres que fan 

aquest suport. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

Professionals de suport i atenció a la diversitat: 

 

Professional Cicle/Nivell Periodicitat Intervenció Coordinació 

TEI P3 Tota la jornada 

Intervenció dins l’aula.  
Suport en algun dels racons, treballant 
amb alumnes dels dos grups. 
Treball de biblioteca amb mig grup. 

Mestres tutores de P3 i TEI. 

Auxiliar d’EE Infantil i Primària Tota la jornada Acompanyament a quatre alumnes. 
Auxiliar d’EE, mestres tutores, EAP i 
professionals externs, si s’escau. 

TIS Primària Tota la jornada 
Seguiment i acompanyament d’alumnes 
amb necessitats educatives socials i/o 
conductuals, treball amb famílies... 

Amb la directora i amb els tutors/es. 
Assisteix a les comissions socials i a les 
coordinacions d’EE amb l’EAP. 

 

 



 

  

 

CAPÍTOL 3: ACCIÓ I COORDINACIÓ TUTORIAL 

Es procurarà que al llarg d’un cicle cada promoció d’alumnes tingui el mateix tutor així mateix 

es procurarà que un tutor tingui el màxim nombre d’hores el seu grup i especialment que els 

faci les classes de les àrees instrumentals i els projectes per tal de garantir que pugui fer un 

seguiment acurat de cada alumne. 

 

L’ACCIÓ TUTORIAL INDIVIDUALITZADA 

Cada tutor/a farà el seguiment personal de l’alumne. Si cal, intervindran els/les mestres 

d’educació especial, l’EAP, els/les mestres de reforç i els/les especialistes. 

A primària (CM i CS) es contemplarà una estona setmanal dins l’horari per fer tutories 

individuals amb cadascun dels alumnes aprofitant els suports dins l’aula. 

 
L’ACCIÓ TUTORIAL DE GRUP 

Els divendres de 4 a 5 tots els cursos tenen tutoria i la dedicaran a fer dinàmiques de grup, 

partint del treball de claustre realitzat amb en Paco Cascón i d’altres activitats.  

A Cicle Superior es tindrà una hora més de tutoria per fer assemblees. 

 

ASSEMBLEA D’ESCOLA 

Una vegada al trimestre es reuneixen els delegats de cada grup classe amb la direcció del 

centre per tal de treballar diferents aspectes relatius a l’escola: aportació de propostes 

debatudes a l’aula, revisió de les normes d’escola i les seves mesures reparadores, preparació 

del comiat dels alumnes de 6è... 

Cada delegat/da aporta les propostes del seu grup d’acord amb l’ordre del dia. En aquesta 

reunió es consensuen activitats o mesures que es portaran a terme a nivell d’escola. 

Posteriorment se’n fa un retorn al grup classe. 

 

CAPÍTOL 4: ASPECTES PEDAGÒGICS 

 

TASQUES A CASA (ANNEX 3) 

Després d’un replantejament dels deures escolars el curs 2015/16 vam acordar potenciar un 

tipus de tasques de caire més voluntari. 

Els objectius de fer algunes tasques a casa són: 

● Establir un lligam entre l’escola i l’entorn: casa, barri, biblioteca... 



 

  

 
● Engrescar els nens i nenes a plasmar fent un escrit, un dibuix... alguna cosa que sigui 

important per a ells. 

● Aprendre a organitzar-se el temps i planificar el què volen fer. 

● Potenciar la lectura voluntària. 

Cicle Inicial 

Tenen unes bosses amb jocs educatiusl i propostes d’activitats diverses per emportar-se 

periòdicament a casa. Cada alumne també disposa d’una llibreta personal per explicar 

vivències, escriure frases, endevinalles, problemas matemàtics… 

Cicle Mitjà 

● Llibreta personal per explicar vivències pròpies. 

● bosses amb material i activitats diverses per emportar-se periòdicament a casa.  

Cicle Superior 

● Llibreta personal amb suggeriments d’activitats a realitzar.   

● Alguna activitat obligatòria per mes/trimestre.  

● Pot haver-hi alguna tasca setmanal que facin els nens per torns. 

  

MATERIAL 

Al llarg del curs, cada família fa una aportació econòmica destinada a cobrir les despeses de 

material i sortides dels seus fills. L’escola s’encarrega de la compra de material a l’engròs per 

tal que la despesa de les famílies sigui menor. Cap alumne es quedarà sense material o sortida 

per no haver pagat la quota. 

L’ingrés que se’ns fa per reutilització de llibres de text ens serveix per compensar les 

mancances en el cobrament d’algunes quotes. 

 

AVALUACIÓ 

L’avaluació és continuada i formativa en tots els cursos. A Ed. Infantil s’entreguen informes el 

mes de febrer i a final de curs. A Ed. Primària s’entreguen cada final de trimestre. Prèviament a 

l’entrega d’informes, cada Equip Docent es reuneix en sessió d’avaluació amb algun membre 

de l’Equip Directiu. Abans la Cap d’Estudis haurà compartit un document d’avaluació del grup 

corresponent on cada mestre haurà fet aportacions. L’acta de l’avaluació queda recollida en 

els documents de centre. 

