Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Mogent

NORMES
D’ORGANITZACIÓ I
FUNCIONAMENT
DEL CENTRE

Actualització 16-10-2018

Normes d’organització i funcionament
Escola Mogent

ÍNDEX
TÍTOL I. INTRODUCCIÓ .................................................................................. Pàg. 8
TÍTOL
II.
CONCRECIÓ
DE
LES
PREVISIONS
DEL
PROJECTE
EDUCATIU....................................................................................................... Pàg. 10
2.1. Per orientar l'organització pedagògica
2.2. Per orientar el rendiment de comptes al CE de la gestió del PEC
2.3. Aprovació, revisió i actualització del PEC
TÍTOL III. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ
DEL CENTRE.................................................................................................. Pàg. 12
3.1. Òrgans unipersonals de direcció
3.1.1. Directora
3.1.2. Cap d’estudis
3.1.3. Secretària
3.1.4. Òrgans unipersonals de direcció addicionals
3.2. Òrgans col·legiats de participació
3.2.1. Consell Escolar
3.2.2. Claustre del professorat
3.3. Equip directiu
3.4. Consell de direcció
3.5. Òrgans unipersonals de coordinació.
3.5.1. Coordinadores de cicle
3.5.2. Coordinadora d’Atenció a la diversitat
3.5.3. Coordinadora de llengua, intercultularitat i Cohesió social
3.5.4. Coordinadora d’activitats i sortides
3.5.5. Coordinador de TAC
3.5.6. Coordinadora de biblioteca
3.5.7. Coordinadora de llengües estrangeres
3.5.8. Coordinadora de Riscos laborals
3.5.9. Coordinadora d’hort
3.5.10.
Coordinadora de comissió de convivència
3.5.11.
Coordinadora de festes
3.5.12.
Coordinadora de patis
3.5.13.
Nomenament i cessament dels coordinadors
TÍTOL IV. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE........................... Pàg. 32
4.1. Organització del professorat
4.1.1. Equips docents de cicle
4.1.2. Comissions
4.1.2.1. Comissions acadèmiques
4.1.2.2. Comissions de treball
4.1.3. Càrrecs d’escola
4.1.3.1. La botiga del Mogent un recurs més per atendre la diversitat
4.1.4. Formació del professorat
4.2. Criteris d’organització pedagògica
2

Normes d’organització i funcionament
Escola Mogent

4.2.1. Educació Infantil
4.2.2. Educació primària
4.2.3. Deures a casa
4.3. Organització de l'alumnat
4.3.1. Atenció a la diversitat
4.3.1.1. Criteris d’atenció a la diversitat
4.3.1.2. Mesures per fer efectiva l’atenció a la diversitat
4.3.1.3. Altres
4.3.2. Actuació educativa globalitzada sobre l'alumnat
4.3.3. Avaluació dels alumnes
4.3.3.1. Criteris d’avaluació
4.3.3.2. Documentació oficial i informes escolars
4.3.3.2.1.
Documentació oficial
4.3.3.2.2.
Informes escolars
4.3.3.3. Criteris de no promoció
4.3.3.3.1.
Criteris legals
4.3.3.3.2.
Criteris pedagògics
4.4. Acció i coordinació tutorial
4.4.1. Funcions dels tutors
4.4.2. Nomenament i cessament dels tutors
4.5. Funcions dels Mestres especialistes
4.5.1. Especialista de llengües estrangeres
4.5.2. Especialista de Música
4.5.3. Especialista d’Educació Física
4.5.4. Especialista d’Educació Especial
TÍTOL V. DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE......................................... Pàg. 56
5.1.

Convivència i resolució de conflictes. Qüestions generals
5.1.1. Mesures de promoció de la convivència
5.1.2. Mecanismes i fórmules per a la resolució de conflictes
5.2. Mediació escolar
5.3. Règim disciplinari de l'alumnat. Conductes greument perjudicials per a la
convivència en el centre
5.3.1. Conductes greument perjudicials per a la convivència del centre
5.3.2. Mesures correctores
5.3.3. Competència per imposar les sancions
5.3.4. Prescripcions
5.3.5. Graduació de les sancions. Criteris
5.3.6. Garanties i procediment en la correcció de les faltes
5.3.6.1. Instrucció de l’expedient
5.3.6.2. Incoació de l’expedient
5.3.6.3. Mesures provisionals
5.3.6.4. Resolució de l’expedient
5.3.6.5. Aplicació de les sancions
5.3.6.6. Procediment abreujat expedient
5.3.7. Altres
5.3.7.1. Escrit d’iniciació d’expedient
5.3.7.2. Recusació de l’instructor

3

Normes d’organització i funcionament
Escola Mogent

Règim disciplinari de l’alumnat. Conductes contràries a la convivència en
el centre.
5.4.1. Conductes contràries a les normes de convivència
5.4.2. Mesures correctores
5.4.3. Puntualitzacions de les mesures correctores previstes per a les
conductes contràries a les normes de convivència del centre i a les
normes de funcionament de cicle, realitzades per l’alumnat dins del
recinte escolar o durant la realització d’activitats complementàries
5.4.4. Circumstàncies atenuants i agreujants
5.4.4.1. Circumstàncies que disminueixen la gravetat
5.4.4.2. Circumstàncies que intensifiquen la gravetat
5.4.5. Competència per aplicar sancions
5.4.6. Informació a les famílies
5.4.7. Puntualitzacions de les mesures correctores previstes per a les
conductes contràries a les normes de convivència a l’hora de
menjador
5.5. Protocols de centre per a la millora de la convivència
5.4.

TÍTOL VI. DE L’ALUMNAT, DEL PROFESSORAT I D’ALTRE PERSONAL DEL
CENTRE ......................................................................................................... Pàg. 70
De l’alumnat
6.1.1. Dels drets
6.1.2. Dels deures
6.1.3. Admissió i matriculació
6.2. Del professorat
6.2.1. Dels drets
6.2.2. Dels deures
6.2.3. Responsabilitat dels mestres
6.2.4. Adscripció dels mestres a cursos i nivells
6.2.5. Permisos d’absència i llicències
6.2.6. Substitucions dels mestres
6.3. Del personal no docent
6.3.1. Personal d’administració i serveis
6.3.1.1. Auxiliar d’administració
6.3.1.2. Tècnic especialista d’educació infantil
6.3.2. Vetlladors
6.3.3. Conserge
6.3.4. Altre personal
6.3.4.1. Coordinadora de menjador i coordinador
extraescolars
6.3.4.2. Personal de cuina
6.3.4.3. Monitors
6.3.4.4. El personal de neteja
6.1.

d’activitats

TÍTOL VII. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA
COMUNITAT ESCOLAR................................................................................. Pàg. 85
7.1.

Les famílies
7.1.1. Dels drets
4

Normes d’organització i funcionament
Escola Mogent

7.2.

7.3.
7.4.
7.5.

7.1.2. Dels deures
Informació a les famílies
7.2.1. Reunions
7.2.2. Entrevistes
7.2.3. Carta de compromís educatiu
7.2.4. Actuació davant de situacions familiars diverses
Associació de mares i pares d'alumnes (AMPA)
7.3.1. Comissió de menjador
Alumnes delegats. Consell de delegats
Altres òrgans i procediments de participació.
7.5.1. Alumnes voluntaris
7.5.2. Associació d’exalumnes
7.5.3. Projecte Futur i d’altres convenis amb INS

TÍTOL VIII. FUNCIONAMENT DEL CENTRE................................................. Pàg. 95
8.1. Aspectes generals
8.1.1. Calendari escolar
8.1.2. Horaris del centre
8.1.3. Entrades i sortides del centre
8.1.4. Esbarjo
8.1.4.1. Horari
8.1.4.2. Vigilància
8.1.4.3. Normativa
8.1.5. Visites de les famílies o tutors
8.1.6. Informacions a les famílies
8.1.6.1. Cartelleres
8.1.6.2. Circulars
8.1.6.3. Espai web
8.1.7. Actuacions en el supòsit de retard en la recollida de l’alumnat a la
sortida del centre
8.1.8. Actuacions en el supòsit d’absentisme de l’alumnat
8.1.9. Actuacions en el supòsit d’impuntualitat reiterada de l’alumnat
8.1.10.
Higiene i salut
8.1.10.1. Admissió d'alumnes malalts i dels accidents
8.1.11.
Aniversaris
8.1.12.
Seguretat
8.1.12.1. Seguretat en el recinte i les instal·lacions
8.1.12.2. Seguretat de l'equipament i material
8.1.12.3. Seguretat en les activitats
8.1.12.4. Normativa de les claus de l’Escola
8.1.13.
Vestuari
8.1.14.
Material escolar
8.1.14.1. Consideracions prèvies
8.1.14.2. Material Comunitari
8.1.14.3. Material Fungible
8.1.14.4. Inventari del material
8.1.14.5. Llibres de lectura i altres
8.2. Activitats complementàries
8.2.1. Aspectes generals
5

Normes d’organització i funcionament
Escola Mogent

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.2.2. Normativa
Altres serveis i activitats
8.3.1. Servei de menjador
8.3.2. Activitats extraescolars
8.3.3. Activitats de Bon dia i Bona tarda
De les queixes i reclamacions
8.4.1. Actuacions en cas de queixes sobre la prestació de servei que
qüestionin l’exercici professional del personal del centre
8.4.2. Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs
8.4.3. Impugnació de decisions del òrgans i personal del centre
8.4.4. Altres qüestions
Actuacions, tràmits i gestions
8.5.1. Actuacions en el supòsit de possible lesió en béns o en drets de
particulars (danys soferts en la seva integritat física i/o en els seus
béns materials)
8.5.2. Actuació en situacions d'emergència vinculades a l'àmbit escolar
8.5.3. Protecció de dades
8.5.3.1. Drets d'imatge
8.5.3.2. Dades de caràcter personal
8.5.3.3. Edició de materials en blogs i espais web del centre
8.5.3.4. Autoritzacions dels alumnes i personal dels centres i serveis
educatius
8.5.3.5. Autorització per a l'ús de serveis i recursos d'Internet
8.5.3.6. Concrecions de protecció de dades personals, ús d'imatges,
propietat intel·lectual i Internet
Utilització de recursos de l’Escola
8.6.1. Ús de la fotocopiadora
8.6.2. Ús d’altres aparells: plastificadora i enquadernadores
8.6.3. Ús dels ordinadors portàtils
8.6.4. Ús de material audiovisual
Espais educatius
8.7.1. Les aules
8.7.2. Els espais comuns
8.7.3. Els passadissos i els lavabos
8.7.4. La sala polivalent
Gestió econòmica
8.8.1. Principis
8.8.2. El pressupost del centre
Gestió acadèmica i administrativa
8.9.1. De la documentació acadèmica
8.9.2. De la documentació administrativa

DISPOSICIONS FINALS............................................................................... Pàg. 122
ANNEXOS..................................................................................................... Pàg. 125
Autorització per portar el mòbil a l’escola
Document famílies en què no autoritzen repetició fill
Decàleg de convivència
Carta de compromís
6

Normes d’organització i funcionament
Escola Mogent

Carta compromís exalumnes voluntaris
Autoritzacions sortida alumnes: família, sols, germans
Document que atorga codi d’alarma
Pla d’absentisme municipal: carta del tutor a la família, carta de la direcció i el
tutor a la família, carta als pares de la direcció del centre, acta compareixença
mare-pare-tutor, carta del tutor a la família sobre els retards
Autorització per a l'ús d’imatges
Autorització per a l'ús de serveis i recursos d'Internet
Autorització per l’administració de paracetamol
Criteris de no-assistència de l’alumnat a l’escola o a la llar d’infants durant un
període de temps determinat a causa de malalties transmissibles editats pel
Departament de Salut

7

Normes d’organització i funcionament
Escola Mogent

TÍTOL I. INTRODUCCIÓ
Les normes d’organització i funcionament del centre apleguen el conjunt
d’acords i decisions d’organització i funcionament que fan possible, en el dia a dia,
el treball educatiu i de gestió per tal d’assolir els objectius proposats en el projecte
educatiu de l’escola i que es van concretant en la programació general anual.
Aquest conjunt de normes determinen:
a) L’estructura organitzativa de govern i de coordinació del centre, i la concreció
de les previsions del projecte educatiu per orientar l’organització pedagògica,
el rendiment de comptes al consell escolar amb relació a la gestió del
projecte educatiu.
b) El procediment d’aprovació, revisió i actualització del projecte educatiu.
c) Els mecanismes que han d’afavorir i facilitar el treball en equip del personal
del centre.
d) Les concrecions sobre la participació en el centre dels sectors de la comunitat
escolar i sobre l’intercanvi d’informació entre el centre i les famílies,
col·lectivament i individualitzadament, així com els mecanismes de publicitat
necessaris perquè les famílies puguin exercir el seu dret a ser informades.
e) Les mesures per a la promoció de la convivència i dels mecanismes de
mediació, així com la definició de les irregularitats en què pot incórrer
l’alumnat quan no siguin greument perjudicials per a la convivència i
l’establiment de les mesures correctores d’aquestes irregularitats i les
circumstàncies que poden disminuir o intensificar la gravetat de la conducta
de l’alumnat.
f) La resta d’elements necessaris per a l’organització i funcionament del centre
d’acord amb la normativa vigent:
 Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació – LOE
 Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació – LEC
 Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres
educatius
 Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de
l’alumnat i la regulació de la convivència en els centres
educatius no universitaris de Catalunya, derogat parcialment
(art. 4 i Títol IV) pel Decret 102/2010 d’autonomia de centres
educatius.
 Resolucions aprovades els diferents documents per
l’organització i el funcionament dels diferents centres educatius
públics i privats per a cada curs escolar.
Les normes d’organització i funcionament escolar constitueixen un document
que conté les següents vessants:
Normatiu: estableix de manera concreta la reglamentació interna, dóna
pautes per al desplegament de les activitats i indica de forma específica les tasques
dels òrgans i persones de l’organització.
Participatiu: cal la participació de tots els estaments de la Comunitat
Educativa en la seva redacció i renovació, perquè són aquests mateixos estaments.
8

Normes d’organització i funcionament
Escola Mogent

Flexible: ha de permetre adaptar-lo a totes les situacions reals que es donen
a l’escola.
Complementari: a més dels aspectes ja normativitzats, cobreix aspectes que
encara no ho són però que són d’interès per al funcionament del centre.
Diagnosticador: mesura l’estat actual de l’escola, les necessitats d’alumnes i
mestres i també l’evolució de l’escola, en funció de les transformacions que
es produeixen.
Particular: cada escola concreta les seves normes d’organització i
funcionament en funció del seu context, de la seva història i de la seva evolució.
Viu: aquest document ha de ser revisat i modificat quan la seva realitat i/o
normativa canviï.
Correspon al consell escolar, a proposta de la direcció del centre, aprovar-les
i modificar-les, quan s’escaigui.
Els pares i les mares d’alumnes tenen dret a rebre informació sobre les
normes d’organització i funcionament del centre.
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TÍTOL II. CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE
EDUCATIU
2.1. Per orientar l'organització pedagògica

-

-

El Projecte Educatiu:
Té per finalitat plasmar de forma coherent l’acció educativa de l’escola
adoptada després de l’anàlisi de la pròpia realitat i del context socioeconòmic
i cultural.
Especifica les opcions i finalitats educatives bàsiques que es pretenen per al
conjunt de l’alumnat, tenint en compte la diversitat de condicions personals,
necessitats i interessos.
Recull la identitat del centre, n'explicita els objectius, n'orienta l'activitat i li
dóna sentit amb la finalitat que l'alumnat assoleixi les competències bàsiques
i, més en general, el màxim aprofitament educatiu.
Contribueix a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de la
comunitat educativa i la relació entre el centre i l'entorn social.
S’actualitza en funció dels canvis socials i culturals del context escolar i, quan
escaigui, en funció les necessitats educatives de l'alumnat.
Contingut:
El projecte educatiu del centre recull i desenvolupa el caràcter propi del
centre. El caràcter propi ha de respectar els principis rectors del sistema
educatiu i per als centres de titularitat pública, el caràcter propi és el definit a
l'article 93 de la Llei d'educació. A més, el projecte educatiu conté els
aspectes que s'indiquen a continuació:
 L'aplicació dels criteris d'organització pedagògica, les prioritats i els
plantejaments educatius, els procediments d'inclusió educativa, els
valors i objectius que regeixen l'aprenentatge de la convivència i altres
actuacions que caracteritzen el centre.
 Els indicadors de progrés pertinents, que han de referir-se a elements
de context, recursos, processos i resultats i que han de ser revisables
periòdicament en funció dels resultats de l'avaluació del centre.
 La concreció i el desenvolupament dels currículums, els criteris que
orientin l'atenció a la diversitat i els que han d'orientar les mesures
organitzatives, sempre d'acord amb els principis de l'educació inclusiva
i de la coeducació.
 Els criteris que defineixen l'estructura organitzativa pròpia.
 El projecte lingüístic, que s'ha de concretar a partir de la realitat
sociolingüística de l'entorn i d'acord amb el règim lingüístic del sistema
educatiu establert a les lleis. El projecte lingüístic dóna criteri amb
relació al tractament i l'ús de les llengües en el centre i recull els
aspectes que determinen les lleis sobre la utilització normal del català
com a llengua vehicular i d'aprenentatge, així com la continuïtat i la
coherència educatives, pel que fa als usos lingüístics, en els serveis
escolars i en les activitats organitzades per les associacions de mares i
pares d'alumnes. El projecte lingüístic també dóna criteri sobre
10
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l'aprenentatge de les dues llengües oficials i de les llengües
estrangeres.
-

L’escola pot introduir en el projecte educatiu tots els annexos que, d'acord
amb la normativa vigent, consideri pertinents.

2.2. Per orientar el rendiment de comptes al CE de la gestió del PEC
L’equip directiu és qui elabora el projecte educatiu de centre, partint de les
propostes del claustre de professors.
El consell escolar estableix les directrius, l’aprova i l’avalua, tenint en compte
que:
-

El PEC es desenvolupa en els diferents plans generals anuals.
La valoració que cada curs es fa d’aquest pla queda recollida a la Memòria de
Centre.
Tant el pla general anual com les memòries de centre són presentades i
aprovades pel consell escolar a inici i a final de curs.

La directora fa públic el projecte educatiu d’acord amb els criteris per a la
seva difusió aprovats pel consell escolar.

-

El projecte educatiu quedarà modificat:
Per qualsevol normativa d’àmbit superior que el contradigui.
Per iniciativa de l’equip directiu o per petició de dues terceres parts dels
membres del consell escolar.
També podem presentar propostes de modificació o revisió el claustre de
professors, la junta directiva de l’AMPA, previ acord de la majoria dels seus
membres.

2.3. Aprovació, revisió i actualització del PEC.
Els procediments de formulació i aprovació dels projectes educatius s'han
d'ajustar al que estableixen els articles 94.1 i 95.1 de la Llei d'educació.
Els criteris pedagògics del projecte educatiu del centre regeixen i orienten
l'activitat professional de tot el personal que hi treballa. L’escola estableix mesures i
instruments d'acollida i formació que faciliten el coneixement del projecte educatiu
als professionals que s'hi incorporin.
Les famílies i la resta de persones membres de la comunitat escolar tenen
dret a conèixer el projecte educatiu del centre. Amb aquests efectes, l’escola té el
seu projecte educatiu a disposició de totes les persones membres de la comunitat
educativa i impulsarà mecanismes per facilitar-los el seu coneixement.
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TÍTOL III. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE
COORDINACIÓ DEL CENTRE.
3.1. Òrgans unipersonals de direcció
3.1.1. Directora
És responsable de l’organització, funcionament i administració del centre,
exerceix la direcció pedagògica i és cap de tot el personal.
A més, té les funcions que se li assignin les normatives corresponents.
Funcions de representació
- Presidir el claustre, el consell escolar i els actes acadèmics de l’escola.
- Fer present l’escola en totes aquelles instàncies i actes públics que es cregui
convenient.
Funcions de direcció pedagògica
- Coordinar l’equip directiu, i orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre
d’acord amb les previsions de la programació anual.
- Assegurar l’aplicació dels plantejaments acordats sobre acció tutorial,
aplicació de la carta de compromís educatiu, als procediments d’inclusió
social i de coeducació, i tots els que es recullen en el projecte educatiu del
centre.
- Garantir el funcionament de la comissió d’atenció a la diversitat, assegurant la
planificació de la feina, el seu desenvolupament facilitant els mitjans que facin
al cas i assegurant la participació de les persones idònies.
- Garantir el desplegament del pla d’acollida del centre, assumint les funcions
que li corresponent i que queden recollides en el mateix. Tant pel que fa a
famílies, alumnes, mestres com alumnes de les universitats.
- Garantir el funcionament de la comissió social, afavorint la participació de
tècnics de serveis socials i persones relacionades amb diferents serveis o
organismes que tinguin o puguin tenir intervenció directe amb l’alumnat.
Mantenir relació constant amb els serveis socials, proposant actuacions, si fa
al cas.
- Vetllar per a la realització de les concrecions curriculars, garantir el seu
acompliment i intervenir en la seva avaluació
- Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’educació i aprenentatge,
administrativa i de comunicació i que s’utilitzi normalment en les activitats del
centre, tal com recull el projecte lingüístic de l’escola.
- Formular i presentar al claustre possibles adaptacions i modificacions del
projecte educatiu.
Funcions de relació amb la comunitat escolar
- Afavorir la convivència en el centre, garantir el compliment de normes i
adoptar les mesures necessàries que corresponguin segons aquestes
normes d’organització i funcionament.
- Exercir les funcions de mediació i arbitratge en els conflictes que es generin
entre persones de la comunitat educativa, o bé determinar una persona
perquè ho faci, si així ho considera convenient.
- Garantir l’exercici dels drets i deures de totes les persones de la comunitat
escolar.
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Assegurar la participació efectiva del claustre i el consell escolar en l’adopció
de les decisions que els correspongui.
Establir canals de relació amb l’associació de pares i mares d’alumnes i amb
els possibles pares i mares delegats de curs.
Mantenir comunicació fluïda i periòdica amb les famílies de l’alumnat i
vehicular les demandes que en sorgeixen.
Promoure la implicació activa del centre en l’entorn social i el compromís de
cooperació i integració plena en la prestació del servei d’educació de
Catalunya.

Funcions en matèria d’organització i funcionament
- Proposar la programació general anual de centre conjuntament amb la cap
d’estudis i la secretària, recollint les propostes dels cicles i del claustre i
retre’n comptes a través de la memòria anual.
- Fer el seguiment del funcionament del menjador escolar i donar-ne comptes
en el consell escolar.
Funcions específiques com a cap de personal
- Proposar, escoltat el claustre, la distribució de tutories, les coordinacions
unipersonals i les responsabilitats de cada un dels mestres.
- Resoldre, amb les actuacions que facin al cas, les faltes d’assistència.
- Actuar en casos de faltes lleus comeses pel personal que presti serveis al
centre i que es detallen a l’article 117 de la Llei de Funció Pública de
l’Administració de Catalunya.
Funcions en matèria de gestió
- Dirigir la gestió econòmica el centre, l’aplicació del pressupost que aprova el
consell escolar, autoritzar les despeses i ordenar els pagaments.
- Obtenir i acceptar, si s’escau, recursos econòmics i materials addicionals per
rendabilitzar l’ús de les instal·lacions del centre.
- Dirigir i gestionar el personal del centre de manera orientada a garantir el
compliment de les seves funcions. Aquest exercici comporta la facultat
d’observació de la pràctica docent a l’aula i del control dels òrgans de
coordinació que s’hagi dotat el centre.
- Coordinar i fer el seguiment de la feina de l’administrativa del centre,
juntament amb la secretària.
- Gestionar el manteniment de l’edifici, fer-ne el seguiment –conjuntament amb
el conserge i instar a l’administració corresponent que faci les actuacions
oportunes.
- Gestionar la millora de les instal·lacions del centre i instar a l’administració
corresponent que faci les actuacions oportunes.
Altres atribucions
- Coordinar les activitats conjuntes amb altres centres i/o associacions del
municipi.
- Acollir alumnes en pràctiques dels centres quan s’escaigui.
- Supervisar les activitats extraescolars.
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3.1.2 Cap d'estudis
La cap d’estudis és nomenada per la direcció per desenvolupar el projecte de
direcció, i per un temps igual al mandat de la direcció, o com a mínim, per un curs
sencer.
Correspon a la cap d’estudis exercir les funcions que li delegui la direcció
previstes a la Llei d’Educació de Catalunya.
Funcions
- Li correspon substituir a la directora en cas d’absència o malaltia. En cas de
baixa o malaltia de la cap d’estudis, farà les seves funcions la secretària o la
persona que designi la direcció.
- Vetllar perquè es faci i es porti a terme un desplegament i una concreció del
currículum coherents amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment.
- Assegurar el compliment de la carta de compromís educatiu, del projecte
lingüístic i dels plantejaments tutorials, coeducatus i d’inclusió, i també de
tots els altres plantejaments educatius del projecte educatiu del centre
recollits en el projecte de direcció.
- Assegurar l’aplicació del projecte lingüístic, el pla d’acció tutorial, els
plantejaments de coeducació i inclusió recollits en el projecte de direcció.
- Fomentar la participació del professorat en activitats de formació permanent i
actualització de les seves capacitats professionals en funció de les
necessitats derivades del projecte educatiu.
- Coordinar i fer el seguiment de l’atenció a la diversitat.
- Fer la distribució de grups, aules i espais docents, escoltat el claustre, i
segons les necessitats del curs.
- Intervenir en els diferents cicles per optimitzar la cohesió metodològica.
- Elaborar els horaris, fer-ne el seguiment i les modificacions que siguin
pertinents.
- Organitzar, conjuntament amb la direcció, les substitucions dels mestres.
- Elaborar la planificació mensual i fer-ne difusió.
- Coordinar les activitats complementàries en col·laboració amb l’equip de
coordinadors.
- Assumir la coordinació dels alumnes delegats de curs, reunir-los
periòdicament i dinamitzar les reunions.
- Fer, i mantenir actualitzat, un arxiu pedagògic que contingui els documents
que s’elaboren i les memòries de cada grup.
Altres atribucions
- Participar activament en el seminari de caps d’estudi de la zona.
- Participar activament en totes aquelles instàncies pedagògiques que faci al
cas.
3.1.3 Secretària
La secretària és nomenada per la direcció per desenvolupar el projecte de
direcció, i per un temps igual al mandat de la direcció, o com a mínim, per un curs
sencer.
Correspon a la secretària exercir les funcions que li delegui la direcció
previstes a la Llei d’Educació de Catalunya.
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Funcions
- Li correspon substituir a la cap d’estudis en cas d’absència o malaltia. En cas
de baixa o malaltia de la secretària, assumirà les seves funcions la persona
que designi la direcció o bé la direcció assumirà una part de la seva feina i
distribuirà les seves funcions entre diferents persones del claustre.
- Exercir les funcions pròpies de la secretaria del claustre i del consell escolar
del centre.
- Dur a terme la gestió de l’activitat econòmica i administrativa del centre.
- Vetllar per la documentació acadèmica i administrativa del centre.
- Estendre les certificacions i els documents oficials de l’escola, amb el
vistiplau de la direcció.
- Gestionar el pressupost anual del centre i preparar el balanç, conjuntament
amb l’administrativa, i el vistiplau de la direcció.
- Fer el seguiment dels pagaments de les quotes, de les sortides, de colònies i
tots aquells que l’equip directiu determini.
- Vetllar per la conservació i manteniment de les instal·lacions.
- Coordinar i fer el seguiment de la feina de l’administrativa del centre,
juntament amb la directora.
- Fer el seguiment de la realització dels informes a les famílies.
Consideracions
Les delegacions de funcions de la direcció del centre en la cap d’estudis i en
el secretari tenen caràcter intern al centre, es formalitzen en resolució de la direcció,
que s’ha de comunicar al claustre i al consell escolar, arxivar com a documentació
administrativa formal del centre educatiu públic i incorporar a les NOFC.
Les delegacions i els encàrrecs de funcions es poden revocar per la direcció
en qualsevol moment, amb les mateixes formalitats que preveuen els apartats
anteriors.
3.1.4 Òrgans unipersonals de direcció addicionals
En aquest centre no s’estableixen òrgans unipersonals de direcció
addicionals, tot i que la direcció del centre podria establir-ne, d’acord amb la
normativa vigent.
Funcions
- De gestió, coordinació i docència, sempre que siguin adequades a la seva
preparació i experiència i tinguin caràcter transitori. El professorat afectat té
l’obligació d’assumir-les i exercir-les dins de la jornada de treball setmanal
que tingui assignada.
3.2

Òrgans col·legiats de participació en el govern i la gestió del centre
3.2.1 Consell Escolar

Composició del Consell Escolar
El Consell escolar de l’escola Mogent està constituït per:
- La directora, que el presideix.
- La cap d’estudis.
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Un representant de l’Ajuntament.
5 representants del professorat elegits pel claustre.
4 representants dels pares i mares o tutors, elegits per i entre ells.
Un representant dels pares i mares designat per l’AMPA
Un representant del personal d’administració i serveis, elegit per aquest
personal i entre ells.
La secretària del centre no és membre del consell, però hi assisteix amb veu i
sense vot i exerceix les funcions de secretària del consell.

L’escola no pot modificar la configuració del consell escolar dins dels tres
cursos acadèmics següents a aquell en què és determinada. L'aprovació d'una
modificació en la composició del consell escolar no entrarà en vigor fins al primer
procés electoral que es dugui a terme després que s'hagi aprovat.
Un cop constituït, el consell escolar del centre ha de designar una persona
que impulsi mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i
dones.
Renovació dels membres
- Les persones membres del consell, representants electes dels diferents
sectors, ho són per un període de quatre anys.
- El consell escolar renovarà la meitat de les persones representants electes
cada dos anys, en el primer trimestre del curs escolar. El consell renovat es
constituirà abans d’acabar l’any.
- Les eleccions les convocarà la direcció del centre seguint el calendari que fixi
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat.
- Si es produeix una vacant es cobrirà amb la persona que va resultar més
votada en les darreres eleccions. En cas de no ser possible s’actuarà de la
següent manera:
 en el sector pares i mares s’efectuarà un sorteig entre els pares i
mares del cens electoral.
 en el sector professorat, s’efectuarà una votació en sessió de claustre
extraordinari.
 En el sector personal d’administració i serveis, s’efectuarà un sorteig
entre el personal del sector.
En qualsevol dels casos, aquesta persona tindrà el nomenament pel temps
que li restava a la persona que ha produït vacant.
-

La condició de membre del consell escolar es perd quan se cessa en el
càrrec que comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels
requisits per ser elegible o quan l'òrgan que l'ha designat en revoca la
designació.

Desenvolupament dels processos electius
En aquest centre les normes que regularan els processos electius seran les
següents:

-

Sector pares i mares
Tots els pares, mares i tutors d’alumnes de l’escola formen part del cens i per
tant són persones elegibles com a representats del sector pares i mares al
consell escolar.
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-

-

-

L’elecció es farà en la data que fixi la direcció de l’escola i en una franja
horària que comprengui l’entrada dels alumnes al matí i la sortida de la tarda.
Cada elector –pare, mare o tutor- pot votar, com a màxim, el nombre de
representants que cal renovar.
S’acceptarà el vot delegat. L’escola lliurarà un imprès a les persones que
facin aquesta opció, on hi consti: el nom, el DNI i la signatura, i aquestes el
faran arribar a la mesa electoral el dia de la votació juntament amb la
papereta de votació.
Sector del professorat
Totes les persones membres del claustre del professorat, amb independència
de la seva situació administrativa, són electores i elegibles com a
representants del professorat al consell escolar del centre, amb l'única
excepció del professorat substitut, que no és elegible.
L’elecció es farà en una sessió extraordinària de claustre.
Cada mestre pot votar, com a màxim, el nombre de representants que cal
renovar.
Sector personal d’administració i serveis
L’elecció es farà en la data que fixi la direcció de l’escola.
Cada elector pot votar, com a màxim, el nombre de representants que cal
renovar.

La direcció del Centre ha de garantir la publicitat dels respectius censos
electorals i de les diverses candidatures, ha de determinar la composició de les
meses, ha de presidir les meses, o la persona de l'equip directiu en qui delegui, i ha
d'establir un període no inferior a deu dies entre la convocatòria de les eleccions
d'un sector i el dia de les votacions.
Funcions del consell escolar
- Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una
majoria de tres cinquenes parts dels membres.
- Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el
desenvolupament i els resultats.
- Aprovar les normes d'organització i funcionament i les modificacions
corresponents.
- Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes de les despeses
de funcionament.
- Aprovar la quota de material d’alumnes, així com de les activitats
complementàries.
- Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes.
- Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del
director o directora.
- Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als
alumnes.
- Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars
complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
- Fer el seguiment del servei de menjador i assegurar-se del bon funcionament.
- Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre
i conèixer l'evolució del rendiment escolar.
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Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn.
Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Funcionament del consell
- Correspon al director o directora presidir el consell escolar.
- La secretària del centre no és membre del consell escolar, però hi assisteix
amb veu i sense vot, i exerceix la secretaria del consell. La persona que
ocupa la secretaria és substituïda pel vocal o la vocal més jove (en els casos
d’absència, de vacant, de malaltia o per qualsevol altra causa justificada).
- La cap d’estudis substitueix la directora en cas d’absència, malaltia o vacant.
- La deliberació dels temes i el posicionament de cada persona es considera
reservat en l’àmbit del Consell.
- Els acords que es prenguin es faran públics a través de diversos canals,
circular, e-mail, cartellera, espai web, ..., segons s’escaigui.
Funcions de la presidenta i de la secretària
- Les funcions de la presidenta són:
 Exercir la representació de l’òrgan.
 Ordenar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries.
 Fixar l’ordre del dia de les sessions, tenint en compte, si escau, les
peticions de la resta de membres formulades amb la suficient
antelació.
 Presidir les sessions i moderar el desenvolupament de les
deliberacions i els debats.
 Assegurar el compliment de les lleis.
 Dirimir els empats amb el seu vot a l’efecte de l’adopció d’acords.
 Suspendre les sessions per causa justificada.
 Visar les actes de les reunions de l’òrgan.
 Complir les altres funcions inherents al càrrec.
- Les funcions de la secretària de l’òrgan col·legiat són:
 Fer la convocatòria de les sessions per ordre de la presidenta.
 Estendre l’acta de la sessió.
 Tenir cura que es practiquin els actes de comunicació necessaris.
 Estendre els certificats pertinents.
 Custodiar i arxivar les actes.
 Facilitar als membres de l’òrgan col·legiat la informació necessària per
a l’exercici de llurs funcions.
 Complir les altres funcions inherents al càrrec.
Reunions
- El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al
trimestre i sempre que el convoca la directora del centre o ho sol·licita al
menys un terç de les seves persones membres. A més, s'ha de fer una reunió
a principi de curs i una altra a la seva finalització.
Convocatòria de les reunions
- La convocatòria de les reunions la tramet la presidència del consell amb una
antelació mínima de 48 hores, juntament amb la documentació que hagi de
ser objecte de debat, i, si escau, d'aprovació. El consell escolar es pot reunir
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d'urgència apreciada pel president o presidenta, que es farà constar a la
convocatòria.
Quan en l'ordre del dia s'incloguin temes o qüestions relacionades amb
l'activitat normal del centre que estiguin sota la tutela o responsabilitat
immediata d'alguna persona membre de la comunitat educativa que no sigui
membre del consell escolar, se'l podrà convocar a la sessió per tal que
informi sobre el tema o qüestió corresponent.
La convocatòria de la sessió de l’òrgan col·legiat es farà per mitjans
electrònics i anirà acompanyada de la documentació necessària per a la
deliberació i l’adopció d’acords.