Els alumnes que tenen PI són avaluats amb els criteris del mateix. 



 

  

 
El model d’informe del segon trimestre és diferent dels altres dos i es basa en l’autoavaluació 

dels alumnes i un comentari sobre la mateixa per part del tutor. 

TÍTOL 4. DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 

La bona convivència en una escola no es dóna de forma espontània, cal dedicar-hi esforç i 

realitzar un treball sistemàtic amb els alumnes, no només per resoldre els conflictes que van 

sorgint sinó també per prevenir-ne l’aparició. L’escola La Farga, degut al seu context, ha de 

reforçar especialment aquest treball. Conscients d’aquesta especificitat del nostre centre es va 

demanar un assessorament sobre resolució de conflictes. 

El Claustre de La Farga va realitzar durant els cursos 2010-11 i 2011-12 una formació de 

claustre amb en Paco Cascón titulada Eduquem en i per al conflicte. A partir d’aquest 

assessorament l’escola va continuar el treball de convivència i resolució de conflictes de forma 

més estructurada i sistemàtica, amb l’ajuda de nous materials. La idea és portar a terme amb 

tots els alumnes un treball de “provenció” de conflictes millorant el clima i la convivència a 

l’escola. 

Es va fer una selecció de materials ordenant-los per nivells i per temàtiques. Es tracta de 

dinàmiques de grup organitzades en 5 blocs: presentació, coneixença, confiança, estima i 

comunicació-consens. El document es pot trobar a la unitat p, dins de documents d’escola. 

ESPAIS PER REFORÇAR LA CONVIVÈNCIA 

● Tots els grups de l’escola tenen dins del seu horari una hora setmanal de tutoria en la qual 

es realitzen les dinàmiques esmentades. 

● Cicle Superior a part de la tutoria disposa d’una hora setmanal per fer assemblees de 

classe. 

● Cicle Mitjà i Superior disposen d’una hora setmanal per fer tutories individuals amb els 

alumnes de cada grup. 

● Tota l’escola destina una estona a la relaxació després de l’esbarjo, abans de realitzar les 

següents activitats. 

● Durant els cursos 2014-15 i 2015-16 un equip de psicòlogues ha portat a terme un treball 

de coaching emocional amb els alumnes de 4t, 5è i 6è. La previsió és de continuar aquest 

treball. 



 

  

 
● Les hores de pati, on és fàcil que sorgeixin més conflictes, es dinamitzen i es proveeixen 

de materials de joc. 

● Sempre que sorgeix un conflicte a l’aula o fora d’ella, es prioritza reconduir-lo el més aviat 

possible. Primer es facilita que els implicats es tranquil·litzin i s’inicia un diàleg. 

● En qualsevol moment i espai intentem fomentar una relació respectuosa i cordial entre 

tots els membres de la comunitat educativa. 

 
 

CAPÍTOL 1: NORMES D’ESCOLA 

A partir de l’assessorament d’en Paco Cascón vam veure la necessitat de replantejar les 

normes de l’escola i es va començar un procés participatiu amb tot l’alumnat el curs 2013-14. 

Des de cada aula es feien propostes de quines normes eren necessàries per conviure millor en 

el centre. Aquestes normes es van posar en comú i consensuar en una assemblea de delegats. 

El curs següent es va fer un treball similar per decidir les mesures reparadores en cas 

d’incompliment de les normes i a principi del curs 2015-16 es va aprovar el següent document. 

NORMES DE L’ESCOLA 

NORMA MESURES REPARADORES  

SI NO ES COMPLEIX LA NORMA 

1.- Respecto a tothom, grans i petits - Li demanarà perdó i li farà un detall 

- Li escriurà paraules i frases boniques  

- Durant un temps haurà d’ajudar a qui no 

hagi respectat 

2.- Camino a poc a poc i parlo fluixet pels 

passadissos i les escales 

- Parar, pensar i tornar a fer el recorregut en 

silenci 

3.- Mantinc neta i cuidada l’escola i el 

material. 

     Llenço els papers a la paperera 

- Reparar el dany causat.   

- Collir tot el que trobi per terra i llençar-ho 

a la paperera 

- Ordenar totes les coses personals i les de 

la classe 

4.- Quan m’enfado o tinc un problema, - Calmar-se, parlar entre ells, arribar a un 



 

  

 

escolto i ho soluciono acord, demanar-se perdó i/o preguntar-li 

què necessita per estar bé 

- Disculpar-se a través d’una carta, un dibuix  

- Buscar un espai per calmar-se i meditar 

una estona 

5.- Deixo les joguines i les coses de valor 

a casa 

- Donar al mestre les coses de valor perquè 

les guardi 

- Guardar l’objecte i tornar-lo quan vingui 

algú de la família 

6.- Arribo puntual - Es quedarà més estona a l’hora del pati o a 

la sortida recuperant la feina  

7.- A l’escola només menjo aliments 

saludables 

    Llenço el xiclet abans d’entrar. 