Constitució del consell
- Per a la constitució vàlida de l’òrgan en primera convocatòria, als efectes de
la realització de sessions i deliberacions i de la presa d’acords, cal la
presència dels titulars de la presidència i de la secretaria, o si escau de qui
els substitueixin, i la de la meitat, com a mínim, dels seus membres.
- Malgrat que no s’hagin complert els requisits de la convocatòria, aquest òrgan
col·legiat resta vàlidament constituït si s’han reunit tots els membres i ho
acorden per unanimitat.
- En segona convocatòria el quòrum s’assoleix amb l’assistència d’una tercera
part dels membres, amb un mínim de tres.
Desenvolupament de les sessions i de les deliberacions
- Només poden ésser tractats (objecte de deliberació o acord) els assumptes
que figuren en l’ordre del dia, llevat que hi siguin presents tots els membres
de l’òrgan col·legiat i es declari la urgència de l’assumpte amb el vot
favorable de la majoria absoluta.
- Les sessions dels òrgans col·legiats seran presencials i, en casos
excepcionals, podran ser a distància o mixtes per acord dels seus membres.
El president o presidenta ha d’assegurar el dispositiu físic, operatiu o
tecnològic necessari per a la celebració efectiva de la sessió.
- Amb independència dels mitjans utilitzats, s’ha de garantir el dret dels
membres d’aquest òrgan col·legiats a participar en les sessions, i també la
possibilitat de defensar i de contrastar llurs posicions respectives, la formació
de la voluntat col·legiada i el manteniment del quòrum de constitució.
- Abans del començament de la sessió, o excepcionalment durant el transcurs
d’aquesta, els membres d’aquest òrgan col·legiat poden presentar esmenes,
addicions o propostes alternatives, que han d’ésser debatudes i votades en la
sessió.
- Sens perjudici de les facultats del president o presidenta per a ordenar el
debat, en les deliberacions prèvies a la votació hi pot haver torns a favor i en
contra.
Adopció d’acords i règim de votacions
- Les decisions del consell escolar es prenen normalment per consens. Si no
és possible arribar-hi, la decisió s'adopta per majoria de les persones
membres presents, llevat dels casos en què la normativa determini una altra
majoria qualificada.
- Les decisions es prenen a partir dels membres que estan presents en la
sessió, però si algú no hi és present però sabem la seva opinió perquè ens
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l’ha fet arribar per escrit, la farem saber a la resta del consell, però en cap cas
comptarà la seva opció com a votació si no hi és present.
Les votacions no es poden fer per correu electrònic. Aquest només val per
saber l’opinió dels membres; si no estan presents a la sessió la seva opció no
compta com a vot.
Els membres que fan constar en acta llur vot contrari o llur abstenció amb
relació a un acord adoptat resten exempts de la responsabilitat que se’n
pugui derivar.
En cas d’empat dirimeix els resultats de les votacions el vot del president o
presidenta.
Les votacions de l’òrgan col·legiat es faran per assentiment o mà alçada,
només seran secretes quan ho decideixi la majoria dels membres presents en
la sessió.

Comissions en el si del consell
- El consell escolar actua normalment en ple. Es podran constituir comissions
específiques d'estudi i informació, a les quals, en tot cas, s'hi hauran
d'incorporar un professor o professora, i un representant o una representant
de les mares i els pares.
- A l’hora d’establir comissions d'estudi i informació en el si del consell escolar
es delimitaran els àmbits d'actuació i les funcions que se'ls encomanarà per
tal que formulin aportacions i propostes al plenari del consell.
- Les comissions incorporaran la direcció del centre o, en la seva
representació, un altre òrgan unipersonal de direcció, un professor o
professora, i un representant de les mares i els pares, sense perjudici del que
s'estableix per a la comissió econòmica.
- En el si del consell escolar hi haurà una comissió econòmica, integrada per la
directora, que la presideix, la secretària, un mestre, un pare o mare i el
representant de l’Ajuntament. La comissió econòmica supervisa la gestió
econòmica del centre i formula, d'ofici o a requeriment del consell, les
propostes que siguin escaients en aquesta matèria.
- En el si del consell escolar hi haurà una comissió de convivència integrada
per un mestre, un pare o mare, elegits entre els membres d’aquests sectors, i
la directora del centre que la presideix. En les seves sessions hi podrà
participar la coordinadora de la CAD, en cas que no sigui membre del consell
escolar; també hi podran participar altres professionals, amb veu i sense vot,
quan la temàtica a tractar així ho aconselli. Les funcions de la comissió seran
col·laborar en la planificació de mesures preventives de convivència i en la
mediació escolar, així com intervenir en els casos que el consell determini.
- Es constituirà la comissió permanent, integrada per un mestre, un pare o
mare, elegits entre els membres d’aquests sectors, i la directora del centre
que la presideix. Es reunirà per temes puntuals i urgents que requereixin
actuacions immediates. Els acords es comunicaran en acabar la reunió.
Estarà oberta a altres persones, si la temàtica així ho requereix, que tindran
veu però no vot.
- Es podran constituir altres comissions de treball específiques sempre que ho
proposi un membre del consell. Es determinarà la seva constitució i les seves
funcions en reunió ordinària de consell.
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El consell escolar pot autoritzar que s'incorporin d'altres persones membres
de la comunitat educativa a una comissió quan sigui d'interès per als
objectius de la comissió.

Actes de les sessions
- En l’acta s’han de fer constar els assistents, l’ordre del dia de la reunió, el lloc
i el temps en què s’ha efectuat, els punts principals de les deliberacions, el
contingut dels acords adoptats, el sentit dels vots i, si un membre o una
membre ho demana, una explicació succinta del seu parer. Així mateix,
qualsevol membre té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de la seva
intervenció o proposta, sempre que aporti a l’acta, o en el termini que
assenyali el president, el text que es correspongui fidelment amb la seva
intervenció, cosa que cal fer constar en l’acta o bé se n’hi ha d’adjuntar una
còpia.
- Els membres que discrepen de l’acord majoritari poden formular un vot
particular per escrit en el termini de setanta-dues hores, el qual s’ha
d’incorporar al text de l’acord.
- El secretari o secretària, amb el vistiplau del president o presidenta, ha de
signar l’acta, que s’ha d’aprovar en la següent reunió. El secretari o secretària
pot emetre vàlidament certificats sobre els acords específics que s’hi hagin
adoptat sens perjudici de l’aprovació ulterior de l’acta, i hi ha de fer constar
expressament aquesta circumstància.
- Qui acrediti la titularitat d’un interès legítim podrà dirigir-se al secretari del
consell per a què li sigui expedida la certificació dels seus acords.
- Cal garantir que els vocals puguin accedir a les actes per a consultar-hi el
contingut dels acords adoptats.
En cas d’haver-hi situacions que no quedin regulades en aquesta normativa, es
recorrerà la norma general.
3.2.2. Claustre del professorat
Composició del claustre
- El claustre del professorat és l’òrgan de participació del professorat en el
control i la gestió de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels
aspectes educatius del centre. Està integrat per tot el professorat i la tècnica
d’educació infantil i el presideix la directora.
- Correspon a la secretària del centre l’exercici de les funcions pròpies de la
secretaria del claustre.
Funcions del claustre
- Intervenir en l’elaboració i la modificació del projecte educatiu.
- Establir directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial.
- Decidir els criteris per a l’avaluació dels alumnes.
- Programar les activitats educatives del centre, fer-ne el seguiment i avaluar
els resultats.
- Elegir els representants del professorat en el consell escolar.
- Vetllar i donar suport a l’equip directiu per al compliment de la programació
general anual del centre i per al compliment del projecte de direcció que, en
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el marc del projecte educatiu del centre, vincula l’acció del conjunt d’òrgans
de govern unipersonals i col·legiats del centre.
Les que li atribueixen les normes de funcionament del centre que es publica
cada curs escolar el Departament d’Ensenyament de la Generalitat.
Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Funcionament del claustre
- Correspon a la directora presidir el claustre del professorat.
- Correspon a la secretària del centre l’exercici de les funcions pròpies de la
secretaria del claustre.
- La persona que ocupa la secretaria és substituïda pel vocal o la vocal més
jove (en els casos d’absència, de vacant, de malaltia o per qualsevol altra
causa justificada).
- Es poden establir comissions de treball en el si del claustre del professorat
per a l’estudi de temes específics i determinar-ne l’àmbit d’actuació i les
funcions que se’ls encomana per tal que formulin aportacions i propostes al
claustre.
Funcions de la presidenta i de la secretària
- Les funcions de la presidenta són:
 Exercir la representació de l’òrgan.
 Ordenar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries.
 Fixar l’ordre del dia de les sessions, tenint en compte, si escau, les
peticions de la resta de membres formulades amb la suficient
antelació.
 Presidir les sessions i moderar el desenvolupament de les
deliberacions i els debats.
 Assegurar el compliment de les lleis.
 Dirimir els empats amb el seu vot a l’efecte de l’adopció d’acords.
 Suspendre les sessions per causa justificada.
 Visar les actes de les reunions de l’òrgan.
 Complir les altres funcions inherents al càrrec.
- Les funcions de la secretària de l’òrgan col·legiat són:
 Fer la convocatòria de les sessions per ordre de la presidenta.
 Estendre l’acta de la sessió.
 Tenir cura que es practiquin els actes de comunicació necessaris.
 Estendre els certificats pertinents.
 Custodiar i arxivar les actes.
 Facilitar als membres de l’òrgan col·legiat la informació necessària per
a l’exercici de llurs funcions.
 Complir les altres funcions inherents al càrrec.
Reunions
- El claustre es reunirà amb caràcter ordinari una vegada al mes, en horari de
migdia. Quan es prevegui una durada més llarga, s’informarà a la
convocatòria.
- El claustre es reunirà amb caràcter extraordinari per tractar qüestions
diverses que puguin sorgir al llarg del curs i per coordinar totes aquelles
activitats que es programin al llarg del curs.
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Es faran claustres monogràfics per tractar temes pedagògics, per presentar
resultats dels sociogrames, per posar en comú la participació en activitats de
formació diverses i per tractar i debatre temes d’interès pedagògic comú.
Les reunions de claustre, i segons contingut a tractar, podran ser obertes a:
professionals de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic, a alumnes en
pràctiques de les universitats, a tècnics de serveis socials i a d’altres
persones que puguin aportar reflexió i que se’ls convidi.
La deliberació dels temes i el posicionament de cada persona es considera
reservat en l’àmbit del claustre.

Convocatòria de les reunions
- La convocatòria de la sessió, amb l’ordre del dia corresponent, es notificarà
als membres amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, llevat del cas
d’urgència apreciada pel president o presidenta, que s’ha de fer constar a la
convocatòria.
- La convocatòria de la sessió es farà per mitjans electrònics, i podrà anar
acompanyada de la documentació necessària per a la deliberació i l’adopció
d’acords, sens perjudici que aquesta documentació estigui disponible en un
lloc web, del qual s’ha de garantir l’accessibilitat i la seguretat.
- El calendari de les reunions ordinàries està fixat en la planificació del curs i es
recorda en la planificació mensual.
Constitució del claustre
- Per a la constitució vàlida de l’òrgan en primera convocatòria, als efectes de
la realització de sessions i deliberacions i de la presa d’acords, cal la
presència dels titulars de la presidència i de la secretaria, o si escau de qui
els substitueixin, i la de la meitat, com a mínim, dels seus membres.
- Malgrat que no s’hagin complert els requisits de la convocatòria, aquest òrgan
col·legiat resta vàlidament constituït si s’han reunit tots els membres i ho
acorden per unanimitat.
- En segona convocatòria el quòrum s’assoleix amb l’assistència d’una tercera
part dels membres, amb un mínim de tres.

Desenvolupament de les sessions i de les deliberacions
- Només poden ésser tractats (objecte de deliberació o acord) els assumptes
que figuren en l’ordre del dia, llevat que hi siguin presents tots els membres
de l’òrgan col·legiat i es declari la urgència de l’assumpte amb el vot
favorable de la majoria absoluta.
- Les sessions seran presencials i en casos excepcionals, podran ser a
distància o mixtes per acord dels seus membres. El president o presidenta ha
d’assegurar el dispositiu físic, operatiu o tecnològic necessari per a la
celebració efectiva de la sessió.
- Amb independència dels mitjans utilitzats, s’ha de garantir el dret dels
membres d’aquest òrgan col·legiats a participar en les sessions, i també la
possibilitat de defensar i de contrastar llurs posicions respectives, la formació
de la voluntat col·legiada i el manteniment del quòrum de constitució.
- Abans del començament de la sessió, o excepcionalment durant el transcurs
d’aquesta, els membres d’aquest òrgan col·legiat poden presentar esmenes,
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addicions o propostes alternatives, que han d’ésser debatudes i votades en la
sessió.
Sens perjudici de les facultats del president o presidenta per a ordenar el
debat, en les deliberacions prèvies a la votació hi pot haver torns a favor i en
contra.

Adopció d’acords i règim de votacions
- Sempre que sigui possible, es prendran els acords per consens i només es
farà votació si és estrictament necessari.
- En cas d’empat dirimeix els resultats de les votacions el vot del president o
presidenta.
Actes de les sessions
- En l’acta s’han de fer constar els assistents, l’ordre del dia de la reunió, el lloc
i el temps en què s’ha efectuat, els punts principals de les deliberacions, el
contingut dels acords adoptats, el sentit dels vots i, si un membre o una
membre ho demana, una explicació succinta del seu parer. Així mateix,
qualsevol membre té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de la seva
intervenció o proposta, sempre que aporti a l’acta, o en el termini que
assenyali el president, el text que es correspongui fidelment amb la seva
intervenció, cosa que cal fer constar en l’acta o bé se n’hi ha d’adjuntar una
còpia.
- Els membres que discrepen de l’acord majoritari poden formular un vot
particular per escrit en el termini de setanta-dues hores, el qual s’ha
d’incorporar al text de l’acord.
- La secretària, amb el vistiplau de la presidenta, ha de signar l’acta, que s’ha
d’aprovar en la següent reunió. El secretari o secretària pot emetre
vàlidament certificats sobre els acords específics que s’hi hagin adoptat sens
perjudici de l’aprovació posterior de l’acta, i hi ha de fer constar expressament
aquesta circumstància.
- Qui acrediti la titularitat d’un interès legítim podrà dirigir-se al secretari del
consell perquè li sigui expedida la certificació dels seus acords.
- Cal garantir que els vocals puguin accedir a les actes per a consultar-hi el
contingut dels acords adoptats.
Consideracions
- La direcció, a l’hora de nomenar i destituir els altres òrgans unipersonals de
direcció i els òrgans unipersonals de coordinació, cal que prèviament ho
comuniqui al claustre i al consell escolar.
- El claustre i el consell escolar del centre educatiu han de conèixer les
candidatures presentades al concurs de mèrits de selecció del director o de la
directora del centre i els seus projectes de direcció.
- L’aplicació d’estratègies didàctiques pròpies del centre requereix la proposta
del claustre de professorat i l’aprovació del consell escolar del centre i, en el
seu cas, de la persona titular.
- Els tutors i les tutores es nomenen la directora del centre per un curs
acadèmic com a mínim, havent escoltat el claustre en relació amb els criteris
corresponents. La directora informa el consell escolar del centre i el claustre
de professorat del nomenament i cessament de tutors i tutores.
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La directora nomena els òrgans unipersonals de coordinació havent escoltat
el claustre en relació amb els criteris d’aplicació i n’informa el consell escolar i
el claustre.

3.3. Equip directiu
L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern del centre i les persones que el
conformen treballen coordinadament en l’exercici de les seves funcions.
Composició
Està format per: la directora, la cap d’estudis i la secretària.
Funcions
- Motivar l’equip de mestres per treballar de manera col·lectiva i cohesionada
potenciant la reflexió i la millora pedagògica.
- Ser el nucli impulsor de les propostes d’innovació.
- Gestionar el projecte de direcció del centre.
- Elaborar la programació general anual i la memòria de cada curs escolar.
- Formular propostes per a la millora del funcionament general de l’escola.
- Fer el seguiment de l’acompliment dels acords que es prenen en qualsevol
àmbit.
- Intervenir en l’acció educativa per assegurar la coherència del projecte, la
consecució dels objectius fixats i vetllar per l’acompliment dels acords que es
prenen en qualsevol àmbit.
- Afavorir la participació activa de tots els membres del claustre i la bona
comunicació entre tots ells
- Portar a terme les actuacions que li són pròpies del Pla d’Acollida.
- Mostrar l’escola com una comunitat oberta, emissora i receptora
d’experiències.
- Fer present l’escola a la comunitat educativa i al poble i el poble a l’escola.
- Participar en convocatòries de projectes d’innovació, premis, concursos que
afavoreixin l’estímul personal i col·lectiu del centre.
- Afavorir la participació de la comunitat educativa, implicant tots els sectors en
la tasca col·lectiva del centre.
Funcionament
- L’equip directiu es reunirà, com a mínim, dos dies a la setmana.
- El seu horari de treball es concreta cada curs en la Programació General
Anual, i es reparteix en: treball individual per càrrec, treball d’equip i hores de
docència.
- Cada una de les persones de l’equip estarà adscrita a un cicle.
Rendiment de comptes
- Les persones de l’equip, quan acabin el període de mandat, han de retre
comptes dels resultats de la seva gestió, i presentar mesures de millora, amb
la mirada posada en l’acompliment del projecte educatiu del centre.
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3.4. Consell de direcció
El Consell de direcció és l’òrgan de coordinació i impulsor de l’activitat
pedagògica de l’escola.
Composició
Està format per l’Equip Directiu, la coordinadora d’educació infantil, les dues
coordinadores dels cicles d’educació primària, la coordinadores d’activitats i sortides
i la coordinadora CAD.
Funcions
- Assegurar la coherència del treball dels cicles.
- Fer de canal transmissor entre els cicles i l’equip directiu.
- Convocar, preparar i dinamitzar les reunions de cicle.
- Dissenyar les Jornades de Formació i vetllar pel seu bon funcionament.
- Guiar i revisar el contingut de les reunions amb famílies.
- Atendre les demandes dels cicles i arbitrar possibles solucions.
- Valorar les reunions d’avaluació i suggerir propostes de millora.
- Establir els criteris per a l'avaluació interna del centre. Impulsar i determinar el
procediment d'elaboració i execució del pla d'avaluació interna.
- Col·laborar amb l'avaluació externa del centre que realitzi la inspecció
d'ensenyament.
- Elaborar, si escau, el pla estratègic del centre i/o els plans d’innovació
educativa, la memòria de progrés (dos anys després de l’aplicació del pla) i
la memòria avaluativa (quan finalitzi el pla).
- Vetllar per la promoció i la bona imatge del centre.
Funcionament
El Consell de Direcció es reunirà almenys una vegada cada setmana,
aixecarà acta dels acords de les reunions i s’enviaran a tots els components del
claustre en format digital.
3.5. Òrgans unipersonals de coordinació.
L’escola Mogent té els següents òrgans unipersonals de coordinació:
 Coordinadores de cicle:
- d’educació infantil
- de primer cicle
- de segon cicle
 Coordinadora d’Atenció a la diversitat
 Coordinadora de llengua, intercultularitat i cohesió social
 Coordinadora d’activitats i sortides
 Coordinador de TAC
 Coordinadora de biblioteca
 Coordinadora de llengües estrangeres
 Coordinador de Riscos laborals
 Coordinadora d’hort
 Coordinadora de comissió de convivència
 Coordinadora de festes
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 Coordinadora de patis
3.5.1. Coordinadores de cicle
Funcions
- Formar part del consell de direcció.
- Presidir les reunions de cicle i deixar constància per escrit dels acords.
- Presidir les reunions d’intercicle i fer-ne l’acta.
- Dinamitzar i coordinar el treball pedagògic a realitzar al llarg del curs per
l’equip docent de cicle.
- Vetllar per la coherència i la continuïtat de les accions educatives al llarg de
l’etapa.
- Discutir aspectes pedagògics i organitzatius que vagin sorgint per tal d’anar
establint pautes d’actuació.
- Coordinar tots els aspectes organitzatius de cada sortida del cicle.
- Vetllar pel desenvolupament dels objectius fixats en la programació general
anual de centre.
- Vetllar per l’acompliment dels acords presos
3.5.2. Coordinadora d’Atenció a la diversitat
Funcions
- Formar part del consell de direcció.
- Presidir la comissió d’atenció a la diversitat.
- Vetllar pel desenvolupament dels objectius fixats en la programació general
anual de centre, referents a l’atenció a la diversitat.
- Coordinar les actuacions realitzades en els diferents alumnes atesos i vetllar
per la coherència de les mateixes.
- Assessorar a les mestres sobre pautes d’actuació amb alumnes amb
necessitats específiques.
- Portar un control dels alumnes que no van assolir els objectius mínims i van
promocionar de cicle i deixar constància del moment en què ho fan.
- Atendre les demandes dels cicles i arbitrar possibles solucions, comptant amb
la implicació de l’equip docent.
- Vetllar per l’acompliment dels acords presos en el si de la comissió d’atenció
a la diversitat.
- Promoure actituds que afavoreixen el clima de convivència entre tots els
membres de la comunitat educativa d’acord amb el caràcter propi de l’escola.
- Coordinar i participar de les decisions i les actuacions en matèria de
convivència, conjuntament amb la direcció del centre i els mestres.
- Acollir i esdevenir la persona de referència tant dels vetlladors com del
personal educatiu extern; assegurant la coherència en la seva intervenció
pedagògica amb la línia metodològica del centre.
- Participar en l’organització i optimització dels recursos i coordinar les
actuacions dels professionals externs que hi intervenen.
3.5.3. Coordinadora de llengua, intercultularitat i cohesió social
Funcions
- Formar part del consell de direcció.
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Promoure en la comunitat educativa, coordinadament amb l’assessor/a LIC,
actuacions per a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació
intercultural i de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte
plurilingüe.
Col·laborar en l’actualització dels documents d’organització del centre (PEC,
PLC, NOFC, Pla d’acollida i integració, programació general anual de centre,
...) i en la gestió de les actuacions que fan referència a l’acollida i integració
de l’alumnat nouvingut, a l’atenció a l’alumnat en risc d’exclusió social i a la
promoció de l’ús de la llengua, l’educació intercultural i la cohesió social del
centre.
Promoure actuacions en el centre i en col·laboració amb l’entorn, per
potenciar la cohesió social mitjançant l’ús de la llengua catalana i l’educació
intercultural, afavorint la participació de l’alumnat i garantint-ne la igualtat
d’oportunitats.
Col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut i/o en
risc d’exclusió, participar en l’organització i optimització dels recursos i
coordinar les actuacions dels professionals externs que hi intervenen.
Col·laborar en la coordinació dels ensenyament inicials de la llengua
catalana.
Participar amb l’equip directiu en les actuacions que es deriven del Pla
educatiu d’entorn.
Exercir la funció de tutor d’acollida durant el temps que la CAD determini, de
l’alumnat, tipificat per la legislació, com a “alumne de nova incorporació”.
3.5.4. Coordinadora d’activitats i sortides

Funcions
- Formar part del consell de direcció.
- Controlar acompanyants, alumnes assistents, pagaments, ... d’activitats,
sortides i colònies.
- Fer de canal de comunicació entre els mestres i la direcció per l’assistència i
els cobraments.
- Fer de canal de comunicació entre les coordinadores i la direcció per
gestionar els pagaments i els acompanyants.
- Coordinar menjador i empresa d’autocars de cada sortida.
- Gestionar els acompanyaments de pares acompanyants.
3.5.5. Coordinador de TAC
Funcions
- Formar part del consell de direcció extens.
- Impulsar l’ús didàctic de les TIC per tal de dur a terme el procés de millora
dels aprenentatges i assessorar als mestres per la seva implantació i
adaptació a les necessitats de l’alumnat.
- Definir i graduar els usos de les TAC en funció del nivell educatiu i definir els
nivells de competència digital a assolir.
- Establir el protocol per gestionar la comunicació digital amb tots els membres
de la comunitat educativa.
- Assegurar la inclusió digital de tot l’alumnat i el professorat garantint les eines
necessàries i l’accessibilitat als recursos.
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Definir les necessitats de formació del professorat i promoure el treball en
xarxa dins i fora del centre.
Revisar el compliment de les instruccions del Departament d’Ensenyament
pel que fa a la protecció de dades personals i de la propietat intel·lectual en
els entorns digitals del centre.
Incentivar l’ús de les diferents plataformes del centre per part de la comunitat
educativa, donant a conèixer la producció de continguts realitzats per
l’alumnat.
Assegurar la imatge corporativa de l’escola i mantenir actualitzada la pàgina
web i l’agenda digital, tot incentivant-ne l’ús per part de la comunitat
educativa.
Coordinar la redacció i posteriors revisions del Pla TAC del centre.
Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equips informàtics i
telèmatics del centre i coordinar-se amb els serveis de manteniment preventiu
i d’assistència tècnica.
3.5.6. Coordinadora de biblioteca

Funcions
- Formar part del consell de direcció extens.
- Impulsar l’ús del fons de la biblioteca per complementar el currículum de les
diferents àrees, posant a l’abast de les mestres el material idoni.
- Coordinar les lectures obligatòries que fa cada grup d’alumnes al llarg d’un
curs escolar i, si s’escau, fer propostes de canvi innovadores.
- Convocar els delegats de biblioteca i fomentar la seva implicació en diferents
tasques de la biblioteca.
- Vetllar pel manteniment de la biblioteca i del fons bibliogràfic. Fer propostes
per incrementar-lo.
- Proposar a l’equip directiu criteris per a la utilització i optimització de recursos
bibliogràfics del centre.
- Impulsar l’elaboració del Pla de lectura de l’escola, la seva aprovació i el seu
desenvolupament.
- Vetllar per la convocatòria de Jocs Florals.
- Mantenir contacte amb la biblioteca de la Roca per tal de portar a terme el
conveni de col·laboració i amb els responsables de la biblioteca dels altres
centres de la Roca.
3.5.7. Coordinadora de llengües estrangeres
Funcions
- Formar part del consell de direcció extens.
- Coordinar les activitats curriculars de la llengua estrangera de l’escola.
- Proposar, gestionar i dinamitzar un context d’immersió en la llengua
estrangera en l’etapa d’educació infantil.
- Potenciar l’ús de la llengua estrangera en els projectes interdisciplinars dels
diferents nivells i/o en algunes àrees.
- Proposar a l’Equip directiu diferents organitzacions d’alumnat per millorar la
competència comunicativa oral.
- Vetllar pel manteniment de les actuacions derivades dels projectes
d’innovació conclosos.
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Coordinar l’English Day, e-twinning i d’altres que puguin anar sorgint per
millorar l’obertura del centre a l’exterior.
Dinamitzar accions educatives en llengües estrangeres a la biblioteca, a la
web i als espais col·laboratius del centre.
3.5.8. Coordinador de Riscos laborals

Funcions
- Formar part del consell de direcció extens.
- Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, d’acord amb les
orientacions del Servei de Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de
la direcció del centre.
- Fomentar l’interès i la cooperació dels treballadors i treballadores en l’acció
preventiva.
- Col·laborar amb la direcció del centre en l’actualització del pla d’emergència i
també en la implantació, la planificació i la realització de simulacres anuals.
Així com de fer la valoració d’aquests i adreçar-la a l’autoritat competent.
- Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats
amb el pla d’emergència.
- Gestionar les diferents farmacioles del centre.
- Emplenar i trametre als Serveis Territorials el full de notificació d’accident
laboral.
3.5.9. Coordinadora d’hort
Funcions
- Formar part del consell de direcció extens.
- Coordinar les tasques a fer a l’hort amb els possibles voluntaris del sector
pares.
- Convocar els delegats d’hort i fomentar la seva implicació en diferents
tasques de l’hort.
- Coordinar les activitats que realitzen els delgats d’hort i altres col·laboradors
en el temps de l’esbarjo.
- Establir un calendari de plantades seqüenciat per nivells.
- Proposar activitats d’aprofitament didàctic de l’hort escolar.
- Fer un inventari i proposta de pressupost amb el material necessari per portar
a terme el projecte.
3.5.10.

Coordinadora de comissió de convivència

Funcions
- Formar part del consell de direcció extens.
- Planificar les actuacions a desenvolupar anualment en la comissió de
convivència.
- Coordinar les tasques que desenvolupen els diferents membres de la
comissió per assolir els objectius establerts.
- Proposar i suggerir millores a la comunitat educativa, a través del consell de
delegats, claustre i/o consell escolar per mantenir un clima de bona
convivència.
- Impulsar la cultura de mediació a l’escola.
30

Normes d’organització i funcionament
Escola Mogent

-

Vetllar pel compliment dels objectius emmarcats en el programa d’innovació
#aquiproubullying.
Coordinar la redacció i posteriors revisions del Pla de convivència.
3.5.11.

Coordinadora de festes

Funcions
- Formar part del consell de direcció extens.
- Planificar les actuacions a desenvolupar en cadascuna de les festes de
l’escola.
- Plantejar les tasques a realitzar i les propostes de millora a l’equip directiu.
- Fer de portaveu de la comissió amb tots membres del claustre.
3.5.12.

Coordinadora de patis

Funcions
- Formar part del consell de direcció extens.
- Planificar les actuacions a realitzar en el temps d’esbarjo, d’acord amb el PEC
de l’escola.
- Coordinar i comunicar les activitats que es realitzen en el temps d’esbarjo,
tant a mestres com alumnes.
- Participar del consell de delegats, sempre que es consideri oportú.
- Preveure el pressupost necessari per a l’execució de les activitats a
desenvolupar anualment en el temps d’esbarjo.

3.5.13.

Nomenament i cessament dels coordinadors

Els coordinadors seran nomenats per la directora per un període mínim d’un
curs escolar i màxim fins la data de fi del mandat de direcció, prèvia consideració del
Consell de Direcció.
Es nomenarà per exercir les funcions de coordinadors a funcionaris docents
en servei actiu i amb destinació definitiva a l’escola. Si el perfil del docent per exercir
el càrrec recau sobre una mestra amb un altre tipus de situació administrativa , es
podrà cobrir però el seu nomenament serà per un curs escolar, prorrogable si
s’avalua positivament.
La directora pot acceptar la renúncia motivada o aprovar el cessament dels
coordinadors abans de la finalització del període pel qual havien estat nomenats,
una vegada escoltat el Consell de Direcció, els equips de cicle i amb audiència de
l’interessat.
Es podran substituir els coordinadors en cas de baixa per malaltia llarga.
Del nomenament o cessament, segons correspongui la directora n’informarà
al Consell Escolar i als Serveis Territorials.
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TÍTOL IV. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE
4.1. Organització del professorat
4.1.1. Equips docents de cicle
Està format per tots els mestres que imparteixen docència als alumnes d’un
mateix cicle.
Funcions
- Coordinar l'organització i el desenvolupament dels ensenyaments propis del
cicle en el centre, com a criteri prioritari.
- Formular propostes relatives al projecte educatiu i la programació general
anual.
- Portar a terme les sessions d'avaluació dels seus alumnes, constituïts en
comissions d'avaluació presidida per la cap d'estudis, per a l'avaluació i
promoció dels alumnes que finalitzen un cicle.
- Aportar a l'equip directiu propostes per a l'elaboració del pla d'avaluació
interna del centre.
- Col·laborar en l'avaluació externa del centre que realitzi la inspecció
d’Ensenyament.
- Revisar de forma periòdica i sistemàtica els diferents aspectes que fan
referència al currículum, d’acord als referents normatius vigents:
 Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106 de
4.5.2006), articles 71-77
 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (DOGC núm. 5422, de
16.7.2009), articles 20, 21, 52, 57.6 i 7, 77, 79, 81, 82 i 83, 91
 Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació
dels ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil (DOGC núm.
5216, de 16.9.2008)
 Decret 102/2010, de 10 d'agost, d'autonomia dels centres educatius
(DOGC núm. 5686, de 5.8.2010)
 Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de
l'educació primària (DOGC núm. 6900, de 26.6.2015)
 Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en
el marc d'un sistema educatiu inclusiu (DOGC núm. 7477, de
19.10.2017).
 Ordre EDU/484/2009, de 2 de novembre, del procediment i els
documents i requisits formals del procés d'avaluació del segon cicle de
l'educació infantil (DOGC núm. 5505, de 13.11.2009)
 Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el
procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació
en l’educació primària. (DOGC núm. 7148, de 23.6.2016)
- Harmonitzar la metodologia i l'avaluació que s'ha d'emprar en el cicle, d'acord
amb els criteris fixats en el projecte educatiu i revisar-ne els resultats.
- Fer el seguiment del procés d’ensenyament-aprenentatge dels diferents grups
d'alumnes, especialment dels aspectes relacionats amb l'atenció a la
diversitat de necessitats dels alumnes, i en concret dels alumnes amb
necessitats educatives especials i/o dificultats d'aprenentatge.
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Planificar, analitzar i revisar els agrupaments d'alumnes i l'atenció
individualitzada, i els recursos esmerçats.
Harmonitzar el pla d'acció tutorial i l'orientació dels alumnes i el traspàs
d'informació a les famílies d'acord amb els criteris fixats en el projecte
educatiu i revisar-ne els resultats.
Interpretar i matisar les normes d’organització i funcionament del centre,
adaptant-lo als grups d'alumnes.
Valorar els llibres i material didàctic i proposar, quan es cregui convenient, els
canvis necessaris.
Fer operatius en el cicle tots aquells aspectes relacionats amb l'organització i
funcionament dels ensenyaments en el cicle: sortides, celebracions, activitats
complementàries, ...
Coordinar-se amb els professionals de suport que intervenen en el procés
educatiu dels alumnes del cicle.
Afavorir l'intercanvi d'experiències i valoracions entre els membres de l'equip i
també amb membres d'altres equips del centre o d'altres centres.
Plantejar al claustre les propostes de formació permanent del professorat
vinculades als interessos i necessitats del cicle i amb implicació a nivell de
centre.
Col·laborar amb la cap d'estudis en l'elaboració dels horaris de les activitats
dels alumnes, tenint en compte els recursos humans i materials disponibles i
d'acord amb criteris pedagògics.
Plantejar i orientar les reunions amb les famílies dels alumnes, especialment
amb aquelles que són noves al centre o els fills de les quals finalitzen
l’escolaritat.
Totes aquelles que relacionades amb els processos organitzatius del cicle,
així com les que d'acord amb la funció general, el Consell de direcció li vulgui
encomanar.