- Llençar el xiclet o guardar les llaminadures 

i fer una llista d’aliments saludables que es 

poden portar a l’escola i donar-la a la 

família 

- Llençar el xiclet o guardar les llaminadures 

i buscar informació del menjar no 

saludable,  a l’hora del pati , i explicar-ho 

als companys 

8.- Jugo bé al pati seguint les normes del 

joc i sense fer mal 

- Si algú es fa mal, l’acompanyarà a curar-se 

- Si no segueix les normes del joc, 

acompanyarà l’àrbitre 

- Parar de jugar i escriure les normes del joc 

9.- Si algú es fa mal, té un problema, 

plora ... l’AJUDO 

- Parlar de la importància d’ajudar-nos 

10.- Faig cas a tots els/les mestres de 

l’escola 

- Fer un dibuix o un escrit pel mestre/a  

- Es quedarà a l’hora del pati a ajudar a el/la 

mestre/a  

11.- Faig bé les files - Buscar moments on és important fer fila 

12.- Porto el material que necessito - Buscar quant val el material perdut i 

prendre consciència del què podria haver 

fet amb aquests diners. Reposar-lo 



 

  

 

CAPÍTOL 2: PROTOCOL DE CONDUCTES DISRUPTIVES PER A LA CONVIVÈNCIA 

Quan hi ha un conflicte amb un alumne el primer que fa el mestre responsable en aquell 

moment, és intentar reconduir-lo. Si l’alumne persisteix en la seva actitud es parla amb el 

tutor/a de l’alumne. Si no es resol encara, es passa a l’Equip Directiu i es valora la possibilitat 

de parlar-ne amb la família, Serveis Socials... 

En cas de conductes reincidents i clarament perjudicials a la convivència es seguirà el protocol 

consensuat pel Claustre (ANNEX 2). 

 

CAPÍTOL 3: PROMOCIÓ D’HÀBITS SALUDABLES I SOSTENIBLES  

Des de l’escola es promouran hàbits d’alimentació i activitat física saludables així com una 

actitud respectuosa amb el medi ambient. Amb aquesta finalitat: 

● Des de Tutoria s’insistirà en la necessitat que l’esmorzar sigui saludable. Només es pot 

portar entrepà, fruita o fruits secs. En les sortides es seguiran criteris similars. 

● Es promou l’ús d’embolcalls ecològicament sostenibles: carmanyoles o embolcalls 

reutilitzables. 

● Es potencia la celebració d’aniversaris conjuntament a finals de trimestre, evitant així la 

ingesta excessiva de bolleria industrial, galetes, sucs... 

● Dins de l’aula i en diverses àrees es treballaran continguts de promoció de la salut i per a 

la sostenibilitat. 

● En l’àrea d’Ed. Física es fomenta l’activitat física com a portadora de salut. 

● L’escola participa en les activitats relacionades amb l’activitat física i hàbits saludables 

promogudes per l’entorn. 

● Des de les tutories es potencia la separació de deixalles, l’aprofitament del material... 

 

TÍTOL 5. DE L’ALUMNAT, DEL PROFESSORAT I LES FAMÍLIES 

 

CAPÍTOL 1: ALUMNAT 

Els drets i deures dels alumnes es regulen per la normativa vigent corresponent a la Llei 

d’Educació de Catalunya 12/2009 del 10 de juliol. 



 

  

 
Drets dels alumnes: 

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

● Rebre una valoració objectiva sobre el rendiment escolar i el progrés personal. 

● Ésser informat dels criteris i els procediments d’avaluació. 

● Gaudir d’una convivència respectuosa i pacífica, amb l’estímul permanent d’hàbits de 

diàleg i de cooperació. 

● Ésser atesos amb pràctiques educatives inclusives, i si s’escau, de compensació. 

● Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que eventualment pugui 

donar lloc a situacions de desemparament.  

● Participar individualment i col·lectiva en la vida del centre. 

● Gaudir de condicions saludables i d’accessibilitat en l’àmbit educatiu.  

● Respecte per les pròpies conviccions, a la seva integritat física i a la seva dignitat personal. 

 

Deures dels alumnes: 

● Respecte als altres alumnes i a l’autoritat del professorat. 

● Assistència a classe i a participar en les activitats educatives del centre. 

● Treballar i esforçar-se per aconseguir el màxim desenvolupament segons les seves 

capacitats i competències.  

● Seguir les directrius del professorat.  

● Respecte a les normes de convivència dins del centre (anomenades ja en les dues pàgines 

anteriors).  

 

Participació dels alumnes 

● A principi de curs cada grup classe tria el seu delegat/da. Un cop per trimestre es 

reuneixen els delegats de primària amb algun membre de l’Equip Directiu. En aquestes 

trobades s’intercanvien informacions, es recullen propostes diverses, es revisen normes i 

càrrecs... El contingut d’aquestes reunions es traspassa als diferents grups mitjançant els 

mateixos delegats. 

● Cada curs té assignats uns càrrecs d’escola, són tasques que es realitzen en benefici del 

centre, com ara la neteja de passadissos, agents cívics, regar plantes... 

 



 

  

 

CAPÍTOL 2: PROFESSORAT 

Horari general del professorat 

L’horari dels mestres és l’establert en caràcter general per als funcionaris de la Generalitat de 

Catalunya: 37 hores i 30 minuts setmanals (jornada completa), distribuïdes en:  

● 25 hores lectives en l’horari aprovat pel Consell Escolar, dins les quals pot haver-hi un 

temps previst per exercir un càrrec. En el nostre centre els alumnes fan sisena hora, així 

doncs, l’horari dels alumnes en el centre és de 9 a 13 i de 3 a 5 i l’horari dels professors és 

variable.   

● 5 hores de reunions i treball personal, una de les quals pot ser dedicada a substituir, si és 

necessari. 3 d’aquestes hores es treballen d’una a dues del migdia (reunions) i les altres 

dues varien en funció de l’horari de cada mestre (treball personal).  

● 7 hores i mitja de preparació de classes, elaboració de material... que es poden dur a 

terme a fora del centre.  

Quan per raons pedagògiques es requereixi la presència d’un mestres en una hora que no li 

correspon s’intentarà facilitar la recuperació d’aquestes.  

Drets dels mestres: 

● Desenvolupar la seva tasca docent segons del principi de llibertat acadèmica, sempre en 

coherència amb el projecte educatiu del centre, incorporant els valors de la col·laboració, 

la coordinació entre docents i el treball en equip.  

● Guiar, sota la seva responsabilitat, la formació del grup d’alumnes que li hagin estat 

encomanat. 

● Participar activament en la creació de la línia pedagògica de l’escola.  

● Disposar del material, instruments i equipaments necessaris per a impartir un 

ensenyament digne, per la realització del PEC i la pròpia programació. 

● Rebre informació sobre els seus alumnes i sol·licitar la col·laboració dels pares per a la 

formació dels seus fills.  

● Convocar pares/mares/tutors legals dels alumnes per parlar sobre la seva educació.  

● Ser respectats en la seva dignitat personal i professional pels companys de feina, alumnes 

i familiars d’aquests.   

● Ésser informat de la gestió del centre en el marc del Claustre de professors.  



 

  

 
● Assistir a totes les reunions de claustre, de cicle i de comissions de treball, amb veu i vot.  

● Ser elector i elegible per accedir als òrgans de govern del centre.  

● La lliure reunió, tant per tractar assumptes laborals com pedagògics, prèvia informació a 

la direcció.  

● Rebre informació sobre els acords presos pels òrgans de decisió i gestió de l’escola.  

 

Deures del professorat: 

● Participar en les reunions de claustre, de cicle, de comissions de treball i dels altres òrgans 

a que pertanyin, amb predisposició a la cooperació i complint els acords que s’hi prenguin.  

● Complir la jornada, l’horari de treball i el calendari d’activitats establert en la PGA.  

● Dur a terme les tasques pròpies del càrrec que se li ha assignat.  

● Fer els torns que li pertoquin de vigilància de l’esbarjo tenint cura dels nens i nenes.  

● Controlar l’assistència dels seus alumnes a l’escola i col·laborar amb el centre en 

l’aplicació d’aquelles mesures que s’acordin per combatre l’absentisme.  

● Mantenir l’ordre de la classe i vetllar pel correcte comportament dels alumnes. 

● Realitzar les programacions de curs i desenvolupar-les correctament.  

● Prendre part, amb el seu grup d’alumnes en les activitats programades en la PGA.  

● Efectuar l’avaluació continuada dels alumnes i donar-la a conèixer a la família segons 

calendari i procediment establert.  

● Complimentar la documentació acadèmica referida als seus alumnes. 

● Entrevistar-se amb les famílies quan aquestes ho requereixin i mantenir amb ells un clima 

de col·laboració per a l’educació dels seus fills.  

● Autoavaluar periòdicament la seva activitat com a docent.  

● Vetllar per la bona convivència a l’aula posant els límits necessaris. 

● Fer les substitucions pertinents, segons l’establert.  

● Afavorir la consecució dels objectius proposats al PEC.  

● Respectar la llibertat de pensament, consciència i religió dels seus alumnes, respectar les 

opinions dels altres i mantenir un tracte correcte amb professors i pares.    

● Mantenir la deguda discreció sobre els assumptes que coneguin per raó del seu càrrec.  

● Observar les normes sobre seguretat i salut laboral.  

 

Adscripció dels mestres a nivells i especialitats 



 

  

 
Correspon a l’equip directiu del centre adscriure el professorat als cicles, cursos i àrees en la 

forma més convenient per a l’educació dels alumnes tenint en compte les seves especialitats.  

Es tindrà en compte:  

● La continuïtat del professorat al llarg del cicle.  

● La voluntat expressada pels mateixos mestres. 

● La capacitació o especialitat del lloc de treball al qual estigui adscrit. 