Els equips de cicle són coordinats pel corresponent coordinador de cicle sota
la supervisió de la cap d'estudis.
Funcionament dels equips de cicle
Els equips de cicle es reuneixen, per norma general, una vegada a la
setmana i sempre que els convoca el coordinador, l’equip directiu o ho sol·licita
almenys un terç dels seus membres.
Previ a cada sessió, el consell de direcció, penjarà en format digital els acords
organitzatius presos, per tal que tots els membres de l’equip n’estiguin assabentats
i es puguin comentar.
El coordinador deixarà un resum escrit dels acords presos en forma d’acta.
Aquests s’incorporaran a la memòria anual i als documents del Centre que
correspongui.

4.1.2. Comissions
4.1.2.1.

Comissions acadèmiques

Comissions d’avaluació
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Les comissions d’avaluació es reuneixen un cop per trimestre i a educació
primària, aquesta coincideix amb la de final de curs. Estan formades per tots
els tutors i especialistes que intervenen en un grup classe, o per qui designi la
direcció, i estan presidides per un membre de l’equip directiu o la
coordinadora CAD.
En aquestes sessions d'avaluació s'ha d'analitzar l'evolució del grup i la dels
aprenentatges, i el procés maduratiu de cadascun dels alumnes. S'han
d'establir les modificacions d'estratègies organitzatives, metodològiques o
curriculars necessàries per al grup i individualment. La comissió ha de
prendre les decisions per consens i ha de tenir en compte, fonamentalment,
l'opinió del tutor. En cada sessió d'avaluació s'ha de fer el seguiment de les
decisions preses en la sessió anterior i s'han d'avaluar les estratègies
metodològiques i organitzatives acordades.
Per tal de desenvolupar la sessió amb totes les dades necessàries, cal portar
a la sessió el full de “seguiment dels alumnes de SEP i educació especial”,
els PIs dels alumnes complimentats i el quadre de resultats de tots els
àmbits.
El model d’acta esfer@ de cada comissió d’avaluació inclou el llistat d’acords
presos durant la sessió i els assistents. S’hi adjunta un quadre de resultats
dels diferents àmbits.
En acabar les sessions d’avaluació del primer i segon trimestre, l’equip
directiu i la coordinadora CAD es reuniran per fer un seguiment de l’evolució
dels alumnes i fer propostes concretes.
Es promocionaran els alumnes d’acord amb els criteris establerts en aquestes
NOFC.

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD)
- La CAD és la comissió encarregada de planificar, promoure i fer el seguiment
de les mesures que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats
educatives de l’alumnat.
- Està formada per dos membres de l’equip directiu, l’EAP de referència, el
coordinador CAD i/o coordinador de llengua, interculturalitat i cohesió social
del centre, mestre d’educació especial i d’altres mestres que el centre
consideri convenient.
- Funcions:
 Planificar i deixar constància de tots els suports que es porten a la
pràctica al centre.
 Establir les característiques de cada suport, el número de persones i el
número d’hores que s’hi dedicaran.
 Establir els criteris d’alta i de baixa d’un recurs.
 Establir els criteris per derivar els alumnes amb NESE.
 Previsió i organització de l’atenció dels alumnes amb NESE.
 Fer el seguiment de l’evolució dels alumnes amb necessitats
educatives especials i específiques.
 Elaborar la proposta dels plans individualitzats.
 Fer traspassos d’informació d’alumnes amb alguna necessitat
específica que vinguin d’un altre centre.
-

La CAD formarà part de la Comissió Social, en la qual hi intervenen la
treballadora social de referència i una persona de Serveis Socials de
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l’Ajuntament de la Roca. Aquesta comissió farà el seguiment dels alumnes
amb necessitats específiques derivades de situacions amb dificultats socioeconòmiques.
Per tal de dur a terme les actuacions de la CAD, es preveu una reunió
setmanal amb tots els membres. També al final del curs escolar es realitzarà
una sessió d’avaluació per valorar el funcionament del curs, on hi consti la
valoració i les propostes de millora. De totes elles se n’aixecarà acta.
4.1.2.2.

Comissions de treball

Comissió de festes i decoració
- La celebració de festes tradicionals a l’escola permet que els alumnes
coneguin i visquin algunes de les tradicions populars pròpies del nostre país.
També afavoreix al procés de desenvolupament i aprenentatge de l’alumnat i
incentiva la participació de les famílies en la vida del centre.
- Es programaran les festes següents: Castanyada, Nadal, Carnaval, darrer dia
segon trimestre, Sant Jordi i la Festa de fi de curs.
- Estarà formada per tots els mestres no tutors.
- Es reunirà un cop a la setmana, coincidint amb l’horari d’entrevistes dels
mestres tutors.
- Les funcions de la comissió de festes són:
 Decidir, plantejar i coordinar les actuacions que es realitzaran
(activitats, recursos materials, persones encarregades, espais, ...).
 Aportar orientacions per la decoració de l’entrada de l’escola.
 Confeccionar i facilitar el programa de la festa a l’alumnat i als mestres.
 Recollir i arxivar les dades i/o imatges de la festa a la carpeta de festes
escolars.
 Fer la valoració de cada festa, recollint les aportacions del equips de
cicle.
Comissió de revista
- Cada curs escolar s’edita un número de la revista escolar Petit Mogent.
- La revista és un espai obert a la col·laboració de tota la comunitat educativa i
pretén ser un reflex de la vida de l’escola.
- La participació dels alumnes en la seva redacció és un dels objectius claus de
la seva edició.
- Estarà formada per mestres voluntaris, seria aconsellable que n’hi hagués de
tots els equips de cicle.
- Es reuniran a partir del segon trimestre i estarà presidida per la Secretària de
l’escola.
- Les funcions de la comissió de revista són:
 Elaborar el guió de la revista anual, recollint les aportacions de tots els
membres de la comunitat educativa.
 Confegir la portada i contraportada.
 Repartir la redacció dels articles de la revista en els diferents equips de
cicle.
 Escriure les seccions fixes de la revista.
 Compaginar-la amb el programa scribus, fer-ne la correcció lingüística i
estilística i editar-la.
 Penjar-la en format digital al web de l’escola.
35

Normes d’organització i funcionament
Escola Mogent

Comissió de biblioteca
- La comissió de biblioteca és l’encarregada d’organitzar i dinamitzar la
biblioteca de l’escola, així com vetllar perquè sigui l’eix vertebrador de
l’escola.
- Estarà formada, com a mínim, per la coordinadora de biblioteca i la cap
d’estudis; seria aconsellable que hi hagués un representant de cada cicle.
- Es reunirà setmanalment, sempre que la distribució horària ho permeti.
- Les funcions de la comissió de biblioteca són:
 Coordinar les diferents activitats organitzades per la biblioteca escolar.
 Proposar i dinamitzar al claustre l’ús de la biblioteca.
 Ajudar en l’organització i gestió de la biblioteca escolar.
 Promoure el servei de préstec del fons de la biblioteca.
 Arreglar la biblioteca: distribuir mobiliari, ordenar llibres i posar els títols
segons la classificació escollida.
 Catalogar els llibres segons les directrius del programa epèrgam.
 Folrar els llibres que arriben nous, etiquetar-los, registrar-los i
classificar-los.
 Coordinar les adquisicions de nous llibres.
 Tramitar les sol·licituds de llibres a diferents entitats.
 Fer anualment una valoració de la tasca realitzada al llarg del curs.
Comissió TAC
- La comissió TAC estarà formada pel coordinador TAC i altres docents amb
coneixements informàtics. Seria interessant, sempre que fos possible, la
presència d’un membre de l’equip directiu.
- Es reunirà setmanalment, sempre que la distribució horària ho permeti.
- Les funcions de la comissió TAC són:
 Elaboració i actualització el pla TAC.
 Resolució d’avaries i manteniment del material informàtic.
 Instal·lació de nou maquinari.
 Gestió de l’inventari de maquinari.
 Dinamitzar i mantenir els llocs web del centre.
 Dissenyar projectes pedagògics vinculats amb les TAC.
Comissió d’hort
- L’hort escolar és un dels eixos principals de l’experimentació a l’escola.
- Cada classe té un espai dins de l’hort de l’escola i és responsable d’un arbre
del pati.
- Aquesta comissió té com a objectius:
 Realitzar activitats que potencien un ensenyament – aprenentatge
actiu i participatiu creant una ètica de conservació i respecte cap a la
natura i el medi en general.
 Aprofitar l’entorn per observar els canvis estacionals dels arbres i de
les plantes.
 Treballar a partir de l’experimentació per tal d’assolir els continguts de
l’àrea de medi.
 Fomentar una alimentació sana promovent el consum d’hortalisses i
fruites.
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L’hort escolar té una coordinadora amb un horari de dedicació, que
dependran dels recursos humans assignats cada curs escolar, i unes
funcions.

Comissió de convivència
- La convivència és un dels pilars fonamentals de l’escola i aquesta comissió
pretén reforçar i impulsar allò que es fa tant a nivell d’escola com en els
diferents nivells educatius.
- El objectius de la comissió són:
 Elaborar i revisar el projecte de convivència.
 Vetllar per l’acolliment, l’educació intercultural, la promoció de la
igualtat de gènere i l’equitat a través de l’impuls d’activitats.
 Promoure comportaments positius que impedeixin qualsevol forma
d'intimidació o violència impulsant la cultura de la mediació.
 Impulsar les mesures proposades en el programa d’innovació
#aquiproubullying.
 Al primer i el tercer trimestre s’encarregarà de planificar i realitzar els
sociogrames establerts; així com de recollir els resultats, elaborar-ne
les conclusions i trametre-les als tutors.
Comissió d’anàlisi de resultats de les proves d’avaluació externa i interna
- Estarà formada pel consell de direcció.
- Es reuniran al primer i tercer trimestre, coincidint amb les dates que es
passen les proves d’avaluació externa i interna.
- Les funcions de la comissió d’anàlisi de resultats de les proves d’avaluació
externa i interna són:
 Analitzar els resultats obtinguts en les proves d’avaluació diagnòstica
de segon i les de competències bàsiques de sisè.
 Analitzar els resultats obtinguts en les proves d’avaluació interna:
Educació infantil:
Prova de llenguatge oral: P3 i P4
Prova de lectura i escriptura: P4 i P5
Prova de matemàtiques: P5
Prova diagnòstica: P5
Educació primària:
Dictats Galí català, castellà: 1r-6è
Prova de lectura i comprensió català: 1r i 2n
Prova de comprensió lectora català, castellà i anglès: 2n-6è
Prova de comprensió oral anglès: 3r-6è
Prova d’expressió escrita català, castellà: 3r-6è
Prova de matemàtiques: 1r-6è
 Fer una presentació digital amb l’estudi comparatiu dels resultats
obtinguts en altres anys escolars i adjuntar-lo com a annex de la
memòria de curs.
 Elaborar i concretar propostes de millora de resultats a nivell
organitzatiu i metodològic en la programació general anual.
 Redactar els indicadors d’avaluació de cadascuna de les estratègies
proposades en el pla general anual; analitzar l’acompliment dels
indicadors d’avaluació a la memòria de curs; i reformular, si cal, les
estratègies i activitats en funció dels resultats obtinguts.
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 Informar al claustre dels resultats i conclusions.
 Informar al consell escolar dels resultats obtinguts en les proves
d’avaluació externes.
Comissions "ad hoc"
- La principal funció és resoldre en un temps determinat, generalment curt, un
propòsit o un assumpte concret.
- Funcionament de les comissions "ad hoc":
 D'entre els membres de la comissió s'elegeix el coordinador o portaveu
del grup, que es procurarà que sigui una persona que no tingui cap
càrrec unipersonal.
 El grup de persones que formen la comissió acorda les funcions de
cada membre, d'acord amb les principals habilitats i capacitats de cada
membre perquè la tasca sigui eficaç i eficient.
 La comissió elabora un primer calendari de treball a l'inici, el qual
s'anirà concretant a mesura que avanci la tasca. L'equip directiu haurà
de fer compatible el calendari de treball dels membres de la comissió
amb la resta de calendaris i tasques programades per la resta d'òrgans
de govern i coordinació.
4.1.3. Càrrecs d’escola
4.1.3.1.

-

-

La botiga del Mogent un recurs més per atendre la
diversitat

La botiga del Mogent és el centre de distribució del material comú a les
classes.
S’aprofita el repartiment del material escolar a les classes com a activitat
pedagògica dins l’àrea de matemàtiques, essent també una mesura de suport
intensiu per aquells alumnes que proposi anualment la CAD .
A l’inici de cada curs escolar s’assignen diners a cada classe per poder
comprar el material necessari al llarg del curs.
Aquesta activitat té com a objectius:
 Aplicar les matemàtiques de manera funcional i significativa.
 Resoldre problemes reals.
 Calcular quantitats reals amb números decimals.
 Usar la calculadora com a eina per calcular.
 Familiaritzar-se en l’ús dels bitllets i les monedes.
 Valorar el material d’ús comú de l’aula.
 Ser responsables a l’hora de realitzar un càrrec d’aula.
Una mestra d’Educació Especial és qui s’encarrega d’aquesta activitat amb
un horari de dedicació, que dependrà dels recursos humans assignats cada
curs escolar, i unes funcions.

Funcions
 Responsabilitzar-se del grup d’alumnes NESE que es faran càrrec de
la venda del material en l’horari que es marqui cada curs escolar.
 Planificar activitats relacionades amb la botiga per tal de procurar que
els alumnes encarregats esdevinguin el màxim de competents en la
seva vida quotidiana.
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 Controlar el material escolar comú, tant a nivell de fer la previsió del
mateix com de mantenir-lo endreçat.
 Preparar tot el material necessari per poder portar a terme l’activitat:
diners, llistat de preus, fulls de comanda, …
 Vetllar perquè cada classe designi alumnes encarregats del material
escolar.
 Proposar activitats d’aprofitament didàctic de la botiga del Mogent.
 Fer l’inventari i la comanda de final de curs.
4.1.4. Formació del professorat
Les activitats de formació permanent del Professorat incloses en el Pla de
Formació del Departament d’Ensenyament relacionades amb el desplegament del
currículum del centre i que afectin al claustre en el seu conjunt o el professorat d’una
etapa, cicle, nivell o àrea determinats, s’inclouran a la programació general anual del
centre.
La directora del Centre, o un altre membre de l’Equip Directiu per delegació
seva, es responsabilitzarà de rebre i canalitzar en el Centre la informació sobre les
activitats de formació permanent incloses en el pla de formació del Departament
d’Ensenyament. Igualment inscriurà a tot aquell professorat a les activitats que
requereixin la utilització del PUC.
Es participarà en els seminaris
Es promourà la formació interna de centre com a procés col·lectiu de reflexió i
de dinamització interna del centre educatiu a partir de conèixer i reconèixer en quins
aspectes es pot millorar i en quins cal avançar.
L’equip directiu, previ acord del claustre de professors, serà l’encarregat de
gestionar i coordinar la formació interna de centre, així com d’assegurar-ne
l’assistència majoritària dels docents.
4.2.
-

-

Criteris d’organització pedagògica

El Projecte Educatiu del Centre, segons la Llei Orgànica d’Educació, es
regeix per uns principis pedagògics que contribueixen a l’acompliment dels
principis del sistema educatiu.
Les prioritats pedagògiques generals del centre són les següents:
 L’assoliment per tot l’alumnat d’un bon nivell de comprensió lectora,
d’expressió oral i escrita, d’agilitat en el càlcul i en la resolució de
problemes i d’autonomia en l’aprenentatge.
 L’impuls de l’aprenentatge de les llengües estrangeres.
 La integració de les TIC en el procés d’ensenyament i aprenentatge i
en l’avaluació de les diferents àrees del currículum.
 Escolaritat inclusiva.
L’atenció docent s’organitzarà tenint en compte els criteris de globalitat i de
no-especialització, excepte en el cas dels aprenentatges i les activitats que
requereixin la intervenció d’un mestre especialista.
Cada alumne formarà part d’un grup classe, el qual tindrà un tutor o tutora,
designat d’entre el professorat, i serà qui garantirà la coordinació amb tot el
professorat i amb els professionals d’atenció educativa.
Els equips de cicle han de garantir la coordinació dels integrants de l’equip
docent que intervenen en un mateix grup classe.
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-

Depenent dels recursos humans assignats a l’Escola, cada curs escolar, es
pot orientar al funcionament en grups-classe per sota de les ràtios
establertes, quan aquesta sigui una opció metodològica coherent amb el
projecte educatiu i les necessitats que s’hi reconeixen.
A l’Escola, s’organitzarà un horari d’entrevistes per a garantir la comunicació
entre el centre educatiu i les famílies a propòsit del progrés personal dels
seus fills.
L’organització de l’etapa d’educació infantil ha de garantir la relació
quotidiana amb la família de cada infant i l’intercanvi d’informació sobre el seu
progrés.
4.2.1. Educació infantil

Els criteris d’organització pedagògica a l’educació infantil que es marquen al
PEC, contribueixen a:
-

Reconèixer, facilitar i fer efectiu el compromís de les famílies en el procés
educatiu dels seus fills.
Garantir que les situacions d’aprenentatge mantinguin viva i estimulin la seva
curiositat per tot el que els envolta.
Garantir als infants l’estabilitat i la regularitat necessàries per a facilitar-los
l’aprenentatge i també l’autoestima amb relació a tot el que aprenen.
Assegurar el seguiment sistemàtic de les activitats i els projectes de grup, i
documentar els processos individuals o de grup per compartir-los amb els
infants i les famílies.
Escoltar els infants, atendre al que diuen i al que fan i facilitar-los la
participació en el que els afecta, per desenvolupar-ne l’autonomia
responsable.
4.2.2. Educació primària

Els criteris d’organització pedagògica a l’educació primària, que es marquen
al PEC contribueixen a:
-

-

-

Reconèixer, facilitar i fer efectiu el compromís de les famílies en el procés
educatiu.
Educar en el deure de l’estudi, de manera que esdevingui un hàbit.
Adequar la funció del professorat i dels professionals d’atenció educativa,
com a agents del procés educatiu, a les característiques i les necessitats
educatives de cada edat, nivell i context sociocultural del grup i dels individus
que l’integren.
Fer possible una avaluació objectiva del rendiment escolar que delimiti els
resultats i els efectes de l’avaluació dels processos d’ensenyament i
d’aprenentatge i els resultats de l’avaluació del progrés assolit individualment
per cada alumne.
Educar els alumnes en la responsabilitat d’exercir la ciutadania activa per
mitjà de la participació en els afers de la comunitat.
4.2.3. Deures a casa
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-

-

-

En les reunions generals de curs s’informarà a les famílies sobre la política
dels deures:
 La tipologia i periodicitat dels deures.
 La funció dels pares: assegurar que el seu fill faci els deures en un
espai adient i amb el material necessari.
 El temps de dedicació: màxim 1 hora diària.
Les tasques a fer a casa seguiran aquests criteris:
 Deures sistemàtics setmanals, marcats a cada nivell al PEC.
 Sempre que no hagi acabat la feina prevista a la classe o sigui una
feina d'ampliació (biblioteca, internet, experimentacions, ...).
 Sempre que, atenent la diversitat, el mestre cregui necessari un reforç
en algun aspecte acadèmic.
 La feina de casa mai suposarà un avenç del programa escolar, sinó un
reforçament dels aspectes treballats a classe.
A partir de 3r l’agenda escolar serà l’eina de planificació i control dels deures.
Per tal d’ajudar als alumnes en l’ús de l’agenda, hi haurà un calendari de
deures (en format paper o digital) a cada grup classe, a partir de 3r.

4.3. Organització de l'alumnat
-

-

-

-

L’alumnat s’organitza per grups-classe segons la seva edat. En casos
excepcionals però, un alumne serà matriculat a un curs que no li pertoca si
les seves necessitats educatives ho requereixen i sempre i quan l’EAP, la
inspecció educativa i la mateixa escola hi donin el vistiplau i la família o els
tutors legals hi estiguin d’acord.
L’escola compta amb 18 grups classes: 6 d’educació infantil i 12 d’educació
primària.
A l’inici de l’escolaritat l’equip directiu, o a qui ho delegui, es farà càrrec
d’adjudicar a l’alumnat un grup-classe atenent els criteris:
 Dates de naixement.
 Nens i nenes d’educació especial.
 Nens i nenes amb dificultats en el llenguatge.
 Nens i nenes que han anat a les escoles bressol.
 Nens i nenes que no han anat mai a l’escola bressol.
 Llengua materna.
 Germans, cosins, ...
 Compensar nens i nenes.
 Noms o cognoms repetits.
Quan els alumnes fan el canvi d’etapa a educació primària i el pas de 3r a 4t,
es barregen els dos grups classe i se’n creen dos de nous atenent a criteris
més objectius, ja que es coneixen bé tots els alumnes. Es tindrà en compte:
 Nivells d’aprenentatge.
 Nens i nenes NESE.
 Relacions socials.
 Compensar nens i nenes.
 Repartir alumnes de l’A i el B.
Quan es cregui convenient barrejar alumnes d’un nivell en altres moments de
l’escolaritat, la comissió d’atenció a la diversitat ho analitzarà i farà la barreja
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-

conjuntament amb les tutores. Sempre s’informarà prèviament a les famílies
amb una reunió de nivell.
Si un alumne s’incorpora al centre un cop iniciat el curs escolar, s’estudiarà
des de la Comissió d’Atenció a la Diversitat, conjuntament amb els tutors, el
grup en el qual s’integrarà millor, sense que això impliqui una
descompensació en el nombre d’alumnes dels grups.
4.3.1. Atenció a la diversitat
4.3.1.1.

Criteris d’atenció a la diversitat

Tal i com s’exposa a l’article 81 de la LEC, l’escola ha de garantir que
l’atenció educativa de tots els alumnes es regeixi pel principi d’escola inclusiva.
L’Escola promourà que tot l’alumnat, independentment de les seves necessitats
específiques, sigui atès a partir dels principis d’igualtat i equitat. Cal tractar a tothom
igual de bé en funció de la seva singularitat.
D’aquesta manera, l’escola fomenta una cultura (en relació al fet que tota la
comunitat se senti acollit), unes polítiques (en relació a l’organització de l’atenció a
la diversitat) i unes pràctiques inclusives (en relació a les tasques diàries que
reflecteixen aquesta cultura i aquestes polítiques inclusives).
Criteris d’organització pedagògica per atendre alumnes amb necessitats
educatives específiques
En el moment d’escolarització d’un alumne de NEE es farà una valoració de
les necessitats de l’alumne on es detallin els recursos que es necessiten tant a nivell
humà com material. La valoració la farà la CAD i aquesta informació serà transmesa
al tutor, a la família i a l’equip de cicle.
Els recursos humans i materials els distribuirà la CAD segons els criteris
establerts en la pròpia comissió.
Els alumnes que disposin de PI seran avaluats segons els objectius i criteris
d’avaluació fixats.
Criteris d’organització pedagògica per a atendre els alumnes amb trastorns
d’aprenentatge o de comunicació relacionats amb l’aprenentatge escolar
En el moment d’escolarització d’un alumne amb trastorn d’aprenentatge o
comunicació es farà una valoració de les necessitats de l’alumne on es detallin els
recursos que es necessiten tant a nivell humà com material. La valoració la farà la
CAD i aquesta informació serà transmesa al tutor, a la família i a l’equip de cicle.
Els recursos humans i materials els distribuirà la CAD segons els criteris
establerts en la pròpia comissió. També, estudiarà la necessitat d’intervenció de
professionals externs.
Criteris d’organització dels centres per a atendre els alumnes amb altes
capacitats
En el moment d’escolarització d’un alumne amb altes capacitats es farà una
valoració de les necessitats de l’alumne on es detallin els recursos que es
necessiten tant a nivell humà com material. La valoració la farà la CAD i aquesta
informació serà transmesa al tutor, a la família i a l’equip de cicle.
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L’equip de cicle en junta d’avaluació valorarà la possibilitat de l’adaptació
curricular i/o de flexibilització de la permanència en un nivell, cicle o etapa, de totes
les àrees o algunes d’elles, tal i com preveu l’article 9.5 de l’Ordre ORDRE
ENS/164/2016.
4.3.1.2.

Mesures per fer efectiva l’atenció a la diversitat

Organitzatives
En funció de les valoracions de les comissions d’avaluació i d’atenció a la
diversitat, es determinaran les persones per atendre a la diversitat i els recursos
temporals i materials.
Les hores dels mestres que quedin disponibles, es destinaran per al suport
educatiu dels alumnes que presentin més necessitats.
Didàctiques
En funció de les necessitats de l’alumne es faran adaptacions curriculars
individuals ajustades a les característiques, els ritmes d’aprenentatge i la singularitat
de cada alumne.
Metodològiques
Atenent les demandes dels equips de cicle i/o dels tutors es podran
determinar diferents tipus d’intervenció pedagògica:
 suport en el grup ordinari (intervenció de més d’un mestre a l’aula),
 desdoblaments dels grups d’alumnes,
 aplicació d’estratègies de treball cooperatiu,
 atenció individualitzada i/o en petit grup (preferentment dins l’aula).
4.3.1.3.

Altres

SEP
Tal i com indica la Resolució d'11 de juny de 2013, el suport escolar
personalitzat (SEP) és una mesura addicional basada en l'evidència existent que
mostra que una actuació preventiva amb un suport immediat a l'alumne evita en
bona mesura que els alumnes s'endarrereixin en els aprenentatges clau de llengua
oral, la lectura, l'escriptura i les habilitats matemàtiques.
L’escola implementarà aquesta mesura dins l’horari lectiu a tots els nivells
d’Educació Primària i en horari no lectiu a partir de 3r curs d’Educació Primària,
amb:
- alumnes amb altes capacitats que necessiten una atenció personalitzada,
- alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu i
- amb alumnes que presenten dificultats d'aprenentatge en:
 L'adquisició del procés de la lectura i l'escriptura
 L'assoliment d'habilitats matemàtiques
 L'adquisició d'hàbits de treball, d'organització i d'estudi
El SEP es realitzarà dins del grup classe, en grups desdoblats i/o de manera
individualitzada, en funció de les activitats i de les necessitats de l'alumne. I cada
curs s’especificarà en el Pla General Anual de Centre.
L’Equip directiu s’encarregarà de:
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Designar els mestres que el portaran a terme, seguint el principi de limitació
del nombre de mestres que intervenen al grup classe.
- Planificar el SEP fora de l’horari lectiu:
 Preferentment s’assignarà al tutor d’un nivell per portar-lo a terme.
 S’informarà per escrit a les famílies dels alumnes que determini la CAD,
tant en el moment d’alta com de baixa del recurs.
 Atendrà les demandes d’alta o baixa que proposin els tutors i s’escoltarà a
les famílies que demanin algun aclariment.
- En cas que una família rebutgi la mesura haurà de fer un escrit de renuncia
que s’arxivarà a l’expedient de l’alumne.
Els tutors s’encarregaran de:
- Informar als alumnes tant de l’alta com de la baixa de la mesura.
- Establir un control de l’assistència dels alumnes.
- Coordinar les activitats a realitzar amb el company de nivell per tal que
s’adeqüin a les necessitats dels alumnes.
- Comentar amb les famílies la idoneïtat del recurs en les entrevistes o en el
moment que la família ho requereixi.
- Proposar la continuïtat o no del recurs en les sessions d’avaluació.
L’adopció d’aquesta mesura se n’informarà l’expedient de l’alumne per mitjà
del programa Esfer@.
Plans individualitzats
S’elaborarà un pla individualitzat per a un alumne quan es consideri que per
al seu progrés són insuficients les adaptacions incorporades a la programació
ordinària i les mesures de reforç o ampliació previstes.
El pla individualitzat recull el conjunt d’ajudes, suports i adaptacions que
l’alumne pugui necessitar en els diferents moments i contextos escolars. Ha
d’identificar, com a mínim, els àmbits per als quals s’utilitzaran aquests criteris
d’avaluació inferiors o superiors als del nivell corresponent.
La proposta d’elaborar un pla individualitzat pot sorgir d’un dictamen
d’escolarització, d’un informe psicopedagògic, a demanda d’un tutor o de qualsevol
altre mestre de l’equip docent, si identifiquen que per al progrés d’un alumne les
mesures d’atenció a la diversitat planificades no són suficients.
L’elaboració d’un pla individualitzat s’ha de fer sempre des de la perspectiva
inclusiva i pot requerir la revisió de com s’organitzen els recursos disponibles de
l’aula i del centre.
L’encarregat de la seva elaboració és el mestre tutor i/o els mestres
especialistes que intervenen, amb l’assessorament de la coordinadora CAD i del
referent de l’EAP. I s’informarà a la família, tant de l’adopció de la mesura com del
seu contingut.
A finals d’octubre o un mes després de l’acord d’elaboració d’un PI, s’ha de
presentar elaborat de cada alumne a la CAD. En finalitzar cada trimestre s’ha de
deixar complimentat el grau d’assoliment de cada un dels objectius establerts en el
PI i fer-ho arribar a la coordinadora CAD, per tal d’assegurar-ne el seguiment.
Escolaritat compartida entre l’escola i un centre d'educació especial
Els alumnes que s’escolaritzin de manera compartida entre l’escola i un
centre d’educació especial es matricularan al centre en el qual s’estiguin més temps,
segons la resolució de la direcció dels serveis territorials. Aquest centre tindrà la
custòdia de la documentació acadèmica corresponent.
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La comissió d’atenció a la diversitat serà la responsable de coordinar les
actuacions pertinents relatives a aquest tipus d’intervenció.
Atenció als alumnes nouvinguts
Es considera alumne nouvingut aquell que s’ha incorporat per primera vegada
al sistema educatiu (en un moment posterior a l’inici de l’educació primària), en els
darrers vint-i-quatre mesos o, excepcionalment, en els darrers trenta-sis mesos si
procedeix d’àmbits lingüístics i culturals molt allunyats del nostre.
Per tal d’atendre a aquest alumnat, cal organitzar els recursos i estratègies
adequats. Per això, l’escola preveu una resposta personalitzada per garantir
l’aprenentatge de la llengua, l’accés al currículum comú i els processos de
socialització d’aquest alumne.
La CAD, serà l’encarregada de definir les actuacions que es duran a terme
per atendre les necessitats educatives d’aquests alumnes, per facilitar la integració a
l’aula ordinària des del primer moment.
L’escolarització d’aquest alumnat al segon cicle d’educació infantil es farà
prenent com a referent l’edat; a la primària es tindrà en compte, també, el nivell
d’aprenentatge de l’alumne així com les característiques personals i socials.
4.3.2. Actuació educativa globalitzada sobre l'alumnat
-

-

El projecte educatiu d’escola està basat en una metodologia innovadora,
basada en la utilització de diversitat de recursos i materials per tal que
l’aprenentatge sigui viu i actiu; per tant no s’utilitzen llibres de text.
L’aprenentatge és globalitzat i està basat en el treball per projectes.
L’èxit del projecte passa pel treball conjunt, la col·laboració i la confiança
entre famílies i Escola.
Aquesta metodologia pretén:
 que els nostres alumnes vinguin contents a l’escola i predisposats a
aprendre.
 que els alumnes siguin actius, creatius, organitzatius, participatius,
resolutius, …
 que la relació mestres-alumnes, alumnes-alumnes es basi en el
respecte mutu.
Aquesta atenció educativa es basa en els següents principis pedagògics:
 Els alumnes i les alumnes constitueixen el principal i prioritari sentit de
l’Escola; es parteix de l'experiència pròpia per a la construcció de nous
coneixements.
 Es vetlla per una formació harmònica i integral que potenciï
l’assoliment de les capacitats i les competències bàsiques donades pel
nou currículum del Departament; potenciant el treball cooperatiu i
interdisciplinar.
 L'Escola és plural i diversa, i alhora personalitzada.
 L'Escola promou la catalanitat, manté una actitud de respecte,
tolerància i convivència, i fomenta els valors ètics i estètics.
 La llengua base de l’aprenentatge és el català. S’inicia l’aprenentatge
de la llengua anglesa a P3 i de la llengua castellana a 1r de Primària.
 Com a escola moderna i de qualitat, fomenta l’ús de les noves
tecnologies, la recerca científica i els valors de la cultura humanística.
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Aquesta metodologia i els principis pedagògics es concreten en el
desenvolupament dels següents projectes innovadors:

El treball per projectes
Els projectes són globalitzats i tenen continguts de diferents àrees curriculars.
El treball per projectes afavoreix l’autonomia en l’aprenentatge i el treball cooperatiu.
Els alumnes van aportant idees i el mestre fa de guia i encamina les seves
aportacions cap a l’assoliment del Currículum. D’aquesta manera potenciem les
competències d’aprendre a aprendre i l’autonomia i iniciativa personal.
L’art dins l’escola queda integrat en el treball per projectes. Per tal de
potenciar la creativitat i la imaginació, per treballar diferents tècniques de llenguatge
visual i plàstic i per donar a conèixer el llegat artístic i cultural utilitzem les obres dels
artistes com a referents. Mirem i parlem sobre artistes i les característiques de les
seves obres d'art, ja sigui pintura, escultura o arquitectura, a través de làmines o de
fotografies o visitant una exposició o un museu. Potenciem així la competència
artística i cultural.
D’altra banda, l’entorn natural i l’experimentació queden inclosos també
dins els projectes. Aprofitem l’entorn per observar els canvis estacionals dels arbres
i de les plantes i concretament tirar endavant les activitats de l’hort a l’escola. Cada
nivell té el seu espai i se’n fa càrrec. A partir de primer un alumne té el càrrec de
delegat d’hort i fa de coordinador entre el mestre responsable i els alumnes de la
seva aula. Treballem a partir de l’experimentació per tal d’assolir els continguts de
l’àrea de medi, tot utilitzant diferents recursos. A Educació Infantil fem una hora
setmanal al Petit laboratori i dins de l’aula un racó d’experimentació. A Educació
Primària relacionem els experiments amb els diferents projectes que anem
realitzant. Així garantim l’assoliment de la competència del coneixement i interacció
amb el món físic.
En els projectes queda integrat l’ús de les noves tecnologies, ja que fem ús
de portàtils, pissarres digitals, càmera fotogràfica, càmera de vídeo, ...
Aquesta metodologia de treball queda concretada en el Pla de treball per
projectes que forma part d’aquest Projecte Educatiu.
La biblioteca escolar puntedu: Un món fantàstic i real
La biblioteca és l’eix vertebrador de l’aprenentatge del centre, ja que és un
espai de recerca, consulta, lectura, ... on els nostres alumnes hi realitzen activitats
relacionades amb totes les àrees. Potenciem així la competència comunicativa
lingüística i audiovisual i la del tractament de la informació.
Les hores de pati és un moment on els alumnes poden accedir lliurement a la
biblioteca gaudint de la possibilitat del servei de préstec. A més, des d’aquest espai
es proposen activitats diverses per tal de fomentar el gust per la lectura. El
desplegament del treball de lectura queda concretat en el Pla de Lectura de Centre,
document que també forma part del Projecte Educatiu.
Dins el projecte lingüístic cal destacar els dos aspectes següents:
La competència oral. Potenciem la competència oral a nivell transversal
planificant diferents activitats com: l’estrella de la setmana, l’exposició d’activitats de
projectes, verbalitzar en veu alta explicacions matemàtiques, exposar opinions sobre
temes tractats, una exposició oral al curs preparada a casa a partir de 2n, fer una
obra de teatre a partir de P5, el projecte de ràdio on fan guions de programes, els
graven i es retransmeten, ... Pensem que és imprescindible que els nostres alumnes
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aprenguin a expressar verbalment el seu coneixement per organitzar el pensament i
les idees i poder-lo plasmar quan calgui a nivell escrit.
L’impuls de les llengües estrangeres. Iniciem l’aprenentatge de la llengua
anglesa a P3 desenvolupant l’àrea de descoberta d’un mateix, concretament la
psicomotricitat, en anglès. Continuem a P4 i P5 afegint una sessió de llengua
anglesa. A cicle superior realitzen un projecte de l’àrea de medi social en llengua
anglesa. Durant tota l’escolaritat tenen sessions amb grup desdoblat per tal de
treballar la llengua anglesa oral. Així garantim el desenvolupament de la
competència comunicativa lingüística.
L’esmentat projecte lingüístic queda en aquest Projecte Educatiu concretat.
El projecte de matemàtiques
A nivell d’escola portem a terme un projecte singular en l’àrea de
matemàtiques.
La seva metodologia es basa en:
- Partir de la contextualització dels continguts, per assegurar la funcionalitat.
- Passar per les tres fases: vivencial/manipulativa, gràfica i simbòlica, per tal
que s’assoleixi l’aprenentatge.
- Relacionar tots els continguts que s’aprenen manipulant amb els continguts
que cal treballar; donar un sentit als materials (reglets de cuisenaire,
calculadora, panell numèric, rectes numèriques, jocs matemàtics, ...).
- Sistematitzar el càlcul mental a partir del domini del número i la resolució de
problemes matemàtics contextualitzats en situacions reals. Fer poques coses,
però moltes vegades.
- Provocar reptes, fer pensar, fer buscar la seva pròpia estratègia i verbalitzar i
escriure les dades extretes. Aquesta dinàmica a l’aula comporta que els
alumnes siguin els protagonistes de la classe de matemàtiques i el mestre en
sigui el guia i provocador de conflictes.
- Utilitzar l’error com a font d’aprenentatge, per tal de reforçar el pensament
crític i millorar l’autoestima.
- Potenciar l’autonomia personal i el treball cooperatiu.
D’aquesta manera potenciem el desenvolupament de la competència
matemàtica. Aquesta metodologia queda descrita en el Pla de Matemàtiques que
forma part del Projecte Educatiu del Centre.
El projecte de convivència
Per tal de promoure el respecte es potencia el coneixement mutu de tota la
comunitat educativa: entre alumnes, entre mestres i alumnes, conserge,
administrativa, cuineres, personal del menjador, ... Es fan activitats d’alumnes de
diferents edats: tallers, padrins de calculadora i padrins de lectura, intercanvis en
activitats diverses, relacionades amb els projectes, les festes o les sortides.
Aprofitem l’estona d’esbarjo per diversificar l’espai i les activitats i els mestres.
També considerem primordial el foment de la relació i la confiança entre
famílies i mestres.
Aquest projecte permet el desenvolupament de la competència social i
ciutadana.
- També es porta a terme un treball sistemàtic en diferents àrees per tal
d’assegurar la coherència en tots els nivells de l’escola:
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 Treball sistemàtic en l’àrea de llengua: abecedari d’aula, diccionari
d’aula, activitat del protagonista, animació lectora, teatre, exposicions
orals i lectura en veu alta per part del mestre.
 Treball sistemàtic en l’àrea de matemàtiques: botiga, recta numèrica,
pannell numèric, reglets, resolució de problemes, calculadora i geoplà.
Per tot això, apostem per…
 El treball cooperatiu.
 Programar plegats el cicle.
 Compartir la feina amb els companys.
 El modelatge entre nosaltres.
 Fotografiar i gravar activitats i intercanviar-les.
 Procurar que les parets de l’escola siguin un reflex de la feina feta:
exposar els treballs dels nostres alumnes.
 Fer de les aules un espai acollidor i organitzat on els alumnes s’hi
moguin lliurement i els convidi a treballar autònomament.
Amb la finalitat que en finalitzar l’etapa d’educació primària els nostres
alumnes hagin assolit les competències bàsiques.
4.3.3. Avaluació dels alumnes

-

-

L’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes és contínua i global.
El seus objectius són constatar els avenços de l’alumnat i detectar les
dificultats tan bon punt es produeixin, esbrinar-ne les causes i adoptar les
mesures necessàries perquè l’alumnat pugui continuar amb èxit el seu procés
d’aprenentatge.
L’avaluació té un caràcter formatiu, regulador i orientador del procés educatiu.
Els alumnes han d’estar implicats en el seu procés avaluatiu i se’ls valorarà
l’interès i l’actitud vers el treball, així com l’esforç per progressar.
4.3.3.1.

-

-

Criteris d’avaluació

Els criteris d’avaluació representen els indicadors sobre quins aprenentatges
ha d'aconseguir l'alumnat i serveixen de referència per valorar el progressiu
grau d’adquisició de les competències bàsiques. Per a l’educació obligatòria,
com a competències bàsiques les vuit següents, anomenades competències
transversals:
a) Les competències comunicatives:
1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
2. Competències artística i cultural
b) Les competències metodològiques:
3. Tractament de la informació i competència digital
4. Competència matemàtica
5. Competència d’aprendre a aprendre
c) Les competències personals:
6. Competència d’autonomia i iniciativa personal
d) Competències específiques centrades en viure i habitar el món:
7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
8. Competència social i ciutadana
Cada nivell educatiu té establerts uns criteris d'avaluació de mínims que són
els que cada alumne ha de superar per promocionar de curs.
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En les reunions generals de curs es lliuren els criteris d’avaluació a les
famílies a partir de P5 fins a 6è.
Els alumnes que tenen una adaptació curricular o un pla individualitzat poden
tenir criteris d’avaluació diferenciats de la resta de companys.
4.3.3.2.

Documentació oficial i informes escolars

4.3.3.2.1. Documentació oficial
-

-

Són documents oficials del procés d’avaluació en l’educació primària els
següents: les actes d’avaluació de final de cicle, l’expedient acadèmic,
l’historial acadèmic, l’informe individualitzat i l’informe personal per trasllat.
Aquests documents s’han d’ajustar als models i a les característiques que
estableix l’annex de l’ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, i han d’estar
sota custòdia del centre.
La directora, com a responsable de totes les activitats del centre, ho és també
de les d’avaluació, per aquest motiu visa amb la seva signatura els
documents oficials.
Els documents esmentats han de romandre al centre, la secretària és la
responsable de custodiar-los, tant en format imprès com en suport electrònic,
i de les certificacions que se sol·licitin.
En les actes d’avaluació de final de curs constarà la relació nominal de
l’alumnat i els resultats de l’avaluació. També han d’incloure la decisió sobre
el pas de cicle i el canvi o la permanència un any més en un cicle. També hi
constarà si un alumne ha seguit un pla individualitzat, indicant el nivell
d’aprenentatges del seu PI. S’han d’estendre durant el mes de juny, per a
cada un dels cicles les ha de signar el tutor del grup i han de contenir el
vistiplau de la directora del centre. S’han de tancar al final del període lectiu
ordinari.
En les actes d’avaluació del cicle superior constarà la proposta d’accés a
l’educació secundària obligatòria per a l’alumnat que compleixi les condicions
establertes.
Quan hi hagi alumnes que assoleixin de manera incompleta els objectius del
cicle, es decidirà si han de romandre un any més al cicle o no, seguint els
criteris marcats en aquest document.
En les avaluacions de final de cicle, s’avaluaran els alumnes que no havien
assolit un cicle anterior. En cas que l’hagin assolit es farà constar en les
observacions de l’acta d’avaluació i es posarà la data d’assoliment en el seu
expedient escolar.
4.3.3.2.2. Informes escolars

-

Els informes escolars es faran emprant el programa esfer@.
Cada mestre avaluarà els àmbits que imparteix a cada grup i el tutor és el
darrer responsable de l’informe.
L’equip directiu marcarà el calendari d’introducció de literals, d’introducció
d’observacions dels tutors i d’impressió dels informes, amb antelació
suficient.
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Es lliuraran dos informes a l’educació infantil, un al mes de febrer i l’altre al
mes de juny. Tots els àmbits incorporaran ítems d’avaluació d’acord amb els
criteris d’avaluació del nivell.
Es lliuraran tres informes l’educació primària, un per trimestre.
Cada trimestre s’avaluen tots els àmbits i es concreten per nivell i trimestre
les dimensions avaluades. S’expressaran amb els literals següents:
assoliment excel·lent (AE), assoliment notable (AN), assoliment satisfactori
(AS) i no assoliment (NA). Tots informes es clouran amb una observació que
contempla una part d’hàbits, una altra d’evolució, els punts forts i els aspectes
a millorar, les mesures d’atenció a la diversitat i les absències i els retards.
Al final de cada un dels sis cursos de l’etapa d’educació primària s’ha
d’avaluar el procés d’assoliment de les competències bàsiques. En finalitzar
cada curs es lliurarà un informe amb els resultats del grau d’assoliment de les
competències pròpies de cada àmbit agrupades en dimensions i el resultat
global de l’àrea. En finalitzar 2n, 4t i 6è, que corresponen als finals de cicle
inicial, mitjà i superior, es lliurarà un informe amb els resultats esmentats i
també el grau d’assoliment de les competències bàsiques de l’àmbit digital,
d’aprendre a aprendre i autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.
Els alumnes que segueixen un pla individualitzat es farà constar a cada
informe.
Els informes han de garantir la seva clara interpretació i comprensió per part
de les famílies a qui s’adreça.
4.3.3.3.

Criteris de no promoció

4.3.3.3.1. Criteris legals
-

-

-

L’alumnat podrà romandre excepcionalment un any més en el segon cicle de
l’educació infantil, a proposta de l’equip de cicle, que haurà d’anar
acompanyada de l’informe elaborat pels serveis educatius i l’acord de la
família, i amb l’aprovació de la directora del centre. Caldrà comunicar la
decisió al director dels serveis territorials corresponents, segons l’article 11
del Decret 142/2007.
També, tal i com preveu l’article 9 de l’Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny,
pels alumnes d’educació primària que no han assolit els objectius del cicle es
pot decidir la repetició de curs en qualsevol dels tres cicles i per una sola
vegada en tota l’etapa. Si és el cas, caldrà establir les mesures educatives
necessàries per afavorir la consolidació d’aquests aprenentatges. Aquesta
mesura, haurà d’estar avalada per la comissió d’atenció a la diversitat, per la
inspecció educativa i per la direcció de l’escola i a ser possible, d’acord amb
la família de l’alumne. En cas que no mostrin acord, se’ls farà signar un
document (veure annex).
Excepcionalment i amb prèvia autorització del Director dels Serveis territorials
podran romandre un any més d’allò establert els alumnes amb necessitats
educatives específiques:
 Alumnes d’incorporació tardana per retard en l’escolarització o
desconeixement de les llengües oficials de la comunitat.
 Alumnes amb escolarització irregular, per mobilitat familiar,
abandonaments educatius, ...
 Alumnes que han patit llargues malalties, hospitalitzacions, ...
50

Normes d’organització i funcionament
Escola Mogent

-

 Alumnes amb necessitats educatives especials, amb discapacitat
psíquica, sensorial, plurideficients, ...
Per als alumnes amb altes capacitats intel·lectuals es pot flexibilitzar la
permanència en un curs en tota l'etapa quan el seu ritme personal
d'aprenentatge i el grau de maduresa adequat així ho aconselli. En aquest
cas s'ha d'elaborar un pla individualitzat basat en la valoració
psicopedagògica de l'alumne. Cal comunicar la decisió al Director dels
Serveis territorials corresponents.
4.3.3.3.2. Criteris pedagògics

-

-

Tenint en compte el caràcter global de l’avaluació en aquesta etapa
educativa, un alumne promociona al cicle o etapa següent sempre que la
comissió d’avaluació i fonamentalment el tutor o la tutora considerin que ha
assolit el desenvolupament corresponent a les competències bàsiques i un
grau adequat de maduresa personal encara que hagi estat avaluat
negativament en alguna de les àrees. És a dir, promociona sempre que es
considera que els aprenentatges no aconseguits no l’impediran continuar
amb aprofitament el nou cicle o etapa.
S’estudien especialment, com a casos de possible repetició, els alumnes que
tenen les àrees instrumentals suspeses: llengües catalana i castellana i
matemàtiques ja que es consideren bàsiques per a la resta d’aprenentatges.
No obstant, a la sessió d’avaluació s’analitza cada cas per separat tenint en
compte:
 la naturalesa de les seves dificultats i la seva maduresa personal,
 les expectatives favorables d’aprenentatge,
 l’opinió de tots els mestres del cicle així com la de l’equip
psicopedagògic,
 l’opinió i col·laboració de la família,
 la tipologia i nombre d’alumnes del grup on ha d’incorporar-se l’alumne.
4.4.

Acció i coordinació tutorial

Principis de l’acció tutorial i orientació
- L’acció tutorial comporta el seguiment individual i col·lectiu dels alumnes amb
la finalitat de contribuir al desenvolupament de la seva personalitat i prestarlos l’orientació de caràcter personal i acadèmic que els ajudi a assolir la
maduresa personal i la integració social.
- L’acció tutorial, contribueix al desenvolupament d’una dinàmica positiva en el
grup classe i a la implicació dels alumnes i de les seves famílies en la
dinàmica del centre.
- Per dur a terme l’acció tutorial, cada tutor hi destinarà amb el seu grup classe
una sessió setmanal de tutoria grupal i una altra de tutoria individualitzada.
- En el seguiment de l’alumnat es vetllarà per l’assoliment de les competències
bàsiques i la detecció de les dificultats de l’alumne per prendre les mesures
oportunes. Cada tutor farà un registre dels ATIs en una graella que quedarà
arxivada a l’expedient.
- Cada tutor realitzarà un mínim d’una entrevista anual amb les famílies dels
alumnes, de les quals en farà una registre amb un model de centre i
s’arxivaran a l’expedient de l’alumne.
51

Normes d’organització i funcionament
Escola Mogent

-

Sempre que sigui possible, per tal de garantir la continuïtat de l’acció tutorial,
el tutor serà el mateix durant dos cursos seguits.
El consell de direcció planificarà les actuacions tutorials i en faran el
seguiment.
L’acció tutorial ha de contribuir a crear una dinàmica positiva en el grupclasse i a implicar l’alumnat i les seves famílies en la dinàmica del centre.

Actuacions
- Informar a pares, mares o tutors legals sobre l’evolució educativa dels seus
fills i filles, oferint-los assessorament i atenció adequada.
- Facilitar a pares, mares o tutors legals l’exercici del dret i deure de participar,
implicar-se en el procés educatiu dels seus fills i filles.
- Vetllar pels processos educatius de l’alumnat.
- Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les
activitats del centre.
Finalitats i funcions de les tutories
- La tutoria i l’orientació de l’alumnat és part de la funció docent.
- La tutoria individual és un element essencial en la tasca educativa dels
centres.
- Cada grup d’alumnes té assignat un tutor de grup, responsable immediat de
l’acció tutorial conjunta.
Les assemblees de classe
- Les assemblees de classe són constituïdes per tot l'alumnat d'un mateix grup
amb el seu tutor.
- La periodicitat de les seves reunions l’establirà cada equip de cicle i serà en
l'horari lectiu (horari de tutoria).
- S'elaborarà un ordre del dia i un resum dels temes tractats. En aquestes
tasques treballaran coordinadament els delegats de classe amb el tutor.
- Els tutors informaran periòdicament a l’equip de cicle del contingut de l'ordre
del dia, del desenvolupament de les assemblees de classe i dels resums del
temes tractats.
- L'organització de la jornada de treball escolar es farà prenent en consideració,
entre d'altres factors, l'edat, les propostes i els interessos dels alumnes, per
tal de permetre el ple desenvolupament de la seva personalitat.
4.4.1. Funcions dels tutors
-

La tutoria i l'orientació dels alumnes forma part de la funció docent.
Tots els mestres integrants del claustre poden exercir les funcions de mestre
tutor quan correspongui.
Cada grup d'alumnes té un mestre tutor, amb les següents funcions:
 Tenir coneixement del procés d'aprenentatge i d'evolució personal dels
alumnes.
 Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i
les activitats d'avaluació de tots els docents que intervenen en el procés
d’educació del seu grup d'alumnes.
 Responsabilitzar-se de l'avaluació del seu grup d'alumnes en les sessions
d'avaluació.
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 Tenir cura, juntament amb el secretari, quan correspongui, de vetllar per
l'elaboració dels documents acreditatius dels resultats de l'avaluació i de
la comunicació d'aquests als pares o representants legals dels alumnes.
 Dur a terme la informació i l'orientació acadèmica dels alumnes.
 Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares dels alumnes o
representants legals per informar-los del seu procés d'aprenentatge i de
la seva participació en les activitats de l’escola.
 Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les
activitats del centre.
 Elaborar i fer el seguiment els plans individualitzats.
 Participar en l'avaluació interna del centre.
 Aquelles altres que li encomani la directora o li atribueixi el Departament
d’Ensenyament.
L'exercici de les funcions del tutor és coordinat per la cap d'estudis, el qual
programa el pla d'acció tutorial d'acord amb el projecte educatiu.
4.4.2. Nomenament i cessament dels tutors

-

El nomenament i cessament correspon al director, escoltat el consell de
direcció i el claustre de professors.
El nomenament s'efectua per un curs acadèmic.
La directora del centre pot revocar el nomenament del mestre tutor a
sol·licitud motivada de l'interessat o per pròpia decisió abans que finalitzi el
termini per al qual havia estat nomenat.
Del nomenament i cessament, segons correspongui, dels mestres tutors, la
directora n'informa al consell escolar del centre.
Sempre que l'organització del centre ho permeti i es pugui donar resposta als
requeriments del projecte educatiu, la directora procurarà que les promocions
d'alumnes tinguin el mateix tutor al llarg dos cursos.
4.5.

-

-

Funcions dels mestres especialistes

Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com l'educació
infantil i l'educació especial, s'assignaran preferentment als mestres que
disposin de l'especialitat corresponent. En la mesura en què l'organització del
centre ho requereixi, la directora pot assignar àrees d'especialitat a mestres
no especialistes del centre, sempre que aquests tinguin l'adequada titulació,
formació o experiència.
Els mestres especialistes estaran vinculats a un cicle, per tal de garantir
l’adequada coordinació amb els tutors dels diferents grups-classe: així com
també, en els aspectes organitzatius propis de cada cicle.
Els mestres especialistes poden intervenir en el segon cicle d'educació
infantil.
La presència de mestres especialistes a l'escola permet a la resta de mestres
disposar d'hores lectives per potenciar l'atenció a la diversitat i l'acció tutorial i
aprofundir el treball en aquells aspectes que el centre hagi prioritzat a partir
de l'anàlisi dels seus resultats educatius i dels resultats de les proves
diagnòstiques.
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4.5.1. Especialista de llengües estrangeres
-

-

Els especialistes en llengua estrangera atendran prioritàriament la docència
de la primera llengua estrangera en l’educació infantil i primària.
L’organització de l’horari dels especialistes s’ha de preveure en funció de les
solucions organitzatives i d’agrupaments que s’hagin previst per aconseguir
una millor qualitat en l’ensenyament de la llengua, especialment el
desenvolupament de la llengua oral.
Així mateix, l’activitat dels especialistes en llengua estrangera podrà
complementar-se amb mestres amb titulació adient per impartir la llengua
estrangera.
Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu caràcter
d’especialista es dedicaran a altres activitats pròpies de la seva condició de
mestres.
Els especialistes de llengua estrangera hauran de coordinar-se per tal de
garantir la coherència de l’àrea en tots els nivells.
L’Equip directiu els demanarà assessorament en el desplegament del
projecte lingüístic.
4.5.2. Especialista de Música

-

Els especialistes coordinaran les activitats curriculars musicals del centre, fins
i tot en aquells cicles en què no sigui preceptiva la seva intervenció directa
com a docent.
Impartir les classes de música de l’educació primària, segons les dedicacions
horàries establertes.
L’especialista de música podrà impartir classes de música al parvulari.
Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu caràcter
d’especialista, es dedicarà a altres activitats pròpies de la seva condició de
mestre.
4.5.3. Especialista d’Educació Física

-

Els especialistes coordinaran les activitats curriculars de l’educació física del
centre.
Impartir les classes d’educació física en l’educació primària en llengua
anglesa.
Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu caràcter
d’especialista, es dedicaran a altres activitats pròpies de la seva condició de
mestre.
4.5.4. Especialista d’Educació Especial

-

-

Els especialistes d’Educació Especial han de donar suport als professors en
la planificació i el desenvolupament de les activitats del grup-classe per
afavorir la participació de tots els alumnes en les activitats a l'aula ordinària i
per assegurar que tots progressin en els aprenentatges.
Atendre als alumnes amb necessitats educatives especials, prioritzant
l’atenció dels alumnes que presenten disminucions greus i permanents i/o
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-

dificultats d’aprenentatge i mancances degudes a la situació sociocultural de
les famílies.
Delimitar, amb la col·laboració de l’EAP, les necessitats educatives de
l’alumnat i concretar les pautes d’intervenció.
Participar en l’elaboració d’adaptacions curriculars, conjuntament amb els
mestres tutors i amb la col·laboració de l’EAP del centre.
Col·laborar amb els tutors en l’elaboració de materials específics i/o adaptats.
Intervenir dins l’aula ordinària, conjuntament amb el tutor, per oferir una
atenció més individualitzada als alumnes que ho requereixen.
Intervenir en situacions escolars de treball individual o de petit grup fora de
l’aula ordinària. Sempre que sigui possible i es consideri adequat, l’atenció
educativa específica es farà a l’aula ordinària.
Col·laborar en el seguiment i l'avaluació d'aquests alumnes.
Els mestres especialistes d’educació especial han de desenvolupar les seves
funcions d’acord amb l’organització i el funcionament generals del centre, en
col·laboració amb el professorat i amb el suport dels serveis externs.
Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu caràcter
d’especialista, es dedicaran a altres activitats pròpies de la seva condició de
mestre.
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TÍTOL V. DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE
5.1.

Convivència i resolució de conflictes. Qüestions generals.
5.1.1. Mesures de promoció de la convivència

-

-

La CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat) és l’encarregada de promoure la
convivència en el centre, té una visió global de l’aprenentatge dels alumnes i
del seu creixement personal, és la receptora de les inquietuds dels mestres i
pares vers els alumnes i fills, actua com a mediadora en la resolució de
conflictes i gestiona la convivència de l’escola.
L’escola compta amb un decàleg que es dóna a conèixer i es treballa amb els
alumnes a les hores de tutoria. Els mateixos alumnes són els transmissors
d’aquest decàleg a les famílies (veure annex):
 Respectem la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i
ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els
membres de la comunitat educativa.
 No discriminem cap membre de la comunitat educativa per raó de
naixement, raça, sexe o per qualsevol circumstància personal o social.
Potenciem l’equitat educativa i el respecte a la diversitat de cada alumne.
 Fomentem una cultura de la pau i la no violència, juntament amb els
valors que fan possible preservar i enriquir la vida de totes les persones.
 Ajudem a cada alumne a relacionar-se amb ell mateix, amb els altres i
amb el món.
 Respectem, utilitzem correctament i compartim els béns mobles i les
instal·lacions del centre i dels llocs on dugui a terme la formació pràctica
com a part integrant de l’activitat escolar.
 Respectem les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i del
personal del centre.
 Participem i col·laborem activament amb la resta de membres de la
comunitat escolar, per tal d’afavorir el millor desenvolupament de
l’activitat educativa, de la tutoria i l’orientació i la convivència del centre.
 Propiciem un ambient de convivència positiu i respectem els drets dels
altres alumnes a no veure pertorbada l’activitat normal a les aules.
 Garantim l’aplicació ferma i flexible de les normes bàsiques.
 Fomentem la cultura de mediació com a eina bàsica en la gestió del
conflicte.
5.1.2. Mecanismes i fórmules per a la resolució de conflictes

-

L’escola contempla la resolució de conflicte atenent aquests punts:
 L'equip docent analitzem les causes dels conflictes que sorgeixen a l'aula.
 Acceptem els petits conflictes com a part natural de la convivència i els
aprofitem per desenvolupar actituds proactives i estratègies de resolució.
 Actuem davant dels conflictes relacionats amb la violència: assetjaments,
agressions, amenaces, amenaces de gènere, racisme, ...
 Al centre, afavorim l'acceptació de les diferències i considerem la
diferència com un valor.
 Analitzem, en el grup-classe, les causes dels conflictes que sorgeixen a
l'aula i ens plantegem estratègies per a la seva resolució.
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 Contemplem la reparació i la reconciliació com a eines en la resolució
dels conflictes.
 El clima i la cultura de centre fomenten el respecte i les actituds d'acollida.
 Estimulem i valorem la implicació de les famílies per aconseguir un clima
d'aula positiu i constructiu.
 Fem activitats a l'aula per afavorir la participació dels alumnes en la
gestió, prevenció i resposta davants els petits conflictes.
 Fem difusió entre el professorat de les bones pràctiques de gestió de
conflictes a l'aula.
 Fem treball de tutoria sobre conflictes simulats, cercant diverses
possibilitats per resoldre'ls.
 Fem una detecció i recull sistemàtic de dades qualitatives i quantitatives
sobre els conflictes més freqüents que es produeixen en tot l'àmbit
escolar: passadissos, pati, menjador, transport, sortides, ...
 Fomentem l'ús de la paraula en les relacions interpersonals.
 Fomentem la participació i implicació de l'alumnat en la gestió dels
conflictes de l'aula.
 Afavorim un clima de col·laboració i respecte entre els docents, l'alumnat,
les famílies i la resta de personal del centre.
 Impliquem les famílies en les activitats relatives a la millora de les
relacions.
 Intervenim amb diligència quan detectem que s'està iniciant un conflicte
amb els indicadors de rumors, provocacions, llenguatge ofensiu,
prejudicis, ...
 Parlem amb l'alumnat sobre els conflictes, tant els de l'aula com els de
fora del centre.
 Practiquem amb l'exemple la resolució positiva dels conflictes.
 Procurem que hi hagi personal destinat a vigilar hores d'esbarjo, entrades
i sortides, passadissos, lavabos, ...
 Abordem directament el conflicte amb els implicats.
5.2.

Mediació escolar

La mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la
intervenció d’una tercera persona, amb formació específica i imparcial, amb l’objecte
d’ajudar les parts a obtenir per a elles mateixes un acord satisfactori.
Inici de la mediació
-

El procés de mediació es pot iniciar a instància de qualsevol alumne o
alumna, per tal d’aclarir la situació i evitar la possible intensificació del
conflicte, o per oferiment del centre, un cop detectada una conducta contrària
o greument perjudicial per a la convivència.
- Si el procés s’inicia durant la tramitació d’un procediment sancionador, el
centre ha de disposar de la confirmació expressa de l’alumne o alumna, i dels
seus pares, en un escrit dirigit al director o a la directora del centre on consti
l’opció per la mediació i la voluntat de complir l’acord a què s’arribi. En aquest
cas s’atura provisionalment el procediment sancionador.
Desenvolupament de la mediació
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-

-

-

Si la demanda sorgeix dels alumnes, el procés de mediació serà gestionat, a
petició d‘aquests, per persones de la comunitat educativa disposades a
actuar com a mediadors o mediadores.
Si el procés s’inicia per l’acceptació de l’oferiment de mediació fet pel centre,
la directora ha de proposar, en el termini màxim de dos dies hàbils, una
persona mediadora, d’entre els pares, mares, personal docent i personal
d’administració i serveis del centre.
La directora també pot designar un alumne o alumna perquè col·labori amb la
persona mediadora en les funcions de mediació si ho considera convenient
per facilitar l’acord entre els implicats. En tot cas l’acceptació de l’alumne o
alumna és voluntària. La persona mediadora després d’entrevistar-se amb
l’alumne o alumna, s’ha de posar en contacte amb la persona perjudicada per
exposar-li la manifestació favorable de l’alumne o alumna de resoldre el
conflicte per la via de la mediació i per escoltar la seva opinió pel que fa el
cas. Quan s’hagin produït danys a les instal·lacions o al material dels centres
educatius o s’hagi sostret aquest material, la directora del centre o la persona
en aquí delegui ha d’actuar en el procés de mediació en representació del
centre.
Si la persona perjudicada accepta participar en el procés de mediació, la
persona mediadora ha de convocar la trobada de les persones implicades en
el conflicte i concretar l’acord de mediació amb els pactes de conciliació i/o de
reparació a què vulguin arribar.

Finalització de la mediació
-

-

-

-

Els acord presos en un procés de mediació s’han de recollir per escrit.
Si la solució acordada inclou pactes de conciliació, aquesta s’ha de dur a
terme en el mateix acte. Només es considera assolida la conciliació quan
l’alumne reconeix la seva conducta, es disculpa davant la persona
perjudicada i aquesta accepti les disculpes.
Si la solució acordada inclou pactes de reparació, s’ha d’especificar a quines
accions reparades, en benefici de la persona perjudicada, es compromet
l’alumne o alumna i els seus pares, i en quin termini s’han de dur a terme.
Només s’entén produïda la reparació quan es duguin a terme de manera
efectiva, les accions reparadores acordades. Aquestes accions poden ser la
restitució de la cosa, la reparació econòmica del dany o la realització de
prestacions voluntàries en benefici de la comunitat del centre.
Si el procés de mediació es duu a terme un cop iniciat un procediment
sancionador, produïda la conciliació i complerts els pactes de reparació, la
persona mediadora ho comunicarà per escrit a la directora del centre i
l’instructor de l’expedient formularà la proposta de resolució de tancament de
l’expedient disciplinari.
Si el procés de mediació finalitza sense acord o s’incompleixen els pactes de
reparació per causes imputables a l’alumne o alumna o als seus pares, la
persona mediadora ho ha de comunicar al director o directora del centre per
tal d’iniciar l’aplicació de mesures correctores o el procediment sancionador
corresponent. Si el procés de mediació es duu a terme un cop iniciat un
procediment sancionador, la directora del centre ordenarà la continuació del
procediment sancionador corresponent.
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-

-

-

Quan no es pugui arribar a un acord de mediació perquè la persona
perjudicada no accepti la mediació, les disculpes de l’alumne o alumna o el
compromís de reparació ofert, o quan el compromís de reparació acordat no
es pugui dur a terme per causes alienes a la voluntat de l’alumne o alumna,
aquesta actitud ha de ser considerada com a circumstància que pot disminuir
la gravetat de la seva actuació.
La persona mediadora pot donar per acabada la mediació en el moment que
apreciï manca de col·laboració en un dels participants o l’existència de
qualsevol circumstància que faci incompatible la continuació del procés de
mediació d’acord amb els principis establerts en aquesta secció.
El procés de mediació s’ha de resoldre en el termini màxim de quinze dies
des de la designació de la persona mediadora. Les vacances de Nadal i de
Setmana Santa interrompen el còmput del termini.

5.3.

-

Règim disciplinari de l'alumnat. Conductes greument perjudicials per a la
convivència en el centre

En cap cas no poden posar-se mesures correctores ni sancions contra la
integritat física i la dignitat personal de l’alumnat.
Es poden corregir i sancionar els actes contraris a les normes de convivència
dins del recinte escolar.
Igualment aquelles actuacions motivades o directament relacionades amb
la vida escolar i afectin als seus companys o altres membres de la comunitat
escolar.
La imposició a l’alumnat de mesures correctores i les sancions, hauran de
tenir present el nivell escolar i les seves circumstàncies personals, familiars i
socials, ha de ser proporcionada a la seva conducta i ha de contribuir al
manteniment i la millora del seu procés educatiu.

5.3.1.
Conductes greument
5.3.2.
Mesures correctores
perjudicials per a la convivència del
centre
1. Injúries o ofenses greus i reiterades 1.1. Suspensió del dret d’assistència al
contra membres de la comunitat centre o a determinades classes per un
educativa.
període a determinar segons la gravetat,
l’edat i l’expedient de l’alumne, sense que
això comporti la pèrdua del dret a
l’avaluació contínua i amb l’obligació de
realitzar treballs acadèmics al domicili de
l’alumne.
2. Amenaces, vexacions, humiliacions o 2.1. Suspensió del dret d’assistència al
actes que atemptin greument contra la centre o a determinades classes per un
intimitat i integritat personal dels període a determinar segons la gravetat,
membres de la comunitat educativa o l’edat i l’expedient de l’alumne, sense que
actes.
això comporti la pèrdua del dret a
l’avaluació contínua i amb l’obligació de
realitzar treballs acadèmics al domicili de
l’alumne.
3. Deteriorament intencionat de les 3.1. Reparació dels danys causats.
pertinences de membres de la comunitat 3.2. Realització de tasques educadores
educativa.
per a l’alumne en horari no lectiu.
3.3. Suspensió del dret d’assistència al
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4. Agressió física greu contra els altres
membres de la Comunitat Educativa.

5. Deteriorament intencionat del material
o dependències del centre.

6. Suplantació de personalitat en actes de
la vida docent i la falsificació o sostracció
de documents i material acadèmic.

7. Els actes o la possessió de mitjans o
substàncies que puguin ésser perjudicials
per a la salut i la incitació a aquests
actes.
8. La comissió reiterada d’actes contraris
a les normes de convivència del centre.

centre o a determinades classes per un
període a determinar segons la gravetat,
l’edat i l’expedient de l’alumne, sense que
això comporti la pèrdua del dret a
l’avaluació contínua i amb l’obligació de
realitzar treballs acadèmics al domicili de
l’alumne.
4.1. Suspensió del dret d’assistència al
centre o a determinades classes per un
període a determinar segons la gravetat,
l’edat i l’expedient de l’alumne, sense que
això comporti la pèrdua del dret a
l’avaluació contínua i amb l’obligació de
realitzar treballs acadèmics al domicili de
l’alumne.
5.1. Reparació dels danys causats.
5.2. Realització de tasques educadores
per a l’alumne en horari no lectiu.
5.3. Suspensió del dret d’assistència al
centre o a determinades classes per un
període a determinar segons la gravetat,
l’edat i l’expedient de l’alumne, sense que
això comporti la pèrdua del dret a
l’avaluació contínua i amb l’obligació de
realitzar treballs acadèmics al domicili de
l’alumne.
6.1. Realització de tasques educadores
per a l’alumne en horari no lectiu.
6.2. Retorn del material sostret.
6.3. Suspensió del dret d’assistència al
centre o a determinades classes per un
període a determinar segons la gravetat,
l’edat i l’expedient de l’alumne, sense que
això comporti la pèrdua.
7.1. Suspensió del dret d’assistència al
centre per un període a determinar
segons la gravetat, l’edat i l’expedient de
l’alumne, sense que això comporti la
pèrdua.
8.1. Inhabilitació per cursar estudis al
centre pel període que resti fins a la fi del
curs acadèmic o inhabilitació definitiva
per cursar estudis al centre.