 

CAPÍTOL 3: FAMÍLIES 

Associació de mares i pares d’alumnes (AMPA) 

L’AMPA de l’escola es regeix pels seus propis estatuts en els quals estan recollits els seus 

objectius i organització. 

La junta de l’AMPA la formen un grup de mares/pares que es reuneixen setmanalment amb la 

Direcció i la TIS per fer un treball de dinamització de la mateixa. En aquestes reunions 

s’organitzen activitats d’interès de les famílies (xerrades, activitats per recollir fons...) i de 

col·laboració amb l’escola (festes, tallers...). 

Per ser membre de l’AMPA no es cobra quota degut al context actual. 

Carta de compromís educatiu 

Mitjançant la Carta de Compromís Educatiu es pretén potenciar la participació, implicació i 

compromís de les famílies en l’educació dels seus fills i filles, i afavorir la coordinació i 

coherència de l’acció educativa d’escola i família. Aquest document ha de ser aprovat pel 

Consell Escolar del centre.  

Relacions escola-família 

A principi de curs es fa una reunió general de benvinguda per explicar a les famílies el 

funcionament i novetats del curs que comença. 

El primer trimestre els tutors de cada nivell convoquen una reunió amb les famílies per 

conèixer-les i/o explicar-los els trets generals del curs. També s’aprofita per debatre algun 

tema d’interès educatiu. 



 

  

 
Puntualment es convoquen altres reunions (colònies, xerrades...). 

L’entrega d’informes del primer i tercer trimestre es fa en mà a les famílies, moment que 

s’aprofita per fer entrevistes individuals. A Ed. Infantil es fa al febrer i a final de curs. 

Les comunicacions per escrit a les famílies les fem mitjançant circulars senzilles i en català. 

 

CAPÍTOL 4: PLA D’ACOLLIDA 

Acollida de professorat nou o de substituts 

El primer dia de curs s’acull el professorat nou i s’incorporen al primer Claustre de benvinguda. 

Un grup de mestres s’encarrega de fer-los una visita pels diferents espais del centre. El mateix 

dia o el següent se’ls convoca a una reunió amb l’Equip Directiu on se’ls explica el context, els 

projectes i el funcionament de l’escola. 

Dins dels diferents cicles, sobretot a través del coordinador/a, es continuarà vetllant per la 

seva bona integració dins l’equip docent i s’informarà dels acords i projectes del cicle. 

En el cas dels substituts que arriben un cop ja hem començat el curs s’intenta, en la mesura 

que es pot, fer el mateix però lògicament al no disposar de tant de temps aquest procés dura 

menys.  

En tots els casos se’ls dóna un document (Kit de supervivència) on s’especifiquen les 

informacions més pràctiques. 

 

Acollida d’alumnat i famílies 

Alumnes i famílies de P3 

Els primers dies de setembre es fa una reunió informativa per a les famílies de nens de P3 i 

se’ls dóna la benvinguda, s’explica el funcionament general del centre i el procés d’adaptació 

gradual a l’escola dels seus fills. 

Alumnes i famílies nouvingudes d’altres cursos 

Un cop l’escola ha rebut la documentació pertinent per part de l’OME es convoca a la família a 



 

  

 
una entrevista amb la tutora i la mestra de l’Aula d’Acollida, si s’escau. En aquesta se’ls 

informa de l’horari del centre, normativa, material, sortides... i s’acorda el dia d’incorporació 

del nou alumne al centre. 

 

TÍTOL 6: FUNCIONAMENT DEL CENTRE 
 
CAPÍTOL 1: CALENDARI I HORARIS DEL CENTRE 

Horari de classe · De 9h a 13h i de 15h a 17h 

Vacances · Nadal 
· Setmana  Santa 
· Estiu 

Dies de lliure 
disposició 

· A concretar cada curs 

Jornada 
continuada 

· Darrer dia del primer trimestre 
· A partir de la segona setmana de juny (acord Departament)  

Hores de 
permanència no 
lectives 

Les hores d’exclusiva conjuntes del centre se celebraran els dilluns, 
dimarts i dimecres de 13h a 14h, tret de la setmana que hi hagi claustre 
que es faran els dilluns de 17h a 19h i els dimarts de 13h a 14h. Es 
programaran de la següent manera: 
· Claustre: dilluns, un al mes. 
· Comissions: dimecres mensualment. 
· Coordinacions pedagògiques: dimecres quinzenalment. 
· Coordinació de cicle: dimarts setmanalment. (Les especialistes d’EE 

es reuniran a part un cop al mes). 
· Equip impulsor: dilluns de 17h a 19h 

 

ENTRADES I SORTIDES 

S’obre la porta de l’escola 8 minuts abans de les 9 del matí i de les tres de la tarda. A partir 

d’aquest moment, i durant 10 minuts, els infants van entrant a les seves aules acompanyats de 

música. Els mestres els esperen a les aules i/o els fan un acompanyament pels passadissos. A la 

sortida (a la una i a les cinc), tot i que surten tots junts, també sona la música.  

Els alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial no poden marxar sols de l’escola ni amb germans 

més petits de quart de Primària. 

Les famílies hauran de signar una autorització informant de qui serà el/s responsable/s de 

venir a buscar el seu fill/a, o si poden marxar sols/es (alumnes de cicle mitjà i cicle superior). 



 

  

 
Cap alumne pot sortir sol de l’escola abans de la finalització de les classes. 

Quan alguna família no ve a buscar el seu fill/a, el mestre responsable de l’alumne en aquell 

moment ha de trucar la família i s’espera amb ell/a o el deixa a direcció. 

Si s’esgotessin totes les possibilitats de contacte amb la família s’avisaria a la policia local. 

 

CAPÍTOL 2: EXCURSIONS I COLÒNIES 

A l’inici de cada curs, les famílies han de signar una autorització que permetrà als alumnes 

participar de les sortides i excursions. Per les colònies cal signar una autorització a part. 

Aquestes activitats fora del centre es concreten curs a curs i cal aprovar-les en el Consell 

Escolar. 

Cada cicle disposarà del nombre d’acompanyants segons marca la normativa: 

· Educació Infantil: 1 acompanyant cada 10 alumnes. 

· Cicle Inicial: 1 acompanyant cada 15 alumnes.  

· Cicle Mitjà: 1 acompanyant cada 15 alumnes. 

· Cicle Superior: 1 acompanyant cada 20 alumnes. 

 

En cas que la sortida duri més d’un dia el nombre d’acompanyants segons marca la normativa 

és: 

· Educació Infantil: 1 acompanyant cada 8 alumnes. 

· Cicle Inicial: 1 acompanyant cada 12 alumnes.  

· Cicle Mitjà: 1 acompanyant cada 12 alumnes. 

· Cicle Superior: 1 acompanyant cada 18 alumnes. 

 

Les persones acompanyants es determinaran segons la disponibilitat de mestres en cadascuna 

de les sortides. 

Els alumnes amb discapacitat visual realitzaran sortides amb els professionals que els atenen. 

Des del centre es potencia la participació de les famílies i altres adults en les activitats de 

l’escola (acompanyament a sortides, tallers a l’aula, etc.). Quan una persona que no és 

mestre/a participa en alguna activitat d’escola, no pot quedar-se sol/a com a responsable del 



 

  

 
grup, sempre ha d’estar acompanyat/da d’un/a mestre/a. 

  

CAPÍTOL 3: ESBARJO 

Espais i material de joc 

Educació Infantil disposa d’un pati separat, s’organitza en diferents zones i materials on els 

alumnes van rodant. 

Al pati gran hi ha tres espais diferenciats: pista gran, pista petita i jocs varis pels alumnes de 

Cicle Inicial i tercer i jocs de raquetes pels alumnes de quart i Cicle Superior. S’elabora una 

graella amb torns i grups per cada dia de la setmana. 

Els alumnes de quart, cinquè i sisè podran participar en diferents tornejos. 

Només es pot jugar a futbol a la pista. 

Inici i fi de l’esbarjo  

S’organitza un torn de pati a infantil: 

● 11h – 11:45h 

I dos torns de pati a primària: 

● 10:30h-11h: Cicle Inicial i 3r  

● 11h – 11:30h: 4t i Cicle Superior  

 

Vigilància de patis 

S’elabora un calendari de vigilància per a cadascun dels torns.  

Els dies de pluja els alumnes es queden a l’aula amb un/a mestre/a responsable. S’elabora una 

graella de torns per poder cobrir totes les aules. 

 

CAPÍTOL 4: ABSENTISME 

ABSÈNCIES DEL PROFESSORAT. PLA DE SUBSTITUCIONS 

En tots els casos d’absència, sigui per malaltia o permisos/llicències l’Equip Directiu haurà de 

preveure i assegurar l’adequada atenció dels alumnes, intentant perjudicar el mínim possible 

el normal funcionament del grup i del centre. 



 

  

 
Quan una absència no és coberta per un substitut del Departament l’escola ho resol 

internament amb un calendari de substitucions que s’ha elaborat a principi de curs. L’Equip 

Directiu informarà als mestres que els toca substituir. 

El mestre que causi absència procurarà disposar, per a qui l’hagi de substituir, de les activitats 

que els alumnes hauran de dur a terme. Si l’absència és imprevista el mestre paral·lel orientarà 

el substitut. (Criteris de substitució ANNEX 4). 

 

ABSENTISME DE L’ALUMNAT 

Per portar un control d’assistència es preveuen les següents accions: 

● Els tutors portaran un registre d’assistència i puntualitat matins i tardes. 

● En el cas que es detecti absentisme el tutor contactarà amb la família per reconduir la 

situació, recordant-los que és obligatòria l’assistència en el cas de primària i 

convenient a infantil. 

● En el cas que no es resolgui es farà un segon avís, en aquest cas per par de la Direcció. 

● Si tot i així no es resol el problema es posarà en avís els Serveis Socials i es coordinaran 

futures accions. 