5.3.3. Competència per imposar les sancions
Correspon a la direcció del centre imposar la sanció en la resolució de
l’expedient incoat a l’efecte, sense perjudici que la mesura correctora incorpori
alguna activitat d’utilitat social per al centre i, en el seu cas, del rescabalament de
danys que es puguin establir de manera complementària en la resolució del mateix
expedient.
5.3.4. Prescripcions
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Les faltes i sancions (faltes greument perjudicials per a la convivència)
prescriuen, respectivament, als tres mesos de la seva comissió i de la seva
imposició.
5.3.5. Graduació de les sancions. Criteris.
Per a la graduació en l’aplicació de les sancions que corregeixen les faltes
esmentades a l’article 37.1 de la Llei d’educació, s’han de tenir en compte els criteris
següents:
 Les circumstàncies personals, familiars i socials i l’edat de l’alumnat
afectat.
 La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva.
 La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l’alumne
afectat i de la resta de l’alumnat.
 L’existència d’un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, en el
marc de la carta de compromís educatiu subscrita per la família, per
administrar la sanció de manera compartida.
 La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que se
sanciona.
 La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen.
En tot cas, els actes o conductes a què fa referència l’article 37.1 de la Llei
d’educació s’han de considerar especialment greus, i les mesures sancionadores
s’han d’acordar de manera proporcionada a aquesta especial gravetat, quan
impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra
circumstància personal o social de terceres persones que resultin afectades per
l’actuació a corregir.
5.3.6. Garanties i procediment en la correcció de les faltes
5.3.6.1.

Instrucció de l’expedient

La instrucció de l’expedient a què fa referència a la secció 3 correspon a un o
una docent amb designació a càrrec de la direcció del centre. A l’expedient
s’estableixen els fets i la responsabilitat de l’alumnat implicat, i es proposa la sanció
així com, si escau, les activitats d’utilitat social per al centre i, en el seu cas, l’import
de reparació o restitució dels danys o materials que eventualment hagin quedat
afectats per l’actuació que se sanciona.
5.3.6.2.

Incoació de l’expedient

De la incoació de l’expedient la direcció del centre n’informa l’alumnat afectat
i, també, els progenitors o tutors legals. Sense perjudici de les altres actuacions
d’instrucció que es considerin oportunes, abans de formular la proposta definitiva de
resolució, l’instructor o instructora de l’expedient ha d’escoltar l’alumnat afectat, i
també els progenitors o tutors legals, i els ha de donar vista de l’expedient completat
fins a la proposta de resolució provisional per tal que puguin manifestar la seva
conformitat amb allò que a l’expedient s’estableix i es proposa o hi puguin formular
al·legacions. El termini per realitzar el tràmit de vista de l’expedient, de la realització

61

Normes d’organització i funcionament
Escola Mogent

del qual n’ha de quedar constància escrita, és de cinc dies lectius i el termini per
formular-hi al·legacions és de cinc dies lectius més.
5.3.6.3.

Mesures provisionals

Per tal d’evitar perjudicis majors a l’educació de l’alumnat afectat o a la de la
resta d’alumnat del centre, en incoar un expedient la direcció del centre pot aplicar,
de manera excepcional, una suspensió provisional d’assistència a classe per un
mínim de tres dies lectius prorrogables fins a un màxim de 20 dies lectius, que ha de
constar en la resolució de la direcció que incoa l’expedient. Aquesta suspensió pot
comportar la no-assistència al centre. Altrament, l’alumne/a haurà d’assistir al
centre, però no podrà participar en les activitats lectives amb el seu grup mentre duri
la suspensió provisional d’assistència a classe. En tot cas, en la suspensió
provisional d’assistència a classe, que s’ha de considerar a compte de la sanció,
s’han de determinar les activitats i mesures educatives a dur a terme durant aquest
període.
5.3.6.4.

Resolució de l’expedient

Un cop resolt l’expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels
progenitors o tutors legals, el consell escolar pot revisar la sanció aplicada, sens
perjudici, de la presentació dels recursos o reclamacions pertinents davant els
serveis territorials corresponents. En qualsevol cas, la direcció del centre ha
d’informar periòdicament el consell escolar dels expedients que s’han resolt. Les
faltes i sancions a què es refereix aquest article prescriuen, respectivament, als tres
mesos de la seva comissió i de la seva imposició.
5.3.6.5.

Aplicació de les sancions

Per garantir l’efecte educatiu de l’aplicació de les sancions que comportin la
pèrdua del dret a assistir temporalment al centre en les etapes d’escolarització
obligatòria es procurarà l’acord del pare, mare o tutor o tutora legal. Quan no
s’obtingui aquest acord, la resolució que imposa la sanció expressarà motivadament
les raons que ho han impedit. La sanció d’inhabilitació definitiva per cursar estudis
en el centre ha de garantir a l’alumne/a un lloc escolar en un altre centre. El
Departament d’Ensenyament ha de disposar el que sigui pertinent quan el centre
afectat no pugui gestionar directament la nova escolarització de l’alumnat en
qüestió.
5.3.6.6.

Procediment abreujat expedient

Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials per
a la convivència, l’alumne/a, i la seva família en els i les menors d’edat, reconeixen
de manera immediata la comissió dels fets i accepten la sanció corresponent, la
direcció imposa i aplica directament la sanció. Tanmateix, ha de quedar constància
escrita del reconeixement de la falta comesa i de l’acceptació de la sanció per part
de l’alumne/a i del seu pare, mare o tutor o tutora legal.
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5.3.7. Altres
5.3.7.1.

Escrit d'iniciació d’expedient

L'escrit en el qual la directora del centre inicia l'expedient haurà de contenir:
 El nom i cognoms de l'alumne.
 Els fets que li imputen.
 La data en la qual es van realitzar els fets.
 El nomenament d'instructor, que només pot recaure sobre el personal
docent del centre o pares membres del Consell Escolar i, si s'escau, per
la complexitat de l'expedient, d'un secretari, que ha de ser un professor
del centre.
5.3.7.2.

Recusació de l'instructor

Els alumnes i els seus pares o representants legals poden plantejar davant la
directora la recusació de l'instructor nomenat, quan pugui percebre’s falta
d'objectivitat en la instrucció de l'expedient, en un termini de dos dies des de la
notificació de l'inici de l'expedient. La directora resoldrà l'incident de recusació en un
termini màxim de cinc dies; contra aquesta resolució no es pot interposar cap altre
recurs.
5.4.

-

-

-

Règim disciplinari de l’alumnat. Conductes contràries a la convivència en
el centre

Es poden corregir, els actes contraris a les normes de convivència del centre,
així com les conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre
realitzades pels alumnes dins del recinte escolar o durant la realització
d'activitats complementàries i extraescolars i en el servei de menjador.
Igualment, poden corregir-se les actuacions de l'alumne, que encara que
dutes a terme fora del recinte escolar, siguin motivades o directament
relacionades amb la vida escolar i afectin els seus companys o altres
membres de la comunitat educativa.
La imposició als alumnes de mesures correctores i de les sancions que
preveu aquest reglament ha de tenir en compte el nivell escolar en què es
troba i les seves circumstàncies personals, familiars i socials proporcionada a
la conducta i ha de contribuir al manteniment i la millora del seu procés
educatiu.

5.4.1.
Conductes
contràries a les normes de
convivència
1. Agressions físiques:
 Baralles
 Empentes
 Fer la traveta
 ....

5.4.2.

Mesures correctores

1.1. Reflexió, verbalització i demanda de disculpes per
part de l’alumne, sobre el que ha passat.
 Al cicle superior fer un escrit amb el compromís de
no repetir la conducta.
1.2. Si l’incident té lloc:
 Al pati, privació de l’esbarjo.
 A la classe, separació del grup.
1.3. Compareixença immediata davant de la cap
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d'estudis, directora o comissió de convivència del
centre.
1.4. Anotació de la conducta:
 Si no és la primera vegada o en funció de la
gravetat de l’agressió nota a l’agenda i parlar amb
la família o tutors.
 Si és reincident, canvi de grup durant dos dies.
Si en tornar a la classe es repeteix, privar-lo de les
activitats complementàries (actes festius de l’escola,
activitats culturals, excursions i colònies).
1.5. Si la conducta es repeteix, tot i les mesures anteriors,
s’estudiarà el seu cas a la CAD.

2. Insults/Faltes de respecte:
 Mestres
 Companys

Insults als mestres:
2.1. Exclusió de l’aula en el moment.
2.2. Compareixença immediata davant de la cap
d'estudis, directora o comissió de convivència del
centre.
2.3. Comunicat a la família o tutors de la conducta i de la
sanció: canvi de grup o privació de pati o tasca
educadora.
 Si és reincident s’estudiarà el seu cas a la CAD.
Insults als companys:
2.1. Amonestació oral, fer-lo reflexionar, verbalitzar i
demanar disculpes.
 Al Cicle Superior fer un escrit amb el compromís
de no repetir la conducta.
2.2. Si passa una 2a vegada privació de l’esbarjo.
2.3. A la 3a vegada comunicat a la família de la conducta i
de la sanció: canvi de grup o privació de pati o
tasques socials depenent del curs i de la gravetat de
l’insult.

3. Prendre coses:
 Escola
 Aula

3.1. Amonestació particular i, si és reincident, comunicat a
l’agenda i parlar amb la família o tutors.
3.2. Retorn de l’objecte sostret o reparació econòmica
dels danys causats.

4. No respectar el material de 4.1. Amonestació particular, i si és reincident, comunicat a
l’escola
l’agenda i parlar amb la família o tutors.
4.2. Encomanar-li una tasca educadora per un període no
superior a una setmana.

5. Utilitzar el mòbil o aparells
enregistradors
reproductors d’àudio a
l’escola

5.1. Retirada del material
5.2. Amonestació escrita, a l’agenda. Si és reincident,
parlar amb la família o tutors i encomanar-li una tasca
educadora per un període no superior a una setmana.
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6. Amenaces

Amenaces als mestres:
6.1. Exclusió de l’aula en el moment.
6.2. Compareixença immediata davant de la cap
d'estudis, directora o CAD.
6.3. Comunicat a la família o tutors de la conducta i de la
sanció: canvi de grup o privació de pati o tasca
educadora.
 Si és reincident s’estudiarà el seu cas a la CAD.
Amenaces als companys:
6.3. Amonestació oral, fer-lo reflexionar, verbalitzar i
demanar disculpes.
6.4. Al Cicle Superior fer un escrit amb el compromís de
no repetir la conducta.
 Si passa una 2a vegada privació de l’esbarjo.
 A la 3a vegada compareixença immediata davant
de la cap d'estudis, directora o comissió de
convivència del centre i comunicat a la família o
tutors de la conducta i de la sanció: canvi de grup
o privació de pati o tasca educadora o privar-lo de
les activitats complementàries depenent del curs i
la gravetat de l’amenaça.

7. Falta
d’obediència
als
mestres en general i
personal del centre (fora de
l’aula)

7.1. Amonestació oral, fer-lo reflexionar, verbalitzar i
demanar disculpes.
7.2. Si es reincident, comunicat a la família o tutors de la
conducta i de la sanció: canvi de grup o privació de pati o
tasca educadora o privació de participació en actes
festius de l’escola, activitats culturals, excursions i
colònies.

8. Interrupcions
de
les
classes
 Cridar
l’atenció
conscientment

8.1. Amonestació oral i comunicació al tutor (en cas de
ser mestre especialista).
8.2. Si la conducta és reiterada nota a l’agenda i en cas
de no millorar, parlar amb la família o tutors.
8.3. Si la conducta es repeteix, tot i les mesures anteriors,
s’estudiarà el seu cas a la CAD.

9. Mala conducta a les
sortides:
 Desobeir
el
responsable o monitors
de la sortida
 Molestar/insultar
els
companys
 Separació del grup
 Deteriorament
de
materials
o
instal·lacions

9.1. Comunicació a la família de la conducta i a la cap
d'estudis, directora o CAD, i depenent de la gravetat de la
mateixa, privació de participació en actes festius de
l’escola, activitats culturals, excursions i colònies.

10. Ús del compte de correu 10.1. Comunicació a la família de la conducta mitjançant
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mogent.cat i del xat:
l’agenda (tutor) i tancament de l’usuari durant 15 dies.
 Canvi de contrasenya
 Si passa una segona vegada, comunicació a la
família del tancament definitiu del compte de
 Ús del xat en hores
correu de l’escola (direcció).
lectives


Mal ús del xat o del
correu
10.2. Amonestació oral i entrevista amb les famílies.
 Si és reincident en la conducta, tancament definitiu
del compte de correu de l’escola.















5.4.3. Puntualitzacions de les mesures correctores previstes per a les
conductes contràries a les normes de convivència del centre i a les
normes de funcionament de cicle, realitzades per l’alumnat dins del
recinte escolar o durant la realització d’activitats complementàries
En cas de privació del temps d'esbarjo se n’ha de fer responsable el
mestre que la imposa.
En cas d’anotacions a l’agenda l’alumne les haurà de retornar signades
pels pares o tutors legals l’endemà i la persona encarregada de
comprovar-ho serà qui les ha escrit.
En cas d’intervenció de la CAD, aquesta serà qui reunirà els alumnes i un
cop escoltats decidirà les mesures educatives per reparar els danys en
les persones. La mateixa comissió o qui designi aquesta serà
l’encarregada de parlar amb la família.
La realització de tasques educadores per a l'alumne, en horari d’esbarjo
no es pot prolongar per un període superior a dues setmanes.
La suspensió del dret de participació en actes festius de l’escola o en
activitats complementàries del centre haurà de ser consensuada amb
l’equip directiu o la CAD. En cas d’aplicar-se la mesura, l’alumne haurà
d’assistir a l’escola.
Quan s’apliqui la mesura de canvi de grup de l'alumne per un període de
temps determinat, aquest no serà inferior a mitja jornada ni superior a
cinc dies lectius. En aquest període l’alumne realitzarà els treballs
acadèmics que se li encomanin.
Mai es deixarà un alumne sol en una aula, passadís, pati, ... , ni en les
hores de classe ni en hores d’esbarjo.
En cas de suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un
període no superior a cinc dies lectius, mentre es fan aquestes classes,
l'alumne ha de romandre al centre efectuant els treballs acadèmics que
se li encomanin.
En cas que s’alteri el funcionament d’una classe per l’ús de telèfon mòbil
o un altre aparell electrònic aquest serà retingut i desat sota la custòdia
de l’equip directiu i serà la família o tutors els encarregats de recuperar-lo.
A partir d’aquest moment i si el telèfon és imprescindible per l’organització
familiar, l’alumne a l’entrada a l’escola desarà el telèfon a secretaria i el
recollirà en el moment de sortir, prèvia entrevista amb direcció i signatura
de compromís de bon ús.
(Veure model a l’apartat d’annexos)
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5.4.4. Circumstàncies atenuants i agreujants
A l’efecte de graduar les mesures correctores i les sancions, es tindran en
compte les circumstàncies que poden disminuir o intensificar la gravetat de
l'actuació de l'alumne.
5.4.4.1.

Circumstàncies que disminueixen la gravetat

Són considerades circumstàncies que poden disminuir la gravetat de
l'actuació de l'alumne:
 El reconeixement espontani per part de l'alumne de la seva conducta
incorrecta.
 No haver comès amb anterioritat faltes ni haver tingut conductes
contràries a la convivència en el centre.
 La presentació d'excuses en els casos d'injúries, ofenses i alteració del
desenvolupament de les activitats del centre.
 La falta d'intencionalitat.
5.4.4.2.

Circumstàncies que intensifiquen la gravetat

Són considerades circumstàncies que poden augmentar la gravetat de
l'actuació de l'alumne:
 Qualsevol acte que atempti contra el deure de no discriminar cap membre
de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o qualsevol
altra circumstància personal o social.
 Causar danys, injúries o ofenses als companys d'edat inferior o als
incorporats recentment al centre.
 La premeditació i la reiteració.
 La col·lectivitat i/o publicitat manifesta.
 Qualsevol acte contrari a la convivència que es produeixi en activitats fora
del recinte escolar.
5.4.5. Competència per aplicar sancions
Aquestes són les mesures que poden ser aplicades pels tutors o mestres:
 Amonestació oral.
 Privació del temps d'esbarjo.
 Compareixença immediata davant d’un membre de l’equip directiu o la
coordinadora CAD.
 Amonestació escrita a la família o tutors, amb comunicació al tutor.
Aquestes són les mesures i sancions de les faltes lleus aplicades per la
directora, la cap d’estudis o la CAD:
 Realització de tasques educadores per a l'alumne, en horari d’esbarjo o
del migdia.
 La reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al
d'altres membres de la comunitat educativa.
 La suspensió del dret a participar en actes festius o d’activitats
complementàries del centre.
 Canvi de grup de l'alumne.
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 Suspensió del dret d'assistència a determinades classes.
5.4.6. Informació a les famílies
La imposició de les mesures correctores previstes, en cas que es cregui
necessari, hauran de ser comunicades, per escrit, de forma que en quedi
constància, als pares o representats legals de l’alumne.
Les mesures es realitzaran involucrant els pares o tutors en el correcte
comportament dels seus fills, com a coeducadors i responsables principals en la
tasca educativa i treballant, pares i escola en la mateixa direcció, per tal de no
desorientar a l’alumnat en les normes de comportament correcte.
5.4.7. Puntualitzacions de les mesures correctores previstes per a les
conductes contràries a les normes de convivència a l’hora de
menjador
 En cas d’incompliment d’una norma contrària a la convivència serà
l’educador de l’alumne qui informarà a la família a través d’una nota
estandaritzada, en farà el control de retorn i ho registrarà en el full de
registre mensual. També li correspondrà informar-ne al tutor
corresponent.
(Veure model a l’apartat d’annexos)
 És funció de la coordinadora fer un control de les notes mensuals de cada
alumne i d’elaborar-ne una específica en cas de reiteració.
(Veure model a l’apartat d’annexos)
 En cas de conducta reincident o d’agressió o manca de respecte
s’informarà a la família amb un comunicat d’avís de suspensió d’un dia
del servei per part de la direcció conjuntament amb l’empresa de
menjador.
(Veure model a l’apartat d’annexos)
 Es privarà de l’ús de servei de menjador durant un dia si hi ha una falta
greu o una reincidència en una conducta que ja ha estat objecte d’avís.
Aquest comunicat anirà signat per part de la direcció conjuntament amb
l’empresa de menjador.
(Veure model a l’apartat d’annexos)
 Si es creu pertinent per tal de reconduir o mediar en conflictes es
demanarà la intervenció de la CAD.

5.5.

Protocols de centre per a la millora de la convivència

La Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la
implementació del projecte de convivència en els centres educatius dins el marc del
projecte educatiu de centre, explicita a l'apartat 6 de l'annex els continguts d'aquest
projecte, un dels quals és la concreció de protocols de prevenció, detecció i
intervenció enfront situacions de conflictes greument perjudicials per a la
convivència.
L’escola és coneixedora i comparteix els següents protocols, editats pel
Departament d’Ensenyament o en col·laboració amb altres Departaments, que
aplicarà en cas que es consideri necessari:
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 Protocol d'intervenció en cas de conflicte greu.
 Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament i el
ciberassetjament entre iguals.
 Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament escolar
a persones LGBTI.
 Protocol d'actuació entre els departaments de Treball, Afers Socials i
Famílies i d'Ensenyament de detecció, notificació, derivació i coordinació
de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l'àmbit
educatiu.
 Protocol d'actuació entre el Departament de Benestar Social i Família i el
Departament d'Ensenyament de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya per garantir una intervenció coordinada en situacions de
conflicte, assetjament escolar o comissió d'una infracció penal
denunciada en les quals estiguin implicats menors de catorze anys.
 Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions d’odi i de
discriminació
 Protocol de prevenció, detecció i intervenció de processos de
radicalització als centres educatius.
 Protocol de detecció i intervenció enfront dels NGJOV (Nous Grups de
Joves Organitzats i Violents).

69

Normes d’organització i funcionament
Escola Mogent

TÍTOL VI. DE L’ALUMNAT, DEL PROFESSORAT I D’ALTRE
PERSONAL DEL CENTRE
6.1.
-

De l’alumnat

Tots els alumnes tenen els mateixos drets i deures, sense més distincions
que aquelles que es derivin de la seva edat i de les etapes o els nivells dels
ensenyaments que cursen.
L'exercici dels drets de l'alumnat implica el deure correlatiu de coneixement i
respecte dels drets de tots els membres de la comunitat educativa.
Correspon a l’administració educativa i als òrgans de govern del centre
garantir, en el seu àmbit d'actuació, el correcte exercici i l'estricta observança
dels drets i deures de l'alumnat, així com la seva adequació a les finalitats de
l'activitat educativa establertes.
6.1.1. Dels drets

Dret a la formació
L’alumnat té dret a rebre una formació que li permeti aconseguir el
desenvolupament integral de la seva personalitat, dintre dels principis ètics, morals i
socials comunament acceptats en la nostra societat. Per tal de fer efectiu aquest
dret, la formació de l’alumnat ha de comprendre:
 La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en l’exercici
de la tolerància i de la llibertat dins els principis democràtics de
convivència.
 L’alumne té dret a què se li respecti el seu ritme d’aprenentatge donant-li
temps en l’assoliment dels coneixements al llarg de l’escolaritat.
 El coneixement del seu entorn social i cultural i, en especial, de la
llengua, la història, la geografia, la cultura i la realitat social catalanes i el
respecte i la contribució a la millora de l’entorn natural i del patrimoni
cultural.
 L’adquisició d’habilitats intel·lectuals, de tècniques de treball i d’hàbits
socials, com també de coneixements científics, tècnics, humanístics,
històrics i artístics i d’ús de les tecnologies de la informació i de la
comunicació.
 L’educació emocional que el capaciti per al desenvolupament de
relacions harmòniques amb ell mateix i amb els altres.
 La capacitació per a l’exercici d’activitats intel·lectuals i professionals.
 La formació religiosa i moral d’acord amb les seves pròpies conviccions o,
en el cas de l’alumnat menor d’edat, les dels seus pares, mares o
persones en qui recau l’exercici de la tutela, dins el marc legalment
establert.
 La formació en coeducació i en el respecte de la pluralitat lingüística i
cultural.
 La formació per a la pau, la cooperació, la participació i la solidaritat entre
els pobles.
 L’educació que asseguri la protecció de la salut i el desenvolupament de
les capacitats físiques.
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 Tot l’alumnat té el dret i el deure de conèixer les institucions europees, la
Constitució Espanyola i l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
 L’organització de la jornada de treball escolar s’ha de fer prenent en
consideració, entre altres factors, el currículum, l’edat, les propostes i els
interessos de l’alumnat, per tal de permetre el ple desenvolupament de la
seva personalitat.
Dret a la valoració objectiva del rendiment escolar
 L’alumnat té dret a una valoració objectiva del seu progrés personal i
rendiment escolar, per la qual cosa se l’ha d’informar dels criteris i
procediments d’avaluació, d’acord amb els objectius i continguts de
l’ensenyament.
 L’alumnat i, quan és menor d’edat, els seus pares, tenen dret a sol·licitar
aclariments del professorat respecte de les qualificacions amb què
s’avaluen els seus aprenentatges en les avaluacions parcials o les finals
de cada curs.
 L’alumnat, o els seus pares, poden reclamar contra les decisions i
qualificacions que, com a resultat del procés d’avaluació, s’adoptin al final
d’un curs, cicle o etapa d’acord amb el procediment establert. Aquestes
reclamacions han de fonamentar-se en alguna de les causes següents:
- La inadequació del procés d’avaluació, o d’algun dels seus
elements, en relació amb els objectius o continguts de l’àrea o
matèria sotmesa a avaluació o amb el nivell previst a la
programació per l’òrgan didàctic corresponent.
- La incorrecta aplicació dels criteris i procediments d’avaluació
establerts.
Dret al respecte de les pròpies conviccions
 L’alumnat té dret al respecte de les seves conviccions religioses, morals i
ideològiques, a la llibertat de consciència i al respecte a la seva intimitat
en relació amb aquelles creences i conviccions.
 L’alumnat, i els seus pares, si l’alumne o l’alumna és menor d’edat, té dret
a rebre informació prèvia i completa sobre el projecte educatiu.
 L’alumnat té dret a rebre un ensenyament que fomenti el respecte a les
persones sense manipulacions ideològiques o propagandístiques.
Dret a la integritat i la dignitat personal
L’alumnat té els drets següents:
 Al respecte de la seva identitat, integritat física, la seva intimitat i la seva
dignitat personal.
 A la protecció contra tota agressió física, emocional o moral.
 A dur a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i
higiene adequades.
 A un ambient convivencial que fomenti el respecte i la solidaritat entre els
companys.
 Al fet que els centres educatius guardin reserva sobre tota aquella
informació de què disposin, relativa a les seves circumstàncies personals
i familiars, sens perjudici de satisfer les necessitats d’informació de
l’administració educativa i els seus serveis, de conformitat amb
l’ordenament jurídic, i de l’obligació de comunicar a l’autoritat competent
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totes aquelles circumstàncies que puguin implicar maltractaments per a
l’alumnat o qualsevol altre incompliment dels deures establerts per les
lleis de protecció del menor.
Dret de participació
 L’alumnat té dret a participar en el funcionament i la vida del centre en els
termes que preveu la legislació vigent.
 A participar en el sistema de representació democràtica de l’alumnat,
mitjançant delegats i delegades i en el funcionament d’un consell de
delegats i delegades.
 Els membres del consell de delegats tenen el dret de conèixer i consultar
la documentació administrativa del centre necessària per a l’exercici de
les seves activitats, a criteri de la directora del centre, sempre que no
pugui afectar el dret a la intimitat de les persones.
 El centre ha de fomentar el funcionament del consell de delegats i
delegades i protegir l’exercici de les seves funcions per part dels seus
membres.
Dret de reunió i associació
 L’alumnat té dret a reunir-se en el centre. L’exercici d’aquest dret es
desenvoluparà d’acord amb la legislació vigent i tenint en compte el
normal desenvolupament de les activitats no docents.
 L’alumnat té dret a associar-se, formant associacions pròpies. Aquestes
poden rebre ajuts d’acord amb la legislació vigent.
 La reglamentació del dret de reunió ha de permetre l’agilitat del procés i,
per tant, no pot incloure procediments d’autorització o de comunicació
prèvia que dificultin el seu exercici. L’escola establirà un calendari de
reunions dels representants de l’alumnat que asseguri el normal exercici
dels seus drets i que permeti que les reunions dels delegats i delegades
de curs s’efectuïn en horari lectiu.
Dret d’informació
 L’alumnat ha de ser informat pels seus delegats tant sobre les qüestions
pròpies del seu centre com sobre aquelles que afectin altres centres
educatius.
Dret a la llibertat d’expressió
 L’alumnat té dret a manifestar les seves opinions, individualment i
col·lectiva, amb llibertat, sens perjudici dels drets de tots els membres de
la comunitat educativa i del respecte que, d’acord amb els principis i drets
constitucionals, mereixen les persones.
Dret a l’orientació escolar, formativa i professional
 L’alumnat té dret a una orientació escolar i professional que estimuli la
responsabilitat i la llibertat de decidir d’acord amb les seves motivacions,
els seus coneixements i les seves capacitats.
 Els nens i nenes tenen dret a sentir-se acollits i a ser escoltats, així com a
rebre ajut per part del personal docent quan en tinguin necessitat.
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Dret a la igualtat d’oportunitats
 L’alumnat té dret a rebre els ajuts necessaris per compensar possibles
mancances de tipus personal, familiar, econòmic o sociocultural, amb la
finalitat de crear les condicions adequades que garanteixin una igualtat
d’oportunitats real.
 L’escola ha de garantir la transmissió d’informació sobre la política d’ajuts
de l’administració educativa, ha de facilitar la tramesa de la documentació
per tal de garantir la inclusió social.
Dret a la protecció social
 L’alumnat té dret a protecció social en supòsits d’infortuni familiar,
malaltia o accident. En els casos d’accident o de malaltia prolongada,
l’alumnat té dret a rebre l’ajut que necessiti mitjançant l’orientació,
material didàctic i els ajuts imprescindibles per tal que l’accident o malaltia
no suposin un detriment del seu rendiment escolar.
 L’administració educativa ha d’establir les condicions oportunes per tal
que l’alumnat que pateixi una adversitat familiar, un accident o una
malaltia prolongada no es vegi en la impossibilitat de continuar i finalitzar
els estudis que estigui cursant. L’alumnat que cursi nivells obligatoris té
dret a rebre en aquests supòsits l’ajut necessari per tal d’assegurar el seu
rendiment escolar.
Dret a la protecció dels drets de l’alumnat
 Les accions que es produeixin dins l’àmbit dels centres educatius que
suposin una transgressió dels drets de l’alumnat o del seu exercici poden
ser objecte de queixa o de denúncia per part de l’alumnat afectat o dels
seus pares, quan aquest és menor d’edat, davant de la directora del
centre.
 Amb l’audiència prèvia de les persones interessades i la consulta, si
escau, al consell escolar, la directora ha d’adoptar les mesures
adequades d’acord amb la normativa vigent.
 Les denúncies també poden ser presentades davant els serveis
territorials del Departament d’Ensenyament. Les corresponents
resolucions poden ser objecte de recurs d’acord amb les normes de
procediment administratiu aplicables.
6.1.2. Dels deures
Deure de respecte als altres
 L’alumnat té el deure de respectar l’exercici dels drets i les llibertats dels
membres de la comunitat escolar.
Deure d’estudi
 L’estudi és un deure bàsic de l’alumnat que comporta el
desenvolupament de les seves aptituds personals i l’aprofitament dels
coneixements que s’imparteixen, amb la finalitat d’assolir una bona
preparació humana i acadèmica.
 Els alumnes tenen el deure d’esforçar-se per tal de desenvolupar al
màxim les seves capacitats i de ser exigents amb el treball propi.
 Aquest deure bàsic es concreta, entre altres, en les obligacions següents:
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Assistir a classe, participar en les activitats formatives previstes a
la programació general del centre i respectar els horaris establerts.
Realitzar les tasques encomanades pel professorat en l’exercici de
les seves funcions docents.
Respectar l’exercici del dret a l’estudi i la participació dels seus
companys i companyes en les activitats formatives.

Deure de respectar les normes de convivència
El respecte a les normes de convivència dins l’escola, com a deure bàsic de
l’alumnat implica les obligacions següents:
 Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i
ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els
membres de la comunitat educativa.
 No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de
naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o
social.
 Respectar el Projecte Educatiu de l’escola d’acord amb la legislació
vigent.
 Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les
instal·lacions del centre i dels llocs on dugui a terme la formació pràctica
com a part integrant de l’activitat escolar.
 Complir les Normes d’Organització i Funcionament de l’escola.
 Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i
del personal del centre, sens perjudici que pugui impugnar-les quan
consideri que lesionen els seus drets, d’acord amb el procediment que
estableixi la legislació vigent.
 Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la
comunitat escolar, per tal d’afavorir el millor desenvolupament de
l’activitat educativa, de la tutoria i l’orientació i de la convivència en el
centre.
 Propiciar un ambient convivencial positiu i respectar el dret de la resta de
l’alumnat al fet que no sigui pertorbada l’activitat normal en les aules.
6.1.3. Admissió i matriculació
-

El règim d'admissió d'alumnes en aquest centre correspon, de forma general,
al que es regula al Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el
procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments
sufragats amb fons públics. De forma específica, el Departament
d’Ensenyament aprova, mitjançant una Resolució, i per a cada curs escolar,
les normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat per a aquell curs en
concret, i a la qual tots els centres escolars ens hi hem d’acollir igualment.

Principi de no-discriminació
- En l’admissió d’alumnes aquest centre no estableix cap mena de
discriminació per raons ideològiques, religioses, morals, socials, de raça, de
sexe, de naixement, de nacionalitat o qualsevol altra circumstància de
caràcter personal o social.
- Aquesta escola no condiciona l'admissió d'alumnes als resultats de cap tipus
de prova o exàmens.
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Igualment, no es condiciona l'admissió d'alumnes a la pertinença a cap mena
d'entitat ni a cap tipus d'aportació econòmica o personal.

Requisits d'admissió
- Un alumne és admès en aquest centre si compleix els requisits d'edat i
acadèmics exigits per l'ordenament jurídic vigent i sempre que el centre
disposi de places escolars suficients. Quan el nombre de places escolars
ofertes sigui inferior al nombre de sol·licituds, l'admissió es regirà pels criteris
establerts en aquest reglament.
Períodes de preinscripció i matrícula
- Els períodes de preinscripció i matrícula són els que anualment estableix,
amb caràcter general, el Departament d’Ensenyament.
- No obstant això, resultaran admesos al centre, en ocasió de vacant, aquells
alumnes que, complint els requisits establerts, ho sol·licitin en qualsevol
moment, sempre que es doni alguna de les circumstàncies següents:
 Trasllat de domicili.
 Haver estat inhabilitats fins a la fi del curs acadèmic o definitivament per
cursar estudis en el centre on estaven matriculats.
 Alguna circumstància extraordinària apreciada valorativament per la
Inspecció d’Ensenyament.
 Resolució expressa del Director dels Serveis Territorials del Departament
d’Ensenyament.
Informació als alumnes i a llurs pares o tutors
Aquest centre oferirà informació als alumnes i a llurs pares o tutors sobre:
 Els nivells educatius que imparteix.
 El projecte educatiu.
 El projecte lingüístic.
 L'ensenyament de les llengües estrangeres.
 L'oferta d'activitats escolars complementàries i extraescolars.
 L'oferta de serveis escolars.
 En cas d’un alumne/a o família nouvingut/da s’haurà de donar a conèixer
el pla d’acollida del centre.
Oferta de places
- Abans de l'inici del període de preinscripció, el centre efectuarà l'oferta de
places d'acord a les vacants que resultin dels grups que estaran en
funcionament durant el curs següent.
- A l'oferta constarà, explícitament, per cada cas la reserva de places per a
alumnes amb necessitats educatives especials.
- Aquesta oferta es publicarà al tauler d'anuncis i serà comunicada al
Departament d’Ensenyament.
Sol·licitud de preinscripció
- El procediment d'admissió d'un alumne s'inicia amb la presentació de la
sol·licitud de preinscripció. Aquesta sol·licitud es formalitza en el model oficial
que aprova el Departament d’Ensenyament.
- En la instància de preinscripció que presenta el sol·licitant hi pot fer constar la
petició d’altres centres relacionant-los per ordre de preferència.
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Es presumeix, llevat prova en contrari, que el signatari de la sol·licitud està
legitimat per sol·licitar la plaça.
Qualsevol falsedat en les dades aportades en la sol·licitud comportarà la
pèrdua dels drets que s'hagin pogut adquirir.