 

CAPÍTOL 5: ÚS DE LES INSTAL·LACIONS I DEL MATERIAL 

L’escola disposa de les instal·lacions lliurement durant l’horari escolar. Les activitats que es 

realitzin fora d’aquest horari per part de l’escola o de l’AMPA s’hauran d’aprovar per Consell 

Escolar. 

Es promourà una bona conservació del mobiliari, parets i instal·lacions i mantenir el recinte 

escolar net de papers i deixalles. 

 

CAPÍTOL 6: ESPAIS COMUNS 

Pel que fa als espais comuns de l’escola està acordat que els responsables de les activitats que 

s’hi realitzin, tant escolars com extraescolars, vetllin perquè un cop finalitzades aquestes 

l’espai i el mobiliari utilitzat estigui en perfectes condicions i a disposició del següent grup que 

hi vagi. 



 

  

 
Lavabos 

S’han d’utilitzar correctament i només per l’ús al qual estan destinats, no per jugar-hi. És 

responsabilitat de tots els usuaris mantenir-los nets, sense aigua ni papers al terra, estirar la 

cadena quan s’acabi de fer servir... A les hores de pati hi ha uns encarregats de 3r (1r torn) i de 

6è (2n torn) que controlen el bon ús del paper i el sabó i vetllen pel correcte funcionament de 

les instal·lacions. 

Aula d’informàtica 

Tot i que hi ha 4 o 5 ordinadors a cada aula de primària, disposem d’una aula d’informàtica 

amb 10 ordinadors per treballar amb grups més grans. Hi ha una graella horària a la porta per 

poder reservar l’espai, des de P3 a 6è. També en fan ús els mestres, sempre que quedin 

ordinadors lliures. 

El responsable de l’aula és el coordinador i els mestres de la comissió TAC, que en gestionen 

l’equipament i tenen cura de l’inventari especialitzat. 

L’alumnat farà ús d’aquest espai sota la supervisió d’un mestre. 

Els usuaris tindran cura d’obrir i tancar els ordinadors correctament i endreçar l’aula un cop 

acabada l’activitat. 

Les incidències pel que fa al material informàtic, d’aquesta aula com de les altres,  s’han 

d’anotar al full que a tal efecte hi ha penjat a la sala d’ordinadors. 

Gimnàs 

Els mestres d’Educació Física són els responsables d’aquest espai i de l’inventari i la gestió del  

seu equipament. L’Equip Directiu farà, a l’inici de curs la graella horària d’ús de l’espai. 

En cas que l’espai fos necessari per a alguna activitat puntual que no fos l’EF cal avisar els 

especialstes amb antelació perquè puguin adaptar la seva programació, si és el cas, amb una 

activitat alternativa. 

L’ús del material del gimnàs només es pot fer sota la supervisió d’un mestre. 

Aula de psicomotricitat 

Disposem d’una aula per fer psicomotricitat amb els alumnes més petits en mitjos grups.  

A principi de curs l’ED i les mestres d’EI consensuen un horari d’ús d’aquest espai per fer la 

psicomotricitat amb tots els grups de P3, P4 i P5. Les franges horàries que queden lliures es 

posen a disposició de qui vulgui fer-ne ús. 

La mestra que fa la psicomotricitat és la responsable d’aquest espai i del material que s’hi 

utilitza. 



 

  

 
Aules d’anglès 

Disposem de dues aules d’anglès, una per CI i CM, l’altra per CS que compartim amb plàstica 

del mateix cicle. 

La primera és de grup sencer, la segona només es pot utilitzar amb semigrup. 

Els responsables d’aquestes aules són els mestres d’anglès del centre i ells són qui els 

organitza, en prepara els materials i en distribueix el mobiliari segons les seves necessitats. 

Aula de música 

L’aula de música la gestiona l’especialista que fa la música de primària. També és la 

responsable de la distribució de l’espai  i dels instruments. Normalment només s’utilitza per la 

música de primària perquè ja queda ple amb els grups que hi passen. 

Aula d’audiovisuals 

Aquest és l’espai més polivalent de l’escola, ja que es tracta d’una aula gran i amb poc 

mobiliari i s’hi realitzen diverses activitats. 

A principi de curs es fa un horari i es fixen les sessions de música i expressió corporal d’EI amb 

mitjos grups. Les franges lliures que queden poden ser reservades pel  mestre que ho necessiti, 

apuntant-se a la graella que hi ha penjada a la porta. 

També s’hi fan les reunions de claustre i, esporàdicament, alguna altra reunió de mestres. 

Aula de ciències 

Aquesta aula la gestiona la cmissió de ciències de l’escola, formada per mestres de diferents 

cicles. Elles n’organitzen el mobiliari i el material. 

A la porta hi ha penjada una graella amb l’hora que tenen assignats els diferents cursos. En 

molts casos no se’n fa un ús setmanal sistemàtic, per tant, quan un mestre la necessita pot 

pactar-ne l’ús amb el que la tenia reservada per horari. 

S’hi fan activitats de ciències amb mitjos grups. 

Biblioteques 

A l’escola tenim la biblioteca Mil·lènium per primària i la Massapetita per treballar amb els 

alumnes d’EI. 

La biblioteca de primària la gestiona la mestra responsable de l’àrea junt amb la comissió 

formada per mestres de tots els cicles. S’utilitza amb semigrups seguint l’horari fixat a principi 

de curs. Les poques franges on no hi ha grups d’alumnes es fa treball de gestió o servei de 

préstec. 



 

  

 
La Massapetita és un espai reduït on fan activitats els alumnes d’EI amb mig grup. L’horari 

l’estableix l’equip d’EI a principi de curs. 

Aula de mestres 

La sala de mestres també és un espai polivalent: reunions de mestres (comissions, equips 

docents), reunions de l’AMPA, tallers amb famílies, menjador de mestres, espai per fer el 

cafè... 

També hi ha una terrasseta que al bon temps es fa servir per dinar. 

La gestió d’aquest espai correspon a l’ED. 

Tutories de cicle/fons de material 

L’escola disposa de despatxos o tutories d’usos diversos: emmagatzematge de materials 

didàctics de cada àrea, entrevistes, reunions, treball personal d’alguns especialistes...Cada cicle 

gestiona les que els corresponen per zona. 

La Caseta  

L’espai que anys abans havia estat la vivenda del conserge el tenim, des del curs 16-17 a 

disposició de l’escola. Mentre estem elaborant el projecte del seu ús definitiu, s’utilitza per 

activitats diverses amb grups reduïts: experimentació amb llum amb els alumnes d’EI, tallers 

de CM... 

 

CAPÍTOL 7: SEGURETAT I PLA D’EMERGÈNCIA 

El Pla d’Emergència ha de resoldre les situacions que es puguin donar que requereixin la 

protecció ràpida de les persones que es troben al centre. El Coordinador de Riscos Laborals és 

qui elabora el Pla d’Emergència o en fa una revisió anual, a més d’organitzar simulacres 

d’evacuació o confinament, tal com marca la normativa. (ANNEX 5) 

 

TÍTOL 7: SERVEIS ESCOLARS 

 

CAPÍTOL 1: SERVEI DE MENJADOR 

La gestió del menjador escolar és  a càrrec del Consell Comarcal en col·laboració amb 

l’Ajuntament.  



 

  

 
Una empresa de càtering se’n fa responsable.  

El fet que s’hagi donat un gran nombre d’ajudes totals o parcials (50%, que es compacten en 

dos o tres dies setmanals) per menjador escolar, fa que el nombre de comensals diaris sigui 

d’uns 100. 

L’empresa Probitas beca 18 alumnes al 50% per tal que puguin completar la beca del Consell 

Comarcal del 50%. A més a més, l’Ajuntament beca dos alumnes al 100% i l’empresa de 

càtering complementa dues beques del 50%.  

Cada curs s’elabora un pla de funcionament del menjador (escola, Consell Comarcal i empresa 

de càtering). 

 

CAPÍTOL 2: ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS 

 
● ACTIVITATS DEL PROGRAMA “JUGUEM” (organitzades per l’Ajuntament de Salt):  

L’Ajuntament de Salt organitza cada any per a alumnes de primària activitats 

extraescolars diverses a un preu molt reduït per tal que tots els infants hi puguin tenir 

accés (plàstica, circ, bàsquet, judo...). 

Aquestes activitats es realitzen en diferents espais municipals entre ells la nostra escola. 

 

● ACTIVITATS ESPORTIVES: 

Per mitjà del Pla Català d’Esports els nostres alumnes (de tercer a sisè) tenen accés a una 

sèrie d’activitats esportives que es realitzen en patis d’escoles del municipi. 

 

● LLEGIR2:  

Després d’uns quants anys de l’activitat de LECXIT portada a terme per la fundació Bofill, 

l’escola assumeix per complet l’organització i gestió d’aquest programa, que s’ofereix a 

alumnes de quart (un total de 10 alumnes aprox.). L’activitat es porta a terme una tarda a 

la setmana després de les classes. 

 

● CANT CORAL:  

Es porta a terme una activitat setmanal de Cant Coral, organitzada per l’escola, per als 

alumnes de cicle mitjà (uns 15 aprox.). N’és responsable una mestra de música del centre. 

 



 

  

 
● CLASSES D’ÀRAB:  

Hi ha un conveni entre l’Estat Espanyol i el Marroc per portar a terme classes de llengua 

àrab amb els infants que ho desitgin. L’activitat està adreçada a alumnes de CM i CS i té 

lloc setmanalment al nostre centre en horari extraescolar. 

 

 

 

DISPOSICIONS FINALS 

 

 

 

 

 

ANNEXOS EN CARPETA ADJUNTA 

 

ANNEX 1 

ANNEX 2: PROTOCOL CONFLICTES GREUS 

ANNEX 3: TASQUES A CASA 

ANNEX 4: CRITERIS DE SUBSTITUCIONS 

ANNEX 5: PLA D’EMERGÈNCIA 

 

 