Intervenció del consell escolar
- Respecte de les sol·licituds presentades en els períodes ordinaris de preinscripció establert pel Departament d’Ensenyament, el Consell Escolar
aplicarà els criteris de baremació, si escau, i resoldrà sobre l’admissió per
ordre de puntuació obtinguda.
- Respecte dels casos extraordinaris contemplats en aquestes normes
d’organització, el consell escolar serà informat de l’admissió per la directora
en la següent sessió ordinària d'aquest òrgan.
Comunicació a la comissió d'escolarització
- La directora comunicarà a la comissió d'escolarització del Departament
d’Ensenyament el resultat del procés de preinscripció, així com la relació de
sol·licituds baremades.
- La comissió d'escolarització, d'acord amb les seves atribucions, comunicarà
al centre la relació de sol·licitants als quals s'ha adjudicat plaça en un altre
centre i la relació de sol·licitants en altres centres als quals s’adjudica plaça
en aquest, així com el resultat relatiu a l'eventual ocupació de la reserva de
places per a l'alumnat amb necessitats educatives especials.
Barem
- Quan la demanda supera l'oferta de places, la baremació de les sol·licituds es
regeix per una sèrie de criteris prioritaris que es concretaran en cada curs
escolar en la Resolució que publiqui el Departament d’Ensenyament en
relació al procés de preinscripció.
Matriculació
- Els alumnes que resultin admesos, després d'haver efectuat la preinscripció,
procediran a matricular-se aportant la documentació personal, mèdica i
acadèmica prevista a la normativa vigent. En el procés ordinari s'efectuarà
aquest tràmit en les dates reglamentàriament establertes, i en els casos
extraordinaris a què fa referència aquest reglament es farà immediatament
després de formalitzar la sol·licitud de preinscripció.
- Un cop formalitzada la matrícula s'obrirà l'expedient personal de l'alumne i les
fitxes corresponents.
- A l'expedient personal de l'alumne s'aniran incorporant tots els documents
relatius a la informació personal, escolar i acadèmica en el decurs de la seva
escolarització en el centre. En acabar aquesta, es trametrà una còpia de
l'expedient acadèmic, informe d'avaluació i/o informe de trasllat - segons el
que correspongui - al centre en què continuï estudis, a petició d'aquest.
Reclamacions
- Existeix un règim de reclamacions davant el consell escolar respecte a
l'actuació d'aquest òrgan en la fase d'iniciació de la preinscripció i en la
baremació, els terminis del qual consten en la convocatòria pública anual del
procés ordinari de preinscripció i matrícula.
76

Normes d’organització i funcionament
Escola Mogent

-

Igualment, pot presentar-se recurs davant els Serveis Territorials del
Departament d’Ensenyament contra les decisions preses en el centre.

6.2.

Del professorat
6.2.1. Dels drets

Els professors, en l'exercici de la funció pública docent tenen els drets
reconeguts de manera genèrica als funcionaris, tal com disposen els articles 92 i
106 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre (DOGC núm. 2509 annex, de data
3.11.1997).
Els drets dels mestres i altre personal docent són els següents:
 Desenvolupar la seva funció docent dins el principi de llibertat de càtedra i
d’ensenyament tenint com a límit la Constitució, l’Estatut, les Lleis, el
projecte Educatiu de Centre i el present Reglament.
 Guiar, sota la seva responsabilitat, la formació del grup d’alumnes que li
hagin estat encomanats.
 No ser obligat a impartir l’ensenyament de religió, ni a ser impedit a fer-ho
als que estiguin disposats i capacitats per impartir-la en cas que hi hagi
demanda.
 Participar activament en la creació de la línia pedagògica de l’escola.
 Disposar del material, instruments i equipament necessaris per a impartir
un ensenyament digne, per a la realització del PEC i de la pròpia
programació.
 Rebre informació sobre els seus alumnes i sol·licitar la col·laboració dels
pares per a la formació dels alumnes.
 Convocar pares/mares/tutors legals dels alumnes, de manera individual o
col·lectiva, per a parlar sobre temes relacionats amb l’educació d’aquests.
 Treballar amb unes condicions dignes.
 Ser respectats en la seva dignitat personal i professional per càrrecs
superiors, companys de feina, alumnes i familiars d’aquests.
 Rebre crítiques i suggeriments constructius, en presència de l’interessat i
en un to respectuós.
 Ser informat de la gestió del centre en el marc del claustre de professors.
 Assistir a totes les reunions del claustre de professors amb veu i vot.
 Assistir a totes les reunions de cicle i altres que li corresponguin amb veu
i vot.
 Ser elector i elegible per a accedir als òrgans unipersonals i col·legiats del
centre, d’acord amb la normativa vigent.
 Tenir dret a la lliure reunió, tant per a tractar assumptes laborals com
pedagògics, després d’haver-ho comunicat a la directora.
 Altres drets que els corresponguin segons la normativa vigent per la seva
condició de mestres de l’Escola Pública.
 Rebre informació puntual i exacta sobre els acords presos pels òrgans de
decisió i gestió de l’escola.
6.2.2. Dels deures
Els deures dels mestres i altre personal docent són els següents:
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 Participar en les reunions del claustre de professors, del cicle i dels altres
òrgans a què pertanyin, amb una predisposició per a la cooperació,
complint els acords que s’hi prenguin.
 Tenir 24 hores lectives setmanals en el curs o matèries assignades, tenint
en compte les seves especialitats, la seva idoneïtat i segons les
possibilitats del Centre o bé les seves necessitats.
 Complir la jornada i l’horari de treball, l’horari de les classes i el calendari
d’activitats establert en la programació anual de centre.
 Tenir cura dels nens a l’hora del pati a qui li pertoqui.
 Controlar l’assistència dels seus alumnes a l’escola.
 Mantenir l’ordre de la classe i vetllar per la bona educació i comportament
dels alumnes.
 Realitzar les unitats didàctiques del curs i desenvolupar-les correctament.
 Prendre part, juntament amb el seu grup d’alumnes, en les activitats
aprovades a la Programació General Anual de Centre.
 Efectuar l’avaluació contínua dels seus alumnes, donar a conèixer a la
seva família el resultat de la mateixa, d’acord amb el calendari establert.
 Complimentar tota la documentació acadèmica referida als seus alumnes.
 Entrevistar-se amb els pares sempre que aquests ho requereixin i, com a
norma general, en l’horari establert per a aquestes entrevistes i mantenir
amb ells un clima de col·laboració per a l’educació dels seus fills.
 Estar al corrent dels canvis en les orientacions pedagògiques.
 Autoavaluar periòdicament la seva activitat com a docent.
 Corregir les conductes anòmales de qualsevol alumne, actuant en
conseqüència quan aquestes es detectin.
 Fer les substitucions pertinents, segons el que estableix el pla de
substitucions.
 Afavorir la consecució dels objectius que proposa el Centre en el seu
Projecte Educatiu.
 Respectar i fer respectar les directrius d’aquestes Normes d’Organització
i Funcionament de Centre.
 Participar en l’organització del Centre a través dels òrgans corresponents.
 Exercir els càrrecs per als quals fos escollit d’acord amb les normes
establertes en cada cas.
 Mantenir com a confidencial la informació i el dret de la imatge dels
alumnes de l’escola (destruint documents, evitant fer fotos amb el mòbil,
evitant alguns documents en el pen, ...).
 No fer ús del mòbil en hores de classe ni en cap reunió i mantenir-lo en
silenci dins el recinte escolar.
 Respectar la llibertat de pensament, de consciència i de religió dels seus
alumnes.
 Respectar les opinions dels altres i mantenir un tracte correcte amb els
alumnes, professors i pares.
 Les normes i els models de comportament que es proposen als alumnes i
l’organització que es dóna a la vida col·lectiva s’han d’ajustar als valors
que inspiren el funcionament del Centre.
 Qualsevol altre deure que es derivi de la seva condició de mestre de
l’Escola Pública, segons la normativa i la legislació vigent.
6.2.3. Responsabilitat dels mestres
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L’incompliment per part dels mestres dels deures que els afecten determina la
seva responsabilitat. L’assumpció de les seves responsabilitats es determina segons
el que estableixen aquestes Normes i, en qualsevol cas, la legislació vigent.
6.2.4. Adscripció dels mestres a cursos i nivells
-

-

Correspon a la Directora del Centre adscriure el professorat als cicles, cursos
i àrees en la forma més convenient per a l’educació dels alumnes, tenint en
compte l’especialitat del lloc de treball al qual estigui adscrit cada mestre i a
les especialitats que tingui reconegudes, en el marc general de les
necessitats del Centre i del seu Projecte Educatiu.
L’adscripció la farà la directora del centre després d’haver escoltat el claustre
de professors i d’haver valorat la proposta del Consell de Direcció i sempre
d’acord i en funció dels següents criteris:
 Capacitació o especialitat del lloc treball al qual hagi estat adscrit.
 La continuïtat del tutor amb el grup durant dos cursos.
 Les necessitats específiques del grup d’alumnes.
6.2.5. Permisos d’absència i llicències

-

-

La directora del centre, prèvia sol·licitud per escrit per part del mestre
interessat podrà concedir permís en els supòsits que marqui la normativa
vigent de cada curs.
A banda dels permisos, el Departament d’Ensenyament concedirà les
llicències. La durada d’aquestes llicències serà la que estableixi la normativa
legal vigent en el moment de la sol·licitud de la llicència.
El mestre que s’hagi d’absentar per alguna causa, ha de demanar permís a
direcció i complimentarà un model de petició. És important que deixi feina i
pautes clares pels mestres que han de fer la substitució. Si hi ha previsió pel
permís, és bo que el mestre responsable estigui al cas i expliqui la feina que
ha deixat a la persona que el substituirà.
Si la falta és imprevista s’avisarà a la direcció el més aviat possible. Aquesta
es justificarà a direcció igualment per escrit i a posteriori, també en aquest
cas s’ha de procurar indicar una feina que puguin fer els alumnes.
En cas de malaltia d’un dia o de visita mèdica en hores lectives, s’ha de
complimentar el model tipificat pel Departament d’Ensenyament.
Cada mes es publica al tauler de la sala de mestres el total de faltes del
professorat. Cal que es revisi i, si hi ha algun error, notificar-ho al director per
poder fer-ne les correccions necessàries.
En el cas d’absències o retards no justificats es farà arribar al mestre una
notificació individual i seguidament, vistes les al·legacions, s’informarà al
Departament.
6.2.6. Substitucions dels mestres

-

En tots els casos de permisos i llicències la cap d’estudis haurà de preveure i
assegurar l’atenció als alumnes durant les absències del professorat que ha
sol·licitat el permís o llicència, intentant perjudicar el menys possible el
normal funcionament educatiu del grup classe. En el cas dels permisos que
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dóna la directora de l’escola, es cobrirà l’absència del mestre organitzant la
substitució d’acord amb el Pla de substitucions del Pla General Anual.
S’informarà de les substitucions a cobrir a través de mitjans digitals.
En el cas de les llicències i en base a allò que estableixi la normativa vigent,
la directora del centre sol·licitarà als Serveis Territorials del Departament
d’Ensenyament la presència d’un mestre substitut durant el temps que falti el
professor titular.
Sempre que l’absència del mestre pugui ser prevista, aquest procurarà
disposar, conjuntament amb el mestre de nivell i/o del cicle, les activitats que
han de portar a terme els seus alumnes durant el període de substitució.

6.3.
-

-

Del personal no docent

El personal no docent forma part de la comunitat escolar i facilita el
desenvolupament de l’ensenyament mitjançant l’exercici de la seva activitat
professional: administració i serveis.
El personal no docent té els drets que li reconeix, en cada cas, la seva pròpia
normativa laboral.
El personal d'administració i serveis té el dret a participar en la gestió i control
del centre, a través del seu representant en el consell escolar.
El personal no docent té el deure genèric de respecte als drets i llibertats dels
altres membres de la comunitat educativa. Així com el deure de respectar les
normes del centre contingudes en aquest document, així com altres normes
de rang superior que resultin d'aplicació en cada cas concret.
També té les obligacions inherents al compliment de les funcions que té
assignades.
Tot el personal no docent que presti serveis en el centre dependrà
funcionalment de la directora.
El personal no docent comunicarà a la direcció qualsevol anomalia que
s’observi i que pugui perjudicar el desenvolupament de les activitats normals
del centre.
6.3.1. Personal d’administració i serveis
6.3.1.1.

Auxiliar d’administració

Correspon al personal funcionari del cos auxiliar d'administració (o cos
administratiu), adscrit als centres educatius:
- la gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació
d'alumnes;
- la gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d'escolaritat,
historials acadèmics, expedients acadèmics, títols, beques i ajuts,
certificacions, diligències, ...;
- la gestió administrativa i la tramitació dels assumptes propis del centre.
Aquestes funcions comporten la realització de les tasques següents:
 Arxiu i classificació de la documentació del centre.
 Despatx de la correspondència (recepció, registre, classificació, tramesa,
compulsa, franqueig, …).
 Transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistes.
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 Gestió informàtica de dades (domini de l'aplicació informàtica que
correspongui en cada cas).
 Atenció telefònica i personal sobre els assumptes propis de la secretaria
administrativa del centre.
 Recepció i comunicació d'avisos, encàrrecs interns i incidències del
personal (baixes, permisos, …).
 Realització de comandes de material, comprovació d'albarans, ..., d'acord
amb l'encàrrec rebut per la directora o la secretària del centre.
 Manteniment de l'inventari.
 Control de documents comptables simples.
 Exposició i distribució de la documentació d'interès general que estigui al
seu abast (disposicions, comunicats, …).
 La directora del centre pot determinar, segons les necessitats i
característiques del centre, la realització de funcions i tasques similars o
relacionades amb les anteriors.
6.3.1.2.

Tècnic especialista d’educació infantil

El personal laboral de la categoria professional tècnic especialista en
educació infantil col·labora amb els mestres tutors del primer curs del segon cicle de
l'educació infantil 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.
- Correspon al personal tècnic especialista en educació infantil:
 Participar en la preparació i el desenvolupament d'activitats
d'ensenyament i aprenentatge: organització de l'aula, elaboració de
materials didàctics, suport al desenvolupament de les sessions.
 Col·laborar en la planificació i el desenvolupament d'activitats
d'ensenyament i aprenentatge d'hàbits d'autonomia de l'alumne.
 Dur a terme activitats específiques amb alumnes pautades pel mestre
tutor.
 Col·laborar en les activitats d'atenció a les necessitats bàsiques dels
infants.
 Participar en processos d'observació dels infants.
- El tècnic especialista en educació infantil pot participar en les reunions de
claustre, de cicle i de nivell i en les activitats de formació que tinguin relació
amb les seves funcions.
- Completarà la seva jornada col·laborant en l'acollida dels alumnes d'educació
infantil a l'inici i a 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.
6.3.2. Vetlladors
-

Correspon al personal laboral de la categoria de vetllador:
 Ajudar els alumnes amb necessitats educatives especials en els
desplaçaments per l'aula i pel centre en general, i fora del centre.
 Ajudar els alumnes en aspectes de la seva autonomia personal (higiene,
alimentació, ...), a fi de garantir que puguin participar en totes les
activitats.
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 Fer els tractaments específics dels alumnes en el centre educatiu.
 Conèixer els objectius i continguts dels programes per tal de poder
adequar de la millor manera possible la seva tasca de col·laboració amb
els mestres tutors i els especialistes.
6.3.3. Conserge
-

Les funcions del conserge les marca la normativa de l’Administració local, a
manca d’aquesta, l’escola defineix les següents:
 Vigilar les instal·lacions del centre.
 Controlar els accessos i rebre les persones que accedeixen al centre.
 Custodiar el material, el mobiliari i les instal·lacions del centre.
 Utilitzar i manipular màquines reproductores, fotocopiadores i similars.
 Atendre els alumnes.
 Donar suport al funcionament i a l'estructura del centre i també a l'equip
directiu.

-

Aquestes funcions comporten la realització de les tasques següents:
 Cura i control de les instal·lacions, equipaments, mobiliari i material del
centre. Comunicació a la secretaria de les anomalies que es puguin
detectar quant al seu estat, ús i funcionament.
 Encesa i tancament (posada en funcionament) de les instal·lacions
d'aigua, llum, gas, calefacció i aparells que escaiguin, i cura del seu
correcte funcionament.
 Obertura i tancament dels accessos del centre, aules, despatxos, patis,
instal·lacions esportives i altres espais del centre.
 Cura i custòdia de les claus de les diferents dependències del centre.
 Control d'entrada i sortida de persones al centre (alumnes, públic, ...).
 Recepció i atenció de les persones que accedeixen al centre.
 Cura i control del material (recepció, lliurament, recompte, trasllat, ...).
 Trasllat de mobiliari i d'aparells que, pel volum i/o pel pes, no requereixin
la intervenció d'un equip especialitzat.
 Posada en funcionament dels aparells per a la seva utilització
(fotocopiadores, material audiovisual, ...).
 Fotocòpia de documents i seguiment de les fotocòpies que s'efectuen en
el centre.
 Col·laboració en el manteniment de l'ordre dels alumnes en les entrades i
sortides.
 Primera atenció telefònica i derivació de trucades.
 Recepció, classificació i distribució del correu (cartes, paquets, ...).
 Realització d'encàrrecs, dins i fora del centre, relacionats amb les
activitats i el funcionament propis d'aquest (tràmits al servei de correus,
...).
 Realització de tasques imprevistes per evitar la pertorbació del
funcionament normal del centre, en absència de les persones
especialistes i/o encarregades.
 La directora del centre pot determinar, segons les necessitats i
característiques del centre, la realització de funcions i tasques similars o
relacionades amb les anteriors.
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6.3.4. Altre personal
6.3.4.1.

-

La coordinadora de menjador tindrà contracte laboral amb l’empresa de
menjador i farà d’enllaç amb l’equip directiu de l’escola i l’empresa per temes
quotidians.
El coordinador d’activitats extraescolars tindrà contracte laboral amb l’AMPA i
farà d’enllaç amb l’equip directiu de l’escola i l’AMPA per temes quotidians.
Correspon als coordinadors, tant de menjador com d’activitats extraescolars:
 Actuar sempre segons les normes del centre.
 Comunicar a la direcció totes les incidències i els canvis que es
produeixin dins l’horari escolar.
 No prendre cap decisió sense prèviament haver-ho consultat amb
l’empresa i amb la direcció del centre, en cas de menjador i amb l’AMPA i
a la direcció del centre, en cas d’activitats extraescolars.
 Màxima discreció amb les incidències, tant del centre com dels alumnes,
les famílies, el monitoratge i el professorat.
 Atendre les famílies.
 Tenir al dia les llistes de tot l’alumnat que fan ús del servei de menjador i
d’activitats extraescolars i facilitar-les als monitors.
 Estar al corrent de les dietes, medicaments, intoleràncies i al·lèrgies.
 Estar assabentat de tot el que succeeixi dins l’horari de menjador i
d’activitats extraescolars.
 Coordinar els monitors i fer reunions periòdiques.
 L’horari de coordinació es pactarà amb l’empresa, la direcció de l’escola i
l’AMPA.
6.3.4.2.

-

Personal de cuina

Correspon al personal de cuina:
 Mantenir una bona higiene personal.
 Portar una roba adequada (uniforme de treball) mantenint una bona
presència.
 Complir amb les normes sanitàries.
 Mantenir una relació constant amb la coordinadora de menjador.
 Comunicar a l’escola els possibles problemes que puguin sorgir.
6.3.4.3.

-

Coordinadora de menjador i coordinador d’activitats
extraescolars

Monitors

Correspon als monitors de menjador:
 Actuar segons les normes del centre.
 Assistir a les reunions de l’equip de monitoratge sempre que sigui
convenient.
 Atendre els alumnes i resoldre aquelles incidències que es puguin
presentar.
 Assegurar la correcta alimentació dels nens i nenes.
 Vetllar pel manteniment i l’ordre del menjador.
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 Educar en els hàbits de menjar, d’higiene, d’ús dels coberts i dels estris
de dinar.
 Presentar i preparar les activitats programades per la setmana.
 Portar sempre la llista diària dels nens que fan ús del menjador.
 Tenir cura del material i deixar-ho tot ben recollit al final de cada servei:
pati, classe, lavabos, ...
 Omplir diàriament els fulls informatius de P3, mensualment els de P4 i P5
i trimestralment els de primària.
 Comunicar qualsevol incidència que afecti el nen a la coordinadora.
 L’horari de l’equip de monitoratge comença al finalitzar les classes al
migdia i acaba a l’inici de les classes. En el cas de la jornada intensiva es
concretarà amb la direcció del centre l’horari de sortida i finalització del
servei.
 Els monitors seran els encarregats d’anar a buscar els alumnes a les
classes i a lliurar-los a les mateixes un cop finalitzat el servei.
 Qualsevol altra funció que li pugui ser encomanada pel responsable del
servei.
-

Correspon als monitors d’altres activitats en horari extraescolarescolar:
 Actuar segons les normes del centre.
 Atendre els alumnes i resoldre aquelles incidències que es puguin
presentar.
 Portar sempre la llista dels nens que fan ús de l’activitat.
 Tenir cura del material i deixar-ho tot ben recollit al final de cada activitat:
pati, classe, lavabos, ...
 Els monitors seran els encarregats de recollir els alumnes d’educació
infantil i cicle inicial a les seves classes i acompanyar-los fins l’espai on
es realitza l’activitat. La resta d’alumnes s’incorporen als espais on es
realitzin les activitats de manera lliure i ordenada. En cas que l’activitat
coincideixi al final de la jornada, els monitors els lliuraran a les famílies
per la porta principal o marxaran sols, en cas de tenir autorització.
 Comunicar qualsevol incidència que afecti el nen al coordinador
d’activitats extraescolars i l’empresa encarregada del servei.
 L’horari de cada activitat queda recollit en la programació general anual.
 Qualsevol altra funció que li pugui ser encomanada pel responsable de
l’activitat.
6.3.4.4.

-

El personal de neteja

Els drets i deures del personal no adscrit han de quedar reflectits en els
documents interns de l’empresa que els contracta.
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TÍTOL VII. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE
LA COMUNITAT ESCOLAR
Tal i com s’exposa a l’Article 19 de la Llei d’Educació de Catalunya, la
comunitat educativa de l’escola està integrada pels alumnes, mares, pares o tutors,
personal docent, altres professionals d'atenció educativa que intervenen en el
procés d'ensenyament en el centre, personal d'administració i serveis del centre i la
representació municipal.
7.1.
-

Les famílies

Es considerarà pare/mare d’alumne les persones físiques amb la pàtria
potestat sobre l’alumne des del moment de la matriculació del seu fill al
Centre.
En cas d’absència o inexistència de pare i mare, hi haurà un tutor legal
autoritzat per l’administració competent el qual gaudirà dels mateixos drets i
deures que els pares i mares.
Es perdrà la representativitat i els drets adquirits a l’escola com a pare/mare o
representant legal d’un alumne, en els casos següents:
 Pèrdua legal de la pàtria potestat.
 Fi d’escolarització de l’alumne.
 Baixa de l’alumne del Centre per qualsevol motiu.
7.1.1. Dels drets

Els pares, mares i tutors legals d’alumnes tenen dret a:
 Participar en la gestió educativa de conformitat amb la legislació vigent
sense marginació per creences, raça o religió.
 Intervenir en la vida escolar en representació i interès dels propis fills; en
aquest sentit, poden instar molts dels drets de l'alumnat en nom seu i
representació seva.
 Rebre informació periòdica del desenvolupament del procés educatiu i del
rendiment acadèmic dels seus fills.
 Ser informats del PEC i de les seves modificacions.
 Mantenir intercanvi d’opinions amb la directora, la cap d’estudis i els
mestres per tal de millorar el desenvolupament del procés educatiu i el
rendiment acadèmic dels seus fills.
 Assistir a les reunions que es convoquin des del Centre per a pares i
mares d’alumnes.
 Recórrer davant les anomalies certes o preteses seguint les vies
establertes.
 Escollir i ser escollits membres del Consell Escolar o d’altres òrgans amb
representació de pares.
 Pertànyer a les associacions de mares i pares d’alumnes segons el seu
reglament específic.
 Col·laborar en l’organització de les activitats extraescolars programades.
 Defensar els seus drets respecte a l’educació dels seus fills.
 Ser tractats amb respecte per part de la resta de la comunitat escolar.
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7.1.2. Dels deures
Els pares, mares i tutors legals d’alumnes tenen el deure de:
 Assistir a les convocatòries individuals o col·lectives dels tutors o altres
òrgans del col·legi, per a tractar assumptes relacionats amb la conducta o
procés educatiu en general dels seus fills.
 Assumir els acords presos pels òrgans col·legiats del centre a través dels
seus representants.
 Col·laborar amb els professors i altres òrgans educatius per al millor
desenvolupament de les activitats del Centre.
 Contribuir en la tasca de l’educació dels hàbits dels seus fills i a fer
créixer en ells actituds favorables a l’escola.
 Seguir les normes d’higiene que per algun motiu puntual formuli el Centre
(polls, ...).
 Comunicar al centre si el fill pateix malalties infectocontagioses i
parasitàries.
 Vetllar per la salut i benestar dels seus fills, per la qual cosa en cas de
símptomes de malaltia (estats gripals, processos de febre, conjuntivitis,
...) no portar-los a l’escola fins que s’hagin recuperat, segons allò estipulat
en aquestes NOFC.
 Facilitar als seus fills els mitjans adients per portar a terme les activitats
indicades pel professorat.
 Justificar adequadament, si escau, les absències dels seus fills davant el
tutor de la seva classe.
 Estimular els seus fills en el compliment de les normes de convivència i a
l’exercici dels seus drets i deures.
 Cooperar amb l’equip directiu i mestres amb el procés educatiu i progrés
acadèmic dels seus fills.
 Atendre i respondre la crida de l’equip directiu o mestres en tot allò que
concerneix la vida escolar dels seus fills: educació, instrucció i conducta.
 Conèixer i acceptar el contingut del PEC i de les NOFC.
7.2.

Informació a les famílies

Les famílies o els tutors legals dels alumnes matriculats a l’escola tenen dret
a rebre informació sobre l'evolució educativa dels seus fills, a més de rebre
informació sobre:
 El projecte educatiu.
 Les característiques i els serveis que ofereix el centre.
 La carta de compromís educatiu i la corresponsabilització que comporta
per a les famílies.
 Les normes d'organització i funcionament del centre.
 Les activitats complementàries i les activitats extraescolars, l'aportació
econòmica que, si escau, els comporta.
 La programació general anual del centre.
 Les beques i els ajuts.
Per tal de fer arribar aquestes informacions, l’escola utilitza diferents vies de
comunicació amb les famílies i/o representants legals:
 Reunions generals de curs.
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 Entrevistes amb els tutors.
 Informes individuals d’avaluació. A educació infantil es donen dos
informes anuals un al febrer i l’altre al juny. A educació primària se’n
donen tres coincidint amb el final de cada trimestre.
 Full informatiu.
 Circulars (es fan arribar via e-mail o en suport paper a través del germà
petit).
 L’espai web.
7.2.1. Reunions
-

-

-

-

-

-

A l’inici de cada curs escolar es farà una reunió general de curs, amb els
mestres i pares o tutors d’alumnes. Aquesta reunió pot tenir una part on
intervingui l’equip directiu i es parli d’aspectes generals d’escola o d’aspectes
d’interès educatiu general i tindrà una part a càrrec dels mestres del nivell on
s’informarà d’aspectes organitzatius i curriculars propis de cada nivell.
Durant el primer trimestre, l’equip directiu convocarà a les famílies de primer
d’educació primària, que es deixarà oberta a la participació de totes les
famílies interessades, a una reunió informativa sobre l’avaluació per
competències: el procediment, la nomenclatura i els diversos informes.
Abans del període de preinscripció, l’equip directiu, oferirà una jornada
informativa a les famílies interessades amb la finalitat d’oferir una visió
general a les famílies sobre el funcionament del centre, els projectes d’escola
i la metodologia de treball del centre.
Al mes de juny, es farà una reunió informativa als pares d’alumnes que
s’incorporaran a P3, per tal de tractar qüestions pràctiques de cara a l’inici de
l’escolaritat. Aquesta reunió la farà l’equip directiu, conjuntament amb algun
membre d’educació infantil. Es convidarà també a l’AMPA.
Sempre que es consideri convenient es reunirà als pares d’un grup-classe o
nivell, per tal de tractar aspectes puntuals.
Des de la direcció del centre es promourà, un cop cada curs, un espai de
diàleg i de reflexió amb les famílies de cada nivell, el cafè amb la Montse,
amb l’objectiu de generar dinàmiques de confiança escola-famílies, en un
entorn informal.
L’horari de les reunions de pares serà un cop acabada la jornada lectiva i es
concretaran en cada convocatòria.
D’altra banda, l’equip directiu té unes hores destinades a poder rebre les
famílies per resoldre qualsevol situació.
7.2.2. Entrevistes

-

Cada curs escolar es realitzarà, com a mínim, una entrevista del tutor amb la
família de l’alumne. Aquesta pot ser convocada pel tutor o a demanda de la
família.
La convocatòria d’entrevista es realitzarà per mitjà d’un model estàndard o a
través de l’agenda en els alumnes a partir de 3r.
Cada curs escolar, s’informarà a les famílies de l’horari de reunions dels
tutors, el qual s’haurà de respectar, llevat casos excepcionals.
D’aquestes entrevistes n’ha de quedar constància escrita seguint el model de
l’escola i formaran part de l’arxiu personal de cada alumne.
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-

D’altres entrevistes amb pares, mares o tutors:
 Sempre que hi hagi intervenció de personal de suport propi del centre o
d’altres especialistes, es convocarà a les famílies per fer el seguiment i
coordinació amb aquests professionals.
 La CAD, conjuntament amb el tutor de l’alumne, pot convocar a la família
per tal de fer un seguiment de les mesures d’atenció a la diversitat
portades a terme.
 La comissió de convivència del consell escolar podrà convocar a les
famílies quan ho consideri necessari.
 En el moment d’incorporar-se un alumnes a l’escola, es portarà a terme
una entrevista amb el tutor per tal de mantenir un primer contacte i per a
intercanviar informacions.
7.2.3. Carta de compromís educatiu
Definició
És un document que expressa els objectius per assolir un entorn de
convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives. La
carta de compromís educatiu formalitza la corresponsabilitat entre el centre
educatiu i les famílies per dur a terme una acció coherent i coordinada en el
desenvolupament personal, acadèmic i social de cada infant. És preceptiva
en els centres d’educació infantil i primària.

-

-

Finalitats
La coherència educativa de tots els agents implicats en l’educació exigeix la
relació i el diàleg entre les famílies de l’alumnat i els professionals de
l’educació, per afavorir l’èxit educatiu. La finalitat de la carta de compromís és
potenciar la comunicació, participació, implicació i compromís entre els
centres i les famílies en l’educació dels infants.
Aquesta carta ha de contribuir, entre d’altres finalitats, a:
 Millorar la informació i la comunicació entre el centre i les famílies.
 Compartir amb l’alumnat i amb les famílies els principis i continguts del
projecte educatiu del centre.
 Facilitar a l’alumnat i a les famílies l’exercici dels seus drets i el
compliment dels deures.
 Vincular centre i família, mitjançant el compromís i l’acció tutorial.
 Potenciar el sentiment de pertinença de l’alumnat i de les famílies a la
comunitat educativa.
 Impulsar fórmules organitzatives que afavoreixin la implicació de les
famílies en el fet educatiu.
 Afavorir una acció coherent dels agents educatius que intervenen en el
procés educatiu i que contribueixen al desenvolupament integral de la
personalitat.
 Implicar la família en l’adopció de les mesures educatives alternatives o
complementàries que s’escaiguin per atendre les necessitats
específiques de l’alumnat.
 Fomentar la convivència i el bon clima escolar.
Continguts
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-

-

-

-

-

-

La carta de compromís educatiu expressa els objectius i les estratègies
necessàries per assolir el desenvolupament dels processos educatius en un
clima de convivència i de respecte. Pot establir actuacions concretes,
assolibles a curt termini, que incideixin en la formació de l’alumnat i explicitar
els compromisos que cada família adquireix amb el centre i els del centre
amb la família.
Els compromisos entre les famílies i el centre es refereixen al seguiment de
l’evolució dels i de les alumnes, a l’acceptació dels principis educatius del
centre, al respecte envers les conviccions ideològiques i morals de la família i
a la comunicació entre el centre i la família.
Els compromisos que es formalitzin parteixen de la priorització dels valors
que, d’acord amb el projecte educatiu, l’escola impulsa en la formació de
l’alumnat.
Redacció, aprovació i difusió
Els continguts comuns de la carta de compromís educatiu són elaborats pel
centre, amb la participació de la comunitat escolar, i són aprovats pel consell
escolar. Correspon a la direcció del centre impulsar les mesures
organitzatives necessàries per fer efectiu aquest procés participatiu.
Un cop s’aprovi la carta de compromís, cal fer-ne difusió a les famílies, amb la
finalitat de compartir els continguts i la importància d’aquest compromís i
potenciar alhora que en facin partícips els fills i les filles. La direcció, d’acord
amb el consell escolar, ha d’optar per l’estratègia de difusió de la carta que
millor s’adapti a les característiques del centre. A més, amb la finalitat de
sensibilitzar l’alumnat de la importància de la carta de compromís educatiu,
pot ser convenient planificar actuacions concretes amb l’alumnat.
Signatura i seguiment dels acords
La carta de compromís educatiu la signa la direcció del centre, d’una banda, i
el pare, la mare o tutor legal de l’alumne o alumna, de l’altra, en el moment de
formalitzar la matrícula de l’alumne a l’escola.
De la carta i de les revisions successives, se n’han de signar dues còpies,
una per al centre i una altra per a la família.
L’escola guardarà a l’expedient personal dels alumnes la carta original
degudament signada per les dues parts.
Es formalitza en el moment de la matrícula i pot ser objecte de revisió
periòdica si ambdues parts ho acorden.
El tutor de l’alumne i/o la CAD els correspon fer el seguiment del compliment
dels compromisos de la carta.
Les modificacions que s’acordin s’han d’incloure com a addenda i han d’anar
signades per la persona que tingui assignat fer el seguiment dels
compromisos i pel pare, la mare o el tutor o tutora legal de l’alumne o alumna.
(Veure model de carta de compromís a l’apartat d’annexos)
7.2.4. Actuació davant de situacions familiars diverses

-

En situacions singulars, els criteris a aplicar en els supòsits de problemes
dels progenitors en relació amb els fills són:
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 No prendre partit ni adoptar cap posicionament en les relacions privades
entre els pares dels alumnes.
 Complir sempre les resolucions i requeriments judicials relatius a les
citades relacions.
 Cap funcionari està obligat a proporcionar informes dels alumnes, a
petició d’advocat. Caldria exigir l’oportú requeriment judicial.
 Els pares, si no estan privats de la pàtria potestat, tenen dret a rebre
informació sobre el desenvolupament educatiu dels fills.
 Els pares que hagin estat privats de la pàtria potestat s’han de sotmetre al
règim de relacions amb el fill que hagi 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 el consentiment exprés o tàcit de l'altre i
són vàlids els actes que faci un d'ells segons l'ús social i les
circumstàncies. En cas de desacord entre progenitors, cal complir el que
determini el jutge.
 Els infants més petits han de ser lliurats a l’hora de la sortida, als pares
que tinguin atribuïda la guàrdia i la custòdia o a les persones que en
tinguin l’encàrrec.
 En el cas que es tingui constància que algun alumne ha estat objecte de
maltractaments, el tutor o professor que en tingui constància hauria
d’elaborar un informe sobre les seves observacions i comunicar-ho a
direcció. Després, la directora ha de trametre aquest informe a la Direcció
General d’Atenció a la Infància i donar comptes d’aquesta actuació als
Serveis Territorials.
 Davant de qualsevol exigència que depassi els criteris que s'han
expressat anteriorment, cal demanar el corresponent requeriment judicial.
7.3.
-

Associació de mares i pares d'alumnes (AMPA)

Els pares i mares o tutors d’alumnes que estiguin matriculats a l’escola
podran organitzar-se en associacions de pares d’alumnes d’acord amb la
legislació vigent.
Les activitats pròpies de les associacions de mares i pares d’alumnes són
aquelles que puguin respondre als objectius següents:
 Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, els
pares, mares i tutors legals, als professors i als alumnes del centre i als
seus òrgans de govern i participació, en tot el que es refereix a l’educació
dels seus fills i, en general, de tots els alumnes matriculats a l’escola.
 Les associacions de mares i pares d’alumnes poden donar suport i
assistència als seus associats i alumnes del Centre, mitjançant la
programació i organització d’activitats extraescolars i serveis, d’acord
amb el que estableixin els seus estatuts i normativa d’aplicació.
 Promoure la participació de les mares i pares dels alumnes en la gestió
del Centre.
 Assistir els pares dels alumnes en l’exercici del seu dret a intervenir en el
control i la gestió del Centre.
 Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes en el
Consell Escolar i altres òrgans col·legiats del Centre.
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-

-

-

 Facilitar la col·laboració del Centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i
laboral de l’entorn.
 Promoure les activitats de formació de les mares i pares, tant en la
vessant cultural, com l’específica de responsabilització en l’educació
familiar.
 D’altres que, en el marc de la normativa específica, els assignin els seus
respectius estatuts.
Correspon als pares i mares potenciar l’associació com a mitjà de participació
en la comunitat escolar.
Les associacions de mares i pares d’alumnes podran promoure activitats
extraescolars i aportar suggeriments per al millor compliment dels objectius
educatius de l’escola.
Les associacions de mares i pares d’alumnes podran tenir com a domicili
social el centre docent prèvia comunicació a la direcció del centre.
Un membre de les associacions de mares i pares d’alumnes serà designat
per aquesta per formar part del Consell Escolar com a representant de
l’associació.
Les associacions de mares i pares d’alumnes, a través dels seus òrgans de
representació, gestionaran de manera autònoma els seus recursos, d’acord
amb el que disposin els seus estatuts. Els fons propis del Centre i els fons
propis de les associacions de mares i pares d’alumnes es gestionaran de
manera autònoma i separada amb comptabilitats independents.
Les associacions de mares i pares d’alumnes podran participar en el
desenvolupament de les activitats complementàries organitzades pel Centre,
sense que en cap cas la participació pugui suposar aportar treball o serveis
de persones associades o contractades per la qual aportació es puguin
derivar deures o responsabilitats per al Centre i per a l’Administració
educativa.
Les associacions de mares i pares d’alumnes no podran aportar cap persona,
sigui associada o contractada, perquè desenvolupi les activitats lectives del
Centre, que són responsabilitat i competència exclusiva i directe del personal
docent o tècnic nomenat pel Departament d’Ensenyament.
Les associacions de mares i pares d’alumnes podran aportar voluntàriament
al Centre mitjans materials i econòmics per a la realització o millora d’algun
aspecte de la vida educativa del Centre. La donació o cessió de mitjans
materials hauran de quedar recollits a l’inventari del centre si passen a la
seva propietat. Les aportacions econòmiques hauran d’estar recollides en el
pressupost general del Centre i/o informades al Consell Escolar, i ser
assignades exclusivament a la finalitat que correspongui segons la voluntat
manifestada per les associacions de mares i pares d’alumnes.
Les associacions de mares i pares d'alumnes poden utilitzar els locals del
centre per les activitats que els són pròpies. La directora del centre facilitarà
la integració d'aquestes activitats a la vida escolar, tenint en compte el normal
desenvolupament d'aquesta.
Les associacions de mares i pares poden utilitzar les cartelleres del centre
per a la difusió de la informació pròpia. La directora del centre els indicarà els
espais reservats.
Les associacions de pares poden promoure federacions i confederacions,
d'acord amb el procediment normativament establert.
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7.3.1. Comissió del menjador
-

És una comissió mixta formada per membres de l’AMPA i l’Equip Directiu.
Té l’objectiu de vetllar per un correcte funcionament del servei de menjador,
que es concreten en:
 Supervisar totes les activitats relacionades amb aquest servei, tant siguin
alimentàries, educatives i administratives.
 Revisar els menús elaborats per l’empresa concessionària de la cuina i
fer-ne el control mitjançant tastets.
 Demanar a l’empresa responsable del servei de menjador la programació
de les activitats lúdiques per a cada curs.
 Avaluar l’exercici econòmic i supervisar preus del servei cada curs donant
comptes al Consell Escolar per a la seva aprovació.
 Demanar la relació de tot el personal contractat per l’empresa que presti el
servei i la tasca assignada.
 Elaborar i presentar al Consell Escolar noves propostes de millora pel bon
funcionament del servei de menjador.
 Fer de canal de comunicació famílies-servei de menjador.
 D’altres que se li puguin encomanar des del propi Consell Escolar.

-

A l’inici del curs escolar, i des del propi Consell Escolar s’establirà un
calendari, tant d’actuacions dels diferents membres de la Comissió, com de
les reunions previstes trimestralment.

7.4.
-

Alumnes delegats. Consell de delegats

A cada grup-classe, a partir de 1r d'educació primària, els alumnes elegeixen
entre ells, per votació, un delegat i un sotsdelegat de classe. La durada de la
representació és d’un curs escolar.
Tots els alumnes poden presentar la seva candidatura, dins el termini que
s’estableixi cada curs.
La candidatura es presentarà a la tutoria grupal i es publicaran totes les
candidatures de cada grup-classe, acompanyades de la foto dels candidats,
al vestíbul de l’escola.
En cas de manca de candidatures, tots els alumnes del grup-classe seran
elegibles.
Cada curs escolar, es marcarà el dia de la votació, la qual serà lliure i secreta.
La mesa electoral serà composada per dos membres a designar pel consell
de direcció.
Cada alumne votarà per mitjà d’una papereta a dos dels seus companys, com
a màxim.
L’escrutini es realitzarà un cop finalitzada la votació del grup-classe.
Es farà una única ronda i qui tingui més vots serà el delegat de classe i el
següent en nombre de vots serà el sotsdelegat.
En cas d’empat, es farà una segona ronda.
Són funcions dels delegats de classe:
 Rebre informació d'interès general que afecti el funcionament del grup.

92

Normes d’organització i funcionament
Escola Mogent

-

 Comunicar assumptes de l’interès del grup relatius a la convivència i la
vida de l'aula al professorat a través del tutor.
 Recollir l'opinió dels seus companys en temes d'interès general o quan
siguin consultats per algun òrgan del centre.
 Proposar temes per a l'elaboració de l'ordre del dia de les assemblees de
classe i ajudar a redactar els resums dels temes tractats.
 Representar el grup en la vida escolar durant un curs acadèmic.
 Formar part del consell de delegats.
Són funcions dels delegats de biblioteca:

Són funcions dels delegats d’hort:

Són funcions dels delegats de comunicació:


El consell de delegats
- El consell de delegats és format per la totalitat dels delegats de classe. Es
renova, conseqüentment, cada curs acadèmic.
- Són funcions del consell de delegats:
 Proposar l'adopció de les mesures preventives que estimin necessàries
per garantir l'efectivitat dels drets de l'alumnat.
 Col·laborar en l'adopció de les mesures preventives necessàries per
garantir l'observança dels deures de l'alumnat.
 Efectuar propostes als diferents òrgans del centre en temes que afectin
directament l'interès de l'alumnat.
 Efectuar propostes relatives a la convivència escolar i al règim d'alumnes
i específicament, sobre l'organització de la jornada de treball escolar.
 Col·laborar en l'organització d'activitats de caràcter especial i general del
centre.
 Informar els respectius grups-classe de qüestions generals que siguin del
seu interès i que afectin la vida del centre.
- A aquest efecte, el consell de delegats es reuneix trimestralment, com a
mínim, sota la presidència i coordinació de la cap d'estudis. D'aquestes
sessions s'aixeca la corresponent acta.
- Els membres del consell de delegats poden conèixer i tenen dret a consultar
la documentació del centre necessària per a l'exercici de les seves activitats,
a criteri de la directora del centre, sempre que no pugui afectar el dret a la
intimitat de les persones, i no podran ser sancionats per l'exercici de les
seves funcions.
7.5.

Altres òrgans i procediments de participació
7.5.1. Alumnes voluntaris

-

Cada curs es crea una borsa de voluntaris exalumnes. Els membres que en
volen formar part signen un conveni de compromís conjuntament amb les
famílies (veure annex).
Els exalumnes de l’escola col·laboren voluntàriament en activitats
programades per mestres i sota la supervisió d’aquestes. Algunes activitats
són: el joc simbòlic a educació infantil, la lectura a cicle inicial, l’educació
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-

física a cicle superior, els tallers internivells de les festes, tasques
administratives, i d’altres que es considerin adients tant pels alumnes de
l’escola com pel voluntari.
En iniciar cada trimestre es fa una reunió dels alumnes que es presenten com
a voluntaris conjuntament amb la cap d’estudis i la coordinadora CAD, per tal
de fer la planificació del trimestre: distribució dels voluntaris en els grups,
valoració de les activitats realitzades mitjançant una enquesta.
Els mestres en finalitzar cada curs valoren mitjançant una enquesta la
col·laboració dels exalumnes.
7.5.2. Associació d’exalumnes

-

-

Consisteix en mantenir el vincle entre els exalumnes i l’escola.
A través del correu electrònic es manté el contacte amb els exalumnes i se’ls
convida a participar en festes, trobades i obres de teatre; així com altres
activitats.
L’objectiu final és la creació de l’associació d’exalumnes com a entitat jurídica
que gestioni i fomenti actuacions de forma periòdica per fomentar l'amistat i el
recolzament mutu entre els antics alumnes, promoure el permanent
desenvolupament i mantenir la relació i cooperació amb l’escola.
7.5.3. Projecte Futur i d’altres convenis amb INS

-

-

L’escola participarà dels programes que tinguin com objectiu posar
els alumnes en contacte amb el món laboral per tal de motivar-los a assolir
l’acreditació de l’etapa d’educació secundària obligatòria.
També de l’optativa d’emprenedoria d’educació secundària obligatòria i
d’estada en empresa del batxillerat que tinguin com a objectiu d’ajudar al
creixement personal i fer conèixer a l’alumnat la realitat del món laboral.
El coordinador dels projectes es posarà en contacte amb l’equip directiu per
presentar la proposta.
Un membre de l’equip directiu i/o la coordinadora CAD el convocarà a una
reunió juntament amb l’alumne, on es decidirà les tasques a realitzar i l’horari,
un cop escoltades les preferències del jove. També es proposarà un tutor, a
qui se li haurà proposat amb anterioritat.
El primer dia, un membre de l’equip directiu o la coordinadora CAD l’acollirà i
li comentarà l’organització i les normes de convivència; li demanarà les dades
personals i de contacte; i li presentarà el tutor.
El tutor serà l’encarregat de fer-li el seguiment, de recollir les faltes
d’assistència, de fer-li propostes de millora i de fer-li l’avaluació final.
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TÍTOL VIII. FUNCIONAMENT DEL CENTRE
8.1.

Aspectes generals
8.1.1. Calendari escolar

El calendari escolar serà el que per a cada curs aprovi el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat als centres d’educació infantil i primària. Els
períodes de jornada intensiva i els dies de lliure elecció seran triats pel consell
escolar, tenint en compte la proposta del consell escolar municipal. El director dels
Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament els autoritzarà.
8.1.2. Horaris del centre
-

Horari lectiu: de 9h a 12.30h i de 15h a 16.30h. Esbarjo: 11h-11.30h
Horari escolar:
 del bon dia: de 7.30h a 9h
 de menjador: de 12.30h a 15h
 del bona tarda: de 16.30h a 18h
 d’activitats extraescolars: de 16.30h a 18h
8.1.3. Entrades i sortides del centre

-

-

-

Les portes s’obriran uns minuts abans de l’inici de l’horari lectiu i es tancaran
uns minuts després d’aquestes hores, coincidint amb una música.
L'alumnat d'educació infantil i de primària accedirà a l’escola per portes
diferents.
Els alumnes d’educació infantil ho faran per la que dóna accés al pati de
parvulari i es podran acompanyar fins a la classe, on hi accediran quan la
mestra obri la porta.
Els alumnes d’educació primària ho faran per la que dóna accés al pati de
primària i tot sols aniran cap a la porta que tenen adjudicada segons el nivell
que els correspongui. Només es podran acompanyar els alumnes de cicle
inicial durant la primera setmana del curs.
La porta del pati de primària estarà vigilada pel sr. conserge per tal que cap
alumne pugui sortir del recinte.
La recollida dels alumnes d’educació infantil es farà a la porta de les classes.
La recollida dels alumnes d’educació primària es farà a la porta que cada
nivell té adjudicada.
Els alumnes els lliurarà el mestre que ha estat amb ells la darrera sessió a les
famílies o a qui designin. En cas de no venir-lo a recollir la persona habitual,
cal que s’avisi a la mestra o en cas de no ser possible cal informar a l’auxiliar
administrativa.
Si un alumne marxa habitualment amb una altra família de l’escola cal que
ompli una autorització.
(Veure model a l’apartat d’annexos)
A partir de cicle mitjà els alumnes podran marxar sols, prèvia autorització de
les famílies.
(Veure model a l’apartat d’annexos)
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-

-

A partir de cicle mitjà els alumnes podran recollir els germans de cursos
inferiors, prèvia autorització de les famílies.
(Veure model a l’apartat d’annexos)
Quan un alumne ha de sortir fora de les hores habituals, ha de portar
necessàriament una autorització escrita del pare, mare i/o tutor legal i, si no
té autorització per marxar sol, és necessari que els pares el vinguin a buscar
a l’escola.
Per tal d’afavorir l’adaptació i el treball dels alumnes, cal que es respectin els
horaris assenyalats.
8.1.4. Esbarjo
8.1.4.1.

-

L’horari d’esbarjo és de 11.00h a 11.30h, tant a educació infantil com a
educació primària.
Excepcionalment, aquest període d’esbarjo es pot modificar.
8.1.4.2.

-

-

-

Horari

Vigilància

A principi de curs s’organitzaran els torns de vigilància dels diferents espais
on es desenvolupa l’esbarjo: pati d’educació infantil, pati de primària, aula
d’informàtica, espai de ball, biblioteca, hort, vestíbul, gimnàs, parc i/o els que
s’acordin en cada curs.
En el mateix horari es marcaran les persones que han de substituir en cas de
faltar algun mestre.
En cas que un mestre porti al seu grup d’alumnes al pati i no hi hagi cap
mestre vigilant, es farà càrrec de la vigilància fins que vingui la persona
encarregada.
Es faran tres grups de vigilància al pati de primària, un grup al pati d’educació
infantil, dues persones a l’aula de jocs, dues persones a la biblioteca, una
persona al gimnàs i un grup al parc.
Els mestres responsables de la vigilància seran puntuals i faran complir la
normativa als alumnes.
Donada l’estructura del pati, cal que la vigilància sigui activa, per tal de tenir
control visual de tots els alumnes.
En cas d’absentar-se un mestre del pati, ho comunicarà als companys que
facin la vigilància al mateix espai i la durada no serà de més de cinc minuts.
Quan un alumne es fa mal al pati, el mestre encarregat de la vigilància és qui
l’acompanyarà a la sala de mestres perquè qui no tingui vigilància faci la cura
i n’informi al tutor de l’alumne. En cas de dubte en la gravetat haurà de
comentar-ho al tutor o a un membre de l’equip directiu perquè truquin a la
família.
En algun cas, es pot assignar la vigilància d’un alumne en concret a un
mestre.
En cas de pluja, com que els alumnes no baixaran al pati, l’encarregat de la
vigilància és el mestre que estava a l’aula amb el grup. La resta de persones
aniran passant per les aules per donar suport a qui les vigila i rellevar-los.
8.1.4.3.

Normativa
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Els alumnes de d’Educació Infantil jugaran al pati de parvulari.
La resta d’alumnes ho faran al pati de primària i a les diferents zones de
l’escola marcades dins l’horari que se’ls ha assignat.
Zones d’esbarjo: pista esportiva (amb torns marcats), zona de jocs
tradicionals, zona de jocs amb pilota tova, sorral de primària, hort, ping-pong i
spiribol (amb torns marcats), gimnàs (amb torns marcats), biblioteca (amb
torns marcats), vestíbul (alumnes de 6è i escacs), aula d’anglès (ball amb
torns marcats) i aula d’informàtica (alumnes de 5è i 6è amb torns marcats).
Els alumnes de parvulari i primer aniran un cop a la setmana a jugar al parc.
Abans de sortir al pati tots els alumnes aniran al lavabo, per tal de mantenir
l’ordre hi haurà uns vigilants de passadís.
No es podrà entrar a l’escola en el temps d’esbarjo.
El material lúdic de Parvulari es mantindrà recollit i s’anirà reposant quan es
cregui necessari.
Les cordes, gomes, pilotes i pales de ping-pong estaran guardades al gimnàs;
els alumnes les podran agafar i en seran responsables de tornar-les. Aquest
material s’anirà reposant quan es cregui convenient.
Els escacs es recolliran i es procurarà mantenir-los en bon estat. Aquest
material s’anirà reposant quan es cregui convenient.
Es farà ús de les papereres i es mantindran netes i sense sorra les zones
encimentades.
El consell de delegats, cada inici de curs, establirà els torns de joc, els torns
de vigilants de passadís, ... Se’n farà la revisió i canvis si són necessaris en
les reunions que es fan al llarg del curs.
A les hores d’esbarjo els alumnes no podran romandre sols a les aules.
De 12.30h a 15.00h només podran estar al pati els alumnes usuaris del
menjador i a partir de les 16.45h es tancarà el recinte escolar excepte per
aquells que participin en activitats extraescolars i sota la responsabilitat dels
organitzadors.
8.1.5. Visites de les famílies o tutors

-

-

Els pares, mares i/o tutors hauran d’assistir a les reunions que se’ls convoqui
per tal de fer un seguiment d’allò que passa a l’escola.
Els pares, mares i/o tutors podran demanar entrevista al tutor del seu fill, a
qualsevol mestre de l’escola, a la cap d’estudis o a la direcció. Les entrevistes
sempre es realitzaran prèvia demanda dins l’horari establert. En algun cas es
pot fer fora de l’horari escolar.
Quan una família hagi d'informar d'algun aspecte a la mestra, ho farà
mitjançant una nota, un avís a l’agenda o li comunicarà al conserge o persona
que estigui a la porta. L’objectiu és no destorbar els mestres a l'entrar.
Les famílies podran assistir a tots els actes i exposicions als quals se’ls
convidi de manera general o particular.
També podran participar de la vida escolar de manera puntual i voluntària,
previ acord de l’horari i l’activitat a desenvolupar.
8.1.6. Informacions a les famílies
8.1.6.1.

Cartelleres
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-

Totes les informacions importants i d’actualitat de l’escola estaran penjades al
taulell d’anuncis situat a l’entrada principal.
D’acord amb la normativa vigent, els centres educatius han d’exposar en el
tauler d’anuncis, abans del 30 de juny, la relació de llibres de lectura
seleccionats per al curs següent per cursos, indicant-ne el títol, l’autoria,
l’editorial i l’ISBN.
A la cartellera del centre només es podran penjar fulls informatius relacionats
amb el centre, activitats d’interès general del municipi i activitats que organitzi
l’Ajuntament i altres serveis públics.
Les informacions que es considerin rellevants es penjaran, també, a les
reixes de les portes d’entrada d’alumnes.
Les informacions específiques dels diferents nivells de parvulari es podran
penjar als vidres de les portes i a la cartellera del menjador.
8.1.6.2.

-

-

Les circulars informatives es trametran, preferentment, per correu electrònic,
excepte en aquelles famílies que no en disposin. En aquest cas es donarà al
germà petit i en el cas de germans bessons es lliuraran a l’alumne que vagi al
grup A.
Algunes informacions específiques de cada nivell de primària es podran
apuntar a la llibreta o a l’agenda.
8.1.6.3.

-

Circulars

Espai web

L’espai web pretén ser un espai informatiu per tota la comunitat educativa.
La web de l’escola està organitzada de manera que es van incorporant totes
les informacions rellevants de l’escola.
Al calendari hi figuren totes les activitats complementàries, reunions, festes,
...
També es publiquen diferents activitats de cadascun dels grups-classe.
8.1.7. Actuacions en el supòsit de retard en la recollida de l’alumnat a la
sortida del centre

-

Quan es produeixi un retard fora dels marges raonables en la recollida d’un
alumne un cop acabat l’horari escolar es procedirà de la manera següent:
 El tutor avisarà algun membre de l’equip directiu i procurarà contactar
telefònicament amb els pares o tutors legals de l’alumne per tal que
passin el més ràpid possible a fer-se càrrec del seu fill.
 Si no és possible contactar amb els pares s’avisarà la policia local
perquè es facin càrrec de la situació.
 El tutor portarà el registre dels alumnes que se’ls recull tard i en els
casos reiteratius, s’engegaran els protocols que preveu el Pla
d’absentisme municipal (veure annex), dins la comissió social del
centre.
8.1.8. Actuacions en el supòsit d’absentisme de l’alumnat
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-

L'assistència de l'alumnat al centre és obligatòria. Els pares han de comunicar
per escrit a l’agenda o amb una nota signada les absències dels seus fills,
anticipadament, sempre que sigui possible, especificant el motiu i la durada
de l’absència. En cas que no es pugui preveure, ho comunicaran amb
posterioritat. El mestre tutor comunicarà les absències no justificades als
pares, mares o representants legals dels alumnes.
El tutor és l’encarregat de portar el registre d’assistència del seu grup
d’alumnes i cada mes es recollirà, quedant arxivat als arxius del centre.
A l’informe avaluació parcial a les famílies es notificarà si hi hagut moltes
faltes d’assistència i/o retards en aquell període.
En el cas d'absències repetides, es procurarà en primer lloc la solució del
problema amb l'alumne i el seu pare, mare o representant legal i el tutor de
l’alumne.
Si el problema persisteix, s’engegaran els protocols que preveu el Pla
d’absentisme municipal (veure annex), dins la comissió social del centre.
8.1.9. Actuacions en el supòsit d’impuntualitat reiterada de l’alumnat

-

-

Quan es produeixi un retard de més de cinc minuts de l’hora de l’inici de
l’activitat del centre, l’alumne es trobarà la porta del recinte tancada. En
aquest cas, s’haurà d’accedir al vestíbul de l’escola per l’entrada principal i
caldrà deixar l’alumne a consergeria o a les dependències de l’auxiliar
administrativa, qui acompanyarà l’alumne a la seva classe.
El tutor portarà el registre dels alumnes que arriben tard i en els casos
reiteratius, s’engegaran els protocols que preveu el Pla d’absentisme
municipal (veure annex), dins la comissió social del centre.
8.1.10.

-

-

-

Higiene i salut

Els òrgans de govern del centre, en el marc de les respectives competències,
vetllaran per la salubritat del recinte i les instal·lacions escolars.
En la programació i supervisió del manteniment, reparació i conservació, els
òrgans de govern tindran cura de considerar els elements de salubritat de
què ha d'estar proveït el centre, així com de la neteja del recinte i
instal·lacions.
Les mesures de control de plagues s'aplicaran quan siguin estrictament
necessàries, evitant, sempre que es pugui, les actuacions de caràcter
merament preventiu; quan s'hagin de dur a terme, caldrà atenir-se a les
recomanacions dictades per la Direcció General de Salut Pública del
Departament de Salut.
Com que l’escola vetlla també per una alimentació sana, es prega que
l’alumnat porti un esmorzar sa (fruita o entrepà) i amb embolcall reutilitzable
(en un recipient) o reciclable.
Els alumnes d’educació infantil esmorzaran a la classe asseguts a les taules.
Els alumnes d’educació primària esmorzaran al pati.
No està permès fumar en tot el recinte de l’escola. Per tant, els pares o
familiars no podran fumar en els patis. Per motius higiènics, també queda
totalment prohibit tirar burilles o papers i escopir a terra.
No es permet el consum d’alcohol i altres substàncies tòxiques dins el recinte
escolar.
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Aquesta normativa d’ús del tabac, alcohol i altres substàncies tòxiques afecta
a qualsevol membre de la comunitat escolar o persona que es trobi dins del
centre.
Queda prohibida l’entrada d’animals al recinte escolar, excepte en cas
d’activitats amb fi pedagògic i prèvia autorització i gossos pigall.
8.1.10.1. Admissió d'alumnes malalts i dels accidents

-

-

-

-

-

L’equip directiu i el personal docent vetllaran perquè es compleixi la normativa
sanitària vigent, establerta pel Departament de Sanitat.
En general, els nens no s’han d’excloure de l’escola per malalties poc
importants, llevat que es doni alguna de les condicions següents:
 Que la malaltia impedeixi que l’alumne dugui a terme les seves
activitats amb normalitat.
 Que la malaltia de l’alumne requereixi més atencions de les que els
seus responsables puguin donar-li, atès que l’atenció envers la resta
d’alumnes no pot quedar afectada.
 Que l’alumne presenti febre, letargia o irritabilitat, que plori
constantment, que respiri amb dificultat o que tingui altres signes que
evidenciïn una malaltia greu.
 Que l’alumne presenti exantema amb febre o canvis de comportament i
el metge no hagi descartat que sigui una malaltia infecciosa.
En cas de dubte s’aplicaran els Criteris de no-assistència de l’alumnat a
l’escola o a la llar d’infants durant un període de temps determinat a causa de
malalties transmissibles editats pel Departament de Salut i que figuren com a
annex d’aquestes instruccions.
En el cas de detectar problemes importants a nivell físic o psicològic en algun
alumne, es posarà en coneixement de la família per tal d'actuar en
conseqüència.
L'escola mantindrà una farmaciola amb l'equipament bàsic establert pel
Departament de Sanitat, per atendre primeres cures.
En el cas que un nen prengui mal o es trobi malament dins el centre en horari
lectiu, l'escola es posarà en contacte amb la família, per tal de poder atendre,
el més eficaçment possible la necessitat que hagi sorgit.
El tutor o mestre que estigui amb l’alumne amb símptomes de malaltia
valorarà la conveniència de trucar a la família: febre, vòmits, ... En cas de
dubte consultarà a un membre de l’equip directiu. El mestre donarà els detalls
a l’administrativa que serà qui farà la trucada.
Si s'ha de traslladar l'alumne a l'hospital, ho farà la pròpia família. Si no fos
possible s’avisarà al servei d'urgències SEM (112).
L'administració de les vacunes està regulada pel Decret 155/1993 d'1 de juny
d'actualització del Programa de salut escolar. L’escola coordinarà la seva
administració amb el servei de salut de la Roca del Vallès, gestionarà les
autoritzacions i facilitarà l’ús dels espais per portar-les a terme.
A l'arxiu de l'alumne hi haurà d'haver una fotocòpia de la targeta de la
seguretat social o la companyia asseguradora corresponent. Així mateix,
quan s'inscrigui l'alumne al centre s'aportarà una fotocòpia del carnet de
salut, amb les vacunacions corresponents.
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Quan algun alumne hagi de prendre algun medicament en horari escolar,
caldrà que els seus pares o tutors legals signin el full d’autorització de
medicaments, especificant l'horari de medicació i la dosi.
8.1.11.

-

-

Els alumnes poden portar esmorzar per repartir entre els companys a l’hora
d’esmorzar, previ avís a la tutora.
Aquest esmorzar, per salvaguardar la seguretat alimentària de l’alumnat i la
responsabilitat del centre, no podrà ser d’elaboració pròpia.
Els alumnes de sisè podran convidar a un aperitiu.
No es podran repartir invitacions de festes a la classe; excepcionalment es
poden repartir en cas que tots els alumnes siguin convidats.
No es poden portar llaminadures.
8.1.12.

-

-

-

-

Aniversaris

Seguretat

Les portes del recinte escolar es mantindran tancades i s’entrarà per la porta
principal que dóna accés al vestíbul, llevat de les hores d’entrada i sortida
d’alumnes que es farà pels llocs assenyalats en aquesta normativa.
L'accés al recinte escolar serà controlat, d'acord al règim horari de les
activitats del centre segons el que disposen aquestes normes d’organització i
funcionament i les corresponents programacions generals anuals de centre
de cada any.
Les persones alienes al centre s’hauran d’identificar i s’anotarà al llibre de
registre.
La directora del centre podrà autoritzar l'accés de personal aliè que hagi
d'efectuar tasques de suport, de manteniment o de provisió de recursos,
sempre que es garanteixi el normal funcionament de les activitats i la
seguretat de les persones. En tot cas, s'aïllaran eventuals zones d'obres o de
reparacions que puguin suposar un perill.
Es facilitarà l'accés als responsables dels respectius usos socials autoritzats
en les franges horàries corresponents.
L’escola disposa d’alarma, que controla la Policia local, se’ns adjudiquen 4
codis d’accés que distribueix la directora per: equip directiu, claustre,
menjador i AMPA. Facilitarà aquests codis de manera nominal per escrit per
tal d’emfatitzar la responsabilitat que implica tant a nivell de responsabilitat
com de confidencialitat. Serà la Policia Local o l’Ajuntament qui donaran els
codis pertinents al conserge i al personal de neteja. En cas que alguna
persona hagi d’entrar més d’hora de l’inici de l’activitat de bon dia, més tard
de l’horari del personal de neteja o en període de cap de setmana o
vacacional, es pactarà amb la Policia Local el codi a donar.
(Veure model a l’apartat d’annexos)
La sala polivalent també disposa d’alarma, els codis de la qual gestiona
l’Ajuntament a través del conserge.
8.1.12.1. Seguretat en el recinte i instal·lacions

-

Els òrgans de govern del centre, en el marc de les respectives competències,
vetllaran per la seguretat del recinte i les instal·lacions escolars.
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En la programació i supervisió del manteniment, reparació i conservació, els
òrgans de govern tindran cura en considerar els elements de seguretat de
què ha d'estar proveït el centre.
Els òrgans de govern, en el marc de les respectives competències, tindran
cura que la realització d'obres i tasques de manteniment, reparació i
conservació no interfereixi la normal activitat del centre o bé es programi una
distribució diferent de les activitats; de tal manera que resultin al màxim
d'independents possible en els espais i/o temps.
El centre elaborarà un pla d'emergència i evacuacions com un reglament
específic per a aquests supòsits. Aquest pla romandrà de forma conjunta a
els dependències de la direcció del centre i s’annexarà al projecte educatiu
del centre. Aquestes normes es donaran a conèixer, a l'inici de cada curs, a
l'alumnat, al professorat i altre personal del centre.
La programació general anual del centre preveurà, anualment, la realització
de simulacres d'evacuació. La valoració de la realització dels simulacres
s'incorporarà a la memòria anual i es remetrà als Serveis Territorials del
Departament d’Ensenyament. Els resultats d'aquestes valoracions seran
tinguts en compte per a la millora i actualització del pla d'emergències i
evacuacions.
8.1.12.2. Seguretat de l'equipament i material

-

Els òrgans de govern del centre, en el marc de les respectives competències,
vetllaran per la seguretat de l'equipament i del material.
En la provisió de material que correspongui per l'aplicació del pressupost del
centre, es considerarà la seguretat com un dels criteris prioritaris.
El personal del centre que hagi de manipular equipament i material
susceptible de risc o perill haurà de tenir els coneixements i formació adients,
així com prendre totes les cauteles necessàries.
8.1.12.3. Seguretat de les activitats

-

-

-

Les activitats aprovades en la programació general anual del centre o les que
es deriven de l'exercici dels drets dels membres dels diferents sectors de la
comunitat educativa hauran de desenvolupar-se en condicions de total
seguretat.
A aquest efecte, s'incorporaran en la seva planificació, de manera sistemàtica
els elements de seguretat necessaris que hauran de respectar-se en la seva
execució. Les persones adultes responsables de la seva realització hauran
de tenir-les presents, aplicar-les i podran proposar-ne millores.
La valoració de les activitats aprovades en la programació general anual del
centre porta associada la valoració de la seva seguretat.
8.1.12.4. Normativa de les claus de l’Escola

-

L’Escola disposa de diferents jocs de claus, segons el nivell d’obertura de
portes de les mateixes:
 Clau mestra: obre totes les portes; només l’equip directiu, l’auxiliar
administrativa, el conserge i el personal de neteja en poden disposar.
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 Clau de mestres: obre la porta principal, les aules, els lavabos i la sala
de mestres. Només els mestres en poden disposar.
 Clau de cuina: obre la porta principal, la cuina i la zona del menjador.
Nomes el personal de cuina i menjador en poden disposar.
 Clau AMPA: obre la porta principal i el despatx de l’AMPA. Només els
membres de la junta de l’AMPA en poden disposar.
A cada mestre se li lliura una còpia de la clau que haurà de tornar a final de
curs o en finalitzar la seva tasca a l’escola.
L’aula de música i l’aula d’informàtica tenen claus diferents ja que són portes
de seguretat; cada matí estaran obertes i es tancaran en acabar l’horari
lectiu. Si alguna persona necessita l’espai fora d’aquest horari haurà de
demanar la clau al coordinador d’informàtica i retornar-li l’endemà.
A consergeria hi ha un armariet amb les claus de tot el centre, sempre que
se’n necessiti una es demanarà al conserge i se li retornarà personalment.
La sala polivalent té claus completament diferents que l’escola. Les claus
d’aquest espai les té el conserge que és qui en lliura una còpia cada inici de
curs als especialistes d’educació física; aquests les retornaran en acabar el
curs. Si alguna persona les necessita les demanarà a un mestre d’educació
física i serà l’encarregat de retornar-les un cop acabada l’activitat.
En cas que l’Ajuntament deixi les claus a alguna entitat per fer alguna activitat
fora de l’horari lectiu, n’és el responsable del control de les mateixes.
La policia local té un joc de claus de l’escola i de la sala polivalent.
8.1.13.

-

-

-

-

Vestuari

A l’escola tothom vesteix segons el seu criteri i gust, sempre però amb
correcció i cuidant la higiene personal necessària.
No s’acceptarà l’ús de gorres (excepte al pati) o altres elements anàlegs. No
es podrà portar cap tipus de vestimenta que impedeixi la realització
d'activitats curriculars, la comunicació interpersonal, la identificació personal o
que atempti contra la salut o seguretat personal de la resta de la comunitat
educativa o que siguin representatius de grups socials.
No es permetran ni toleraran símbols que exaltin la xenofòbia o el racisme o
que promoguin qualsevol tipus de violència.
Tots els alumnes han de tenir una bata a l’escola, que s’utilitzarà en ocasions
concretes i a criteri del mestre; quan cregui que els alumnes es poden
embrutar (activitats d’expressió plàstica, tallers, ...). Pels alumnes d’educació
infantil es recomana que la bata sigui cordada al davant i amb punys de
goma.
Els alumnes de P3 deixaran una muda completa a l’escola.
La bata, l’abric i altres peces de roba han de portar una beta d'uns 20cm i han
d’anar marcades amb el nom.
El dia de psicomotricitat els alumnes d’educació infantil hauran de portar
posat de casa el xandall i calçat esportiu. Hauran de portar uns mitjons
gruixuts a l’inici de cada trimestre per les activitats de psicomotricitat i aquest
material serà desat a una capsa de l’aula de cada grup-classe.
En l’àrea d’educació física és obligatori portar roba i calçat esportiu per
realitzar les activitats. Els alumnes de cicle inicial i mitjà hauran de portar una
samarreta de recanvi que es posaran un cop finalitzada la sessió i estris de
neteja personal. Els alumnes de cicle superior es dutxaran un cop acabada la
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classe d’educació física. Es procurarà que aquestes es realitzin abans de
l’esbarjo o les darreres hores del matí o de la tarda.
Els objectes que es van trobant al llarg del curs i que ningú respon per ells es
guarden al despatx de direcció sota la tutela de la directora. Per acumulació,
l’escola es desfarà d’aquest objectes durant el mes de juliol.
Si aquests objectes són peces de roba es guardaran a la caixa de roba
extraviada situada al costat del despatx de l’AMPA. Per acumulació, l’escola
buidarà la caixa al mes de juliol, donant-la a Càritas, dipositant-la al
contenidor “Humana – Fundación Pueblo para Pueblo” o altra ONG.
8.1.14.

Material escolar

8.1.14.1. Consideracions prèvies
-

-

-

Tot el material de l’escola és d’ús comú. Es vetllarà perquè es faci un ús
racional dels recursos i materials i es fomentarà el reciclatge de tot aquell
material recuperable, fomentant els hàbits de responsabilitat entre els
alumnes. Amb aquesta decisió s'aconsegueix homogeneïtzar el material i un
estalvi important.
Tots el material emprat reunirà els criteris de qualitat i seguretat que estableix
la normativa vigent. En particular, els recursos lúdics, les joguines i el material
d'ús fungible han d'estar identificats amb el marcatge CE de conformitat.
S'han de mantenir arranjats en bon estat de netedat i seguretat per evitar
riscos d'infecció, malaltia i contaminació i garantir les condicions
higienicosanitàries.
Tot l'equipament estarà adaptat a les edats i característiques dels alumnes i
s'evitaran cantoneres i materials de risc o estellables.
L’adquisició de material es farà d’acord amb el pressupost que anualment
aprova el Consell Escolar.
Els pares pagaran a una quantitat en concepte de quota de material del curs.
Aquesta quota es pagarà fraccionada (mes de setembre i mes de febrer) i
serà aprovada en Consell Escolar.
Si alguna família té dificultat per pagar el material, ho podrà fer mica en mica,
previ acord amb la direcció del centre.
Les famílies que manifestin la seva disconformitat a pagar la quota de
material escolar, rebran una llista amb tot el material que el seu fill haurà de
portar per a realitzar les tasques escolars.
Quan es tracti de material d’ús general: fotocopiadora, material audiovisual,
ordinadors, ... la directora o la persona a qui es delegui serà l’encarregada de
la seva adquisició.
L’encarregada de la botiga del Mogent serà l’encarregada de la compra i
control de la resta de material.
En cas que un alumne porti un material de casa (estri de treball, joguina,
instrument musical, càmera de fotos en excursions, bossa d’esport, ...), ell
n’és el responsable únic.
8.1.14.2. Material Comunitari

-

S’entén per material socialitzat tot el material d’aula i de tutoria.
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Comprèn el material específic de grup, nivell, cicle o àrea, així com tots els
jocs didàctics.
Quan es detectin necessitats d’aquest material, serà la coordinadora
l’encarregada de fer-ne la demanda i l’equip directiu podrà adquirir-lo
directament o autoritzarà al mestre implicat per a què realitzi la compra.
8.1.14.3. Material Fungible

-

S’entén per material fungible, tot el material que utilitza l’alumnat i el
professorat per realitzar les diferents activitats.
Aquest material el dóna l’escola a l’inici de cada curs i es va reposant a
mesura que es va necessitant. Només en cas que es detecti un mal ús del
mateix, els alumnes l’hauran de portar de casa.
Els alumnes hauran de comprar el següent material: calculadora (P5), geoplà
(1r), estoig (3r-6è), compàs (3r), escaire, cartabó i semicercle (4t).
Quan es detectin necessitats d’aquest material, seran els encarregats de
botiga els qui hauran de fer la comanda i anar-lo a comprar, dins l’horari
establert, a la botiga del Mogent.
Cada classe tindrà uns diners assignats a l’inici de curs per la compra
d’aquest material i els alumnes en seran els responsables.
L’agenda està dins d’aquest material i es donarà a tots els alumnes a partir de
3r.
8.1.14.4. Inventari del material

-

El mobiliari i material escolar no fungible del Centre haurà de relacionar-se de
manera detallada a l’Inventari General del Centre, esmentant el tipus, la
classe, el nombre d’unitat i l’estat de conservació d’aquest material.
Quan algun element del mobiliari o del material no fungible es faci malbé,
desaparegui o sigui transferit a un altre lloc, es donarà de baixa a l’inventari i
se’n farà constar la causa i la justificació documental.
El Consell Escolar promourà la renovació de l’equip escolar i les seves
instal·lacions i en supervisarà la seva correcta conservació.
Formular l’inventari i mantenir-lo actualitzat és responsabilitat de la secretària
del Centre.
8.1.14.5. Llibres de lectura i altres

-

L’escola no utilitza llibres de text.
A proposta del consell de direcció, havent escoltat els equips de cicle, es farà
la relació de llibres de lectura i material complementari que s'utilitzaran durant
el curs escolar en el darrer trimestre del curs anterior.
Amb caràcter general es demanarà:
 A primer, dos llibres de lectura en llengua catalana.
 A segon, dos llibres de lectura en llengua catalana i un en llengua
castellana.
 A tercer, tres llibres de lectura en llengua catalana, un en llengua
castellana i un diccionari de català.
 A quart, tres llibres de lectura en llengua catalana, un en llengua
castellana i un diccionari de castellà.
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 A cinquè, dos llibres de lectura en llengua catalana, un en llengua
castellana i un diccionari d’anglès.
 A sisè, dos llibres de lectura en llengua catalana i un en llengua
castellana.
Aquesta relació de llibres serà exposada al tauler d’anuncis de l’escola abans
d’acabar el curs escolar.

8.2.

Activitats complementàries
8.2.1. Aspectes generals

-

-

-

Les activitats complementàries es programen dins el pla general anual i
s’aproven en consell escolar. Cada curs escolar, es realitzaran les següents:
 2 excursions de tot el dia relacionades amb el currículum del nivell.
 3 activitats dins les Activitats per a les escoles
 Colònies d’una nit pels alumnes de P3 a 3r, de dues nits els alumnes
de 4t i 5è i de tres nits els alumnes de 6è.
 Una sortida de tot el dia pel poble.
S’informarà a les famílies, tant dels llocs com de les dates, a la reunió de
principi de curs.
Si es creu necessari s’enviarà una circular abans de fer alguna de les
activitats per donar instruccions o informació addicional.
Les famílies signaran una autorització per a totes les sortides del curs i una
altra per a les colònies.
Els alumnes no podran participar de cap activitat sense l’autorització escrita
per part de la família i el pagament de la mateixa.
Les sortides a peu s’autoritzaran totes juntes a principi de curs.
Es marcarà la data màxima per a cadascun dels pagaments de les activitats
complementàries al llarg del curs: les activitats culturals el mes d’octubre, les
sortides el mes de novembre i les colònies fraccionades el mes de desembre
i mes de març.
El pagament d’aquestes activitats es farà mitjançant una passarel·la de
pagament on line, excepte les famílies que per motius raonats ho facin en
efectiu a la secretaria de l’escola.
Només es cobraran les activitats que les famílies hagin autoritzat.
El preu de les activitats s’informarà a les famílies a l’inici de curs.
L’escola retornarà la meitat de l’import de les excursions i/o el segon
pagament de colònies en cas que l’alumne no hi assisteixi.
L'import de les Activitats per a les escoles no es retornarà sota cap concepte.
A l’hora de contractar una empresa d’autocars, l’equip de coordinació tindrà
en compte que compleixin la normativa vigent i es concretaran totes juntes a
principi de curs.
La coordinadora d’activitats complementàries serà la responsable de la
organització de les activitats complementàries. L’equip de cicle serà
l’encarregat de la seva planificació i valoració.
La ràtio d’alumnes/professors o acompanyants per a les sortides ha de ser la
següent:
 cicle d’educació infantil: 10/1
 cicle inicial i mitjà: 15/1
 cicle superior 20/1
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En cas que les activitats es perllonguin més d’un dia, les ràtios proposades
són:
 cicle d’educació infantil: 8/1
 cicle inicial i mitjà: 12/1
 cicle superior 18/1
Excepcionalment, el consell escolar justificant-ho adequadament i valorant les
implicacions de seguretat, podrà per a una activitat concreta, acordar el canvi
d’aquestes relacions. Sense aquest acord explícit i justificat per a una activitat
concreta, s’haurà d’aplicar la relació establerta amb caràcter general.
En les sortides curtes pel poble i les Activitats per a les escoles, hi podran
venir pares/mares/tutors com a acompanyants. Aquells qui vulguin, hauran
d’apuntar-se a la borsa de voluntariat.
L’escola aconsella que els alumnes que no vagin de colònies es quedin a
casa ja que no hi haurà els seus mestres. En cas que vingui algun alumne,
aquest anirà en una classe d’un altre nivell i no s’avançaran continguts.
En cas de matrícules noves durant el curs, se’ls cobrarà per les activitats que
manca per fer durant la resta de curs.
En cas de baixa del centre, se’ls retornarà aquelles activitats que l’alumne no
realitzarà i que ja estiguin abonades.
(En l'apartat de faltes i sancions es fa referència a la possibilitat d'excloure un infant
d'una sortida o colònies.)

8.2.2. Normativa
-

Sortides d’un dia:
 Els alumnes portaran esmorzar i dinar. Els alumnes usuaris de
menjador se’ls donarà el picnic amb el dinar els dies d’excursió.
 Els alumnes de cicle superior podran portar dinar compartit entre uns
quants companys i fer un picnic.
 No es podran portar begudes energètiques ni begudes amb gas.
 En cap cas es podran portar llaminadures ni diners a les sortides.
 No es podran portar càmeres, aparells electrònics ni jocs excepte
indicació expressa dels tutors.

-

Colònies:
 Els alumnes portaran l’esmorzar en una bossa fora de la motxilla.
 Uns dies abans es donarà als alumnes una llista amb el material que
cal dur.
 A educació infantil i cicle inicial se’ls donarà un full amb preguntes
d’hàbits que la família o tutors hauran de retornar.
 A les famílies se’ls facilitarà un número de telèfon que només es pot
utilitzar en cas d’emergència.
 L’escola publicarà a través de l’espai web o de la cartellera la
informació sobre els alumnes que estan de colònies.
 Com a norma general, no es podran portar llaminadures ni diners a les
colònies.
 No es podran portar càmeres, aparells electrònics ni jocs excepte
indicació expressa dels tutors.
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 Les colònies de 6è es programaran tenint en compte que siguin
lúdiques i de comiat. Els alumnes se’ls autoritzarà portar diners; la
quantitat es pactarà prèviament amb les famílies i els mestres tutors.
 Per tal de poder assistir a l’activitat de colònies és imprescindible estar
al corrent de pagament de material, activitats culturals, sortides i les
pròpies colònies del curs escolar. En cas de famílies en situació
econòmica en precari, es pot pactar un pla individualitzat de pagament.
8.3.

Altres serveis i activitats
8.3.1. Servei de menjador

-

-

-

El centre disposa de servei escolar amb cuina pròpia, que s’organitza d’acord
al que disposa la normativa vigent i seguint el Pla de Funcionament de
Menjador que es revisa i s’aprova anualment al Consell Escolar.
L’empresa que gestioni aquest servei haurà de cenyir-se a la normativa del
centre i assumir les decisions i l’assessorament del Consell Escolar, així com
el control i la supervisió de la comissió de menjador.
L’empresa contractada per al desenvolupament d’aquest servei farà una
concreció anual que inclourà tant l’organització dels àpats com el
desenvolupament d’activitats educatives de lleure per part de l’alumnat.
Al final de cada curs l’empresa adjudicatària lliura la memòria anual, la qual
serà tinguda en compte per a la millora i actualització del pla de menjador
escolar.
El Consell Comarcal adjudicarà els ajuts individuals de menjador per a
l’alumnat i efectuarà els tràmits corresponents.
S’ofertaran els següents menús: menú basal, menús d’acord a les
intoleràncies i/o al·lèrgies alimentàries, menú vegà, menú ovo-lacto-vegetarià,
menú ovo-lacto-pisci-vegetarià i menú de dieta. Els alumnes que no prendran
menú basal per qüestions de prescripció mèdica o per decisió dels tutors,
caldrà fer una sol·licitud explícita de la família que remetrà a la coordinadora
del servei.
(Veure model a l’apartat d’annexos)
Les educadores del menjador són les responsables dels alumnes de les
12.30h a les 15h.
A més dels educadors hi haurà una coordinadora de menjador que serà la
responsable de fer l’atenció a les famílies cada matí.
Els medicaments que s’hagin de donar dins l’horari de menjador s’hauran
d’entregar a la coordinadora i ella serà la responsable de comunicar-ho al
monitor mitjançant un paper on hi constarà el nom del medicament, l’hora que
s’ha d’administrar i el nom de la persona que l’administrarà. El protocol a
seguir serà el mateix que el de l’escola.
Els alumnes no poden accedir a les classes entre les 12.30 i les 15 hores si
no és acompanyats dels monitors.
Es procurarà que a les 15 hores els nens i nenes arribin a classe amb la cara
i les mans netes i les necessitats fisiològiques fetes.
Al menjador s’hauran de seguir les mateixes normes establertes a l’escola.
El servei de menjador informa als pares a l’inici de curs del que s’ha de portar
per un adient desenvolupament del servei.
Cada mes es publicarà el menú al taulell d’anuncis i a la web de l’AMPA.
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Els nens i les nenes d’educació infantil de P3 faran la migdiada o
descansaran després de dinar a l’aula de psicomotricitat, sota la vigilància de
la seva educadora. Cada llit té els seus llençols. La neteja dels llençols la
realitzarà cada família.
Tots els alumnes utilitzen un tovalló de roba que porten de casa.
Els educadors de menjador informen a les famílies: seguiment diari dels
alumnes de P3, mensual dels alumnes de P4 i trimestralment a la resta de
nivells.
8.3.2. Activitats extraescolars

-

L’escola té diverses activitats extraescolars organitzades i gestionades per
l’AMPA.
L’AMPA controla tots els aspectes relacionats amb les activitats a través d’un
coordinador d’activitats.
L’AMPA proposa a finals de juny les activitats per al proper curs i les concreta
el mes de setembre, en funció de la demanda.
Només es realitzaran aquelles activitats que arribin al mínim d’alumnes
establert.
8.3.3. Activitats de Bon dia i Bona tarda

-

L’escola disposa d’un servei d’acollida matinal al matí de 8.00h a 9.00h. Si hi
ha demanda, el servei es pot iniciar a les 7.30h.
El servei d’acollida a la tarda és de 16.30h a 18h.
L’AMPA es fa càrrec de la gestió d’aquests serveis.

8.4.

De les queixes i reclamacions
8.4.1. Actuacions en cas de queixes sobre la prestació de servei que
qüestionin l’exercici professional del personal del centre

-

El procediment per tractar les queixes o denúncies de l’alumnat, pares i
mares, professorat o altres treballadors del centre que puguin qüestionar o
referir-se a l’actuació professional d’un docent o d’un altre treballador del
centre en l’exercici de les seves funcions, s’ajustarà al protocol següent:
 Presentació i contingut de l’escrit de queixa o denúncia. Les queixes o
denúncies es presentaran per escrit al registre d’entrada del centre,
adreçat a la direcció i hauran de contenir:
 Identificació de la persona o persones que el presenten
 Contingut de la queixa, enunciat de la manera més precisa
possible (amb especificació dels desacords, de les irregularitats,
de les anomalies, ..., que qui presenta la queixa creu que s’ha
produït per acció o omissió del professor o d’un altre treballador
del centre a què es refereixen).
 Data i signatura.
 L’escrit anirà acompanyat, si és possible, de totes les dades,
documents i altres elements acreditatius dels fets, actuacions o
omissions a què es faci referència.
 Correspondrà a la direcció del centre:
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 Rebre la documentació i estudiar-la, directament, o a través
d’altres òrgans del centre si s’escau, obtenir indicis i sempre
que sigui possible fer comprovacions per arribar a evidències
sobre l’ajustament dels fets exposats a la realitat.
 Traslladar una còpia de l’escrit de queixa rebut al professor o
treballador afectat i demanar-li un informe escrit precís sobre els
fets objecte de la queixa, així com l’aportació de la
documentació probatòria que consideri oportuna.
 L’informe escrit es podrà substituir per una declaració verbal de
la persona afectada que es recollirà per escrit en el mateix
moment que la formuli, es datarà i la signarà, com a mínim, la
persona afectada. En tot cas, es respectarà el dret d’audiència
de l’interessat.
 Estudiar el tema amb la informació recollida i, si ho considera
oportú, demanar l’opinió d’òrgans de govern i/o de participació
del centre sobre el fons de la qüestió.
 Dur a terme totes les actuacions d’informació, d’assessorament,
de correcció i, si fa al cas, d’aplicació dels procediments de
mediació, en el marc de les funcions que la direcció té
atribuïdes com a representant de l’administració en el centre,
concretament les de vetllar pel compliment de la normativa i de
cap de personal.
 Contestar per escrit als que han presentat la queixa, amb
constància de recepció, comunicant-los la solució a què s’ha
arribat o, si s’escau, la desestimació personal que hi té adscrit;
motivada de la queixa. Com a mínim, es contestarà al primer
signant de la denúncia i es farà constar en l’escrit de resposta
informació sobre quin és el següent nivell al qual poden acudir
si no queden satisfets per la resolució adoptada (o les
actuacions empreses) per la direcció del centre.
 En el cas que la direcció sigui part directament interessada en la
queixa, s’haurà d’abstenir i, en el seu lloc, ho farà la cap
d’estudis.
Actuacions posteriors i arxivament de la documentació:
 Conclosa l’actuació de la direcció, es podrà informar la direcció dels
Serveis Territorials de la incidència produïda i la solució que se li ha
donat.
 En tot cas, la documentació generada quedarà arxivada, en original o
còpies autenticades, a la direcció o la secretaria del centre, a
disposició de la Inspecció d’educació.
8.4.2. Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs

-

Els pares i mares poden discrepar amb el mestre corresponent respecte a les
qualificacions obtingudes pels seus fills.
Les reclamacions sobre qualificacions al llarg del curs es demana que es parli
directament amb el professor afectat i si no es resol es poden presentar
al·legacions escrites.
Els escrits de queixa sobre les qualificacions obtingudes pels alumnes ha
d’adreçar-se a la direcció del centre i han de contenir la identificació de la
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persona o persones que el presenten, el contingut de la queixa, la data i la
signatura i les dades i/o documents en les que es basa la queixa.
8.4.3. Impugnació de decisions del òrgans i personal del centre
-

Les impugnacions de decisions preses pel personal del centre s’han d’entrar
per registre i s’han de passar a l’òrgan o personal superior dins l’organigrama
del centre.
Els escrits d’impugnació de les decisions preses per la direcció, es dirigiran al
director dels SSTT o a inspecció.

8.5.

-

-

-

-

-

Actuacions, tràmits i gestions

8.5.1. Actuacions en el supòsit de possible lesió en béns o en drets de
particulars (danys soferts en la seva integritat física i/o en els seus
béns materials)
D’acord amb allò que disposa l'Ordre de 13 de novembre de 1989, per la qual
s’aproven les instruccions que regulen les actuacions, els tràmits i la gestió
que han de fer els centres docents públics de nivell no universitari de
Catalunya en determinats casos d’accidents o incidents (DOGC núm. 1225,
de 29 de novembre), modificada per l'Ordre de 16 d’octubre de 1991 (DOGC
núm. 1510, de 25 d’octubre), el professor o professora o altres professionals
d’atenció educativa que es trobin dirigint o vigilant una activitat escolar,
extraescolar o complementària en la qual tingui lloc un accident, hauran
d’atendre la situació produïda amb els mitjans de què puguin disposar,
actuant en tot moment amb diligència i conformement a allò que estableix la
normativa vigent.
La directora del centre comunicarà els fets, el més aviat possible, a la direcció
dels Serveis Territorials de Maresme-Vallès Oriental, a fi que l’òrgan
competent pugui prendre les mesures adients de protecció de l’alumne
accidentat, si s’escau; i assabenti el pare, la mare o els seus tutors legals, o
les persones perjudicades (tercers), dels fets ocorreguts i del procediment
establert per reclamar en via administrativa.
Per iniciar el procediment de reclamació en via administrativa, l’interessat o
interessada, o el pare, la mare o els tutors legals de l’alumne, han de
presentar un escrit de reclamació davant la direcció dels Serveis Territorials
de Maresme-Vallès Oriental. Cal que els particulars adjuntin a l’escrit algun
document acreditatiu del seu dret i un detall sobre l’estimació del perjudici
ocasionat. En el cas d’accidents soferts per alumnes, els interessats
presentaran una fotocòpia del llibre de família o del document judicial que
acredita la representació legal del menor, el certificat mèdic de lesions, la
justificació i avaluació de les despeses originades o que es puguin originar en
ocasió de l’accident i qualsevol altra documentació que considerin pertinent.
La directora del centre emetrà un primer informe descriptiu de la possible
lesió en els béns o drets dels particulars i, sempre que hi concorrin les
circumstàncies que puguin donar lloc a responsabilitat civil de l’Administració,
el traslladarà per via urgent a la gerència del Consorci d’Educació de
Barcelona.
La directora del centre, amb l’assistència deguda, haurà d’elaborar
posteriorment un informe detallat dels fets i de les circumstàncies
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relacionades amb l’accident i trametre’l sense demora la direcció dels Serveis
Territorials de Maresme-Vallès Oriental. Per a l’elaboració d’aquest informe,
la directora ha de tenir en compte la versió dels fets donada (i ratificada
posteriorment per escrit) pel professor o la persona que tenia encarregada la
direcció, la vigilància o la custòdia de l’alumne en el moment de produir-se
l’accident, i les informacions verbals o documentals de què pugui disposar.
L'Administració resol l’expedient en el termini màxim de sis mesos, en notifica
la resolució al reclamant i a la junta de personal i, si s’escau, tramita
l’abonament de la indemnització corresponent.
8.5.2. Actuació en situacions d'emergència vinculades a l'àmbit escolar

-

-

-

Quan en un centre educatiu o en qualsevol activitat que es faci fora del centre
(excursions, colònies, viatges, …) es produeixi una situació d'emergència
(mort, accident greu, …) cal trucar al 112 per tal que el Servei d'Emergències
Mèdiques (SEM) activi els recursos necessaris per atendre la situació.
La directora del centre és l'interlocutor del SEM durant la situació
d'emergència. La intervenció dels professionals del Departament
d'Ensenyament (EAP i professors d'orientació educativa) dóna suport a
l'equip del SEM que gestiona la intervenció psicològica.
Finalitzat el període d'emergència, l'EAP col·laborarà amb la directora del
centre en la normalització de la vida escolar.
En cas que calgui prosseguir alguna intervenció amb el personal del centre, la
directora ho haurà de sol·licitar al director dels serveis territorials.
8.5.3. Protecció de dades
8.5.3.1.

Drets d'imatge

El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat
per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge. L'article 3 d'aquesta Llei admet la validesa del
consentiment atorgat pels menors i incapaços si les seves condicions de maduresa
ho permeten, d'acord amb la legislació civil. En conseqüència, és necessari haver
obtingut el consentiment pertinent abans de publicar imatges d'alumnes on aquests
siguin clarament identificables, en els webs dels centres educatius, o en revistes o
publicacions d'àmbit educatiu editades pel centre.
- Aquest consentiment no inclou l'autorització d'imatges clarament
identificables, que s'obtenen per qualsevol altre sistema de captació d'imatge
(filmacions, fotografies, etc.) i que està destinat a ser reproduït en televisió,
revistes no elaborades pel centre, publicacions publicitàries, llibres o
qualsevol altre mitjà de difusió pública.
- D'acord amb la Llei orgànica 1/1982, el dret a la pròpia imatge no impedeix la
informació gràfica sobre un esdeveniment públic quan la imatge d'una
persona apareix merament com accessòria dintre de l'esdeveniment o quan
les persones que hi apareixen no es poden identificar. En aquests casos no
cal demanar-ne el consentiment.
- La directora és responsables únicament d'allò que es capti dins del recinte del
centre. Així, qualsevol captació d'imatge efectuada dins del recinte del centre
requereix l'autorització prèvia de la directora, autorització que s'ha d'acreditar
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degudament. Si les imatges identifiquen persones, cal el consentiment de les
persones afectades o dels seus representants legals, en què s'ha d'explicitar
la finalitat concreta de la captació.
La directora no és responsable de la captació d'imatges en espais públics
externs al centre.
Per obtenir el consentiment quan aquest sigui necessari, el centre ha
d'informar de la possibilitat de publicar al web del centre o en revistes o
publicacions d'àmbit educatiu editades pel centre, imatges o dades personals
de l'alumne en activitats lectives, complementàries o extraescolars.
8.5.3.2.

Dades de caràcter personal

El dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal es configura en
l'article 18.4 de la Constitució espanyola i en l'article 31 de l'Estatut d'autonomia de
Catalunya, com a dret a l'autodeterminació informativa, i es desenvolupa en la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
(LOPD), i en el reglament que la desenvolupa, i en el Reglament (UE) 2016/679, del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).
- Aquest dret garanteix que les persones físiques tinguin coneixement sobre
qui disposa de les seves dades, per poder tenir la capacitat de decisió sobre
el tractament d'aquesta informació.
- En aquest sentit, per complir amb les obligacions que estableix la normativa
de protecció de dades, cal identificar les dades que es tractaran i que s'han
de protegir, i també cal conèixer-ne els conceptes bàsics, els principis
fonamentals i les obligacions que s'estableixen per garantir la protecció de la
informació de les persones interessades o afectades.
- El tractament de dades de caràcter personal només pot fer-se de manera
lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat, i de forma adequada per
assolir finalitats determinades, explícites i legítimes. Així mateix,
posteriorment les dades no s'han de tractar de manera incompatible amb
aquestes finalitats: el tractament ha de ser limitat en el temps i de manera
que se'n garanteixi una seguretat adequada, i incloure la protecció contra el
tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany
accidental.
- La seguretat és un aspecte essencial per tutelar el dret fonamental a la
protecció de dades. L'obligació o el deure de protegir la informació de
caràcter personal és una condició de legalitat del tractament de dades
personals.
- Convé recordar que el personal del centre està obligat al secret professional i
al deure de guardar les dades personals, obligació que subsisteix
indefinidament.
- La directora, com a responsable del tractament, adoptarà les mesures adients
per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que es tracten en
el centre i evitar-ne l'alteració, la pèrdua i el tractament o l'accés no autoritzat.
- Per tot això convé recordar els especials efectes nocius que pot tenir per als
menors una revelació indeguda d'informació que els afecti. Tal com recull el
Dictamen 2/2009, elaborat pel grup de treball creat a l'empara de l'article 29
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de la Directiva 95/46/CE, la immaduresa dels infants els fa vulnerables, per la
qual cosa s'ha de compensar amb la protecció i l'atenció adequades.
La normativa de protecció de dades obliga, entre d'altres, a documentar les
activitats de tractament i els mecanismes de recollida del consentiment. Les
noves exigències quant a la transparència del tractament ens obligaran a
anar revisant el contingut de les clàusules informatives que s'utilitzen fins ara
per informar les persones afectades.
Així mateix, la nova regulació en matèria de seguretat de les dades requereix
una avaluació de riscos per als tractaments de dades personals. Amb aquest
objectiu, es comprovarà periòdicament que les dades que es tracten i
custodien, en paper o en sistemes informàtics, i els tractaments als que són
sotmeses estan adaptats a la normativa vigent.
8.5.3.3.

Edició de materials en blogs i espais web del centre

Per editar materials que han elaborat alumnes en blogs, altres espais web i altres
espais de comunicació del centre, amb la finalitat de desenvolupar l'activitat
educativa, cal la cessió corresponent del dret de comunicació pública. Aquesta
cessió s'ha d'efectuar encara que l'autor o autora en qüestió no aparegui clarament
identificat, i s'estén a realitzacions com ara els treballs i projectes de recerca i altres
de similars.
Per tant, cal informar de les activitats que es prevegi publicar en línia i obtenir-ne la
corresponent autorització signada. La Llei de propietat intel·lectual no admet cap
mena de modulació d'aquest requisit segons l'edat de l'alumne.
8.5.3.4.

Autoritzacions dels alumnes i personal dels centres i
serveis educatius

Es poden tractar les dades dels alumnes que són més grans de 14 anys si se'n té el
consentiment, excepte en els casos que la normativa exigeix l'assistència dels
titulars de la pàtria potestat o tutoria legal per a la prestació. En el cas dels menors
de 14 anys, es requereix sempre el consentiment dels pares o tutors. L'autorització
ha d'especificar de la manera més concisa possible el següent:
 La finalitat a què es destinaran les dades, imatges/veu o materials.
 La durada de l'autorització (període de validesa), que ha de constar al
formulari d'autorització.
 El mitjà de difusió: cal especificar explícitament els mitjans de difusió o
entorns on es publicaran les dades i les finalitats concretes de la
difusió (anuari del centre, web, intranet, web del Departament
d'Ensenyament, publicacions, fires, jornades, exposicions, televisió
local, etc.).
 El tipus d'accés: cal especificar si l'accés a les dades serà restringit,
mitjançant credencials (usuari i contrasenya o mecanismes similars) a
les persones que formen part de la comunitat educativa d'acord amb el
seu perfil, o bé seran accessibles sense restriccions a través d'Internet.
 La legitimació d'aquest tipus d'autorització es fonamenta en el
consentiment de la persona interessada o del seu representant.
 El temps de conservació de les dades o els criteris per a determinar-ne
el temps.
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Amb aquesta finalitat l’escola disposa del model d’autorització relativa als
alumnes menors de 14 anys: ús d'imatges, publicació de dades de caràcter
personal i de material que elaboren i per als professors i personal que presten
els seus serveis als centres, es disposa del model d’autorització relativa als
alumnes/personal majors de 14 anys: ús d'imatges, publicació de dades de
caràcter personal i de material que elaboren.
(Veure model a l’apartat d’annexos)
Els consentiments o autoritzacions atorgats poden ser revocats en qualsevol
moment pel titular de les dades o per un representant en nom seu (en el cas
de menors de 14 anys, persones amb discapacitat, persones més grans de
14 anys si la llei ho exigeix o quan la persona afectada designi voluntàriament
algú que la representi). El centre ha de notificar la resolució sobre la
sol·licitud de cancel·lació en el termini d'un mes, d'acord amb el que estableix
el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d'abril de 2016 (RGPD).
L’escola transmetrà als alumnes els principis i els valors relatius a la privacitat
d'un mateix i de la resta de persones. Els alumnes han de saber que no
poden fer fotos ni vídeos d'altres alumnes o personal del centre sense el seu
consentiment ni, per tant, tampoc fer-ne difusió a les xarxes socials o Internet.
8.5.3.5.

Autorització per a l'ús de serveis i recursos d'Internet

Les eines i serveis de l'anomenat web 2.0 que permeten el treball col·laboratiu i la
comunicació entre usuaris s'han estès a l’escola per al treball acadèmic, ateses les
grans potencialitats per desenvolupar la competència digital dels alumnes.
Per utilitzar aquests entorns, en molts casos, cal un registre previ amb la
consegüent acceptació de clàusules que permeten el tractament de dades de
caràcter personal. Perquè els alumnes menors de 14 anys es puguin donar d'alta
per usar serveis d'Internet, encara que siguin aplicacions educatives, cal una
autorització dels pares o tutors legals que especifiqui quins serveis s'utilitzaran i amb
quina finalitat, i advertir que la responsabilitat per possibles mals usos és de l'usuari.
A aquest efecte es demanarà la complimentació d’una autorització relativa als
alumnes de menys de 14 anys: ús de serveis i recursos digitals a Internet per
treballar a l'aula.
(Veure model a l’apartat d’annexos)
8.5.3.6.

Concrecions de protecció de dades
d'imatges, propietat intel·lectual i Internet

personals,

ús

Per tal de preservar el dret de les persones a la intimitat no es facilitaran dades dels
alumnes (telèfons, adreces, ...) a d’altres famílies ni a cap altre adult que ho
requereixi, a excepció dels casos que marqui la llei vigent.
En el marc d’aplicació de la LOPD cal tenir present:
- Pel que fa a l’ús d’eines informàtiques:
 Els destinataris dels correus electrònics no poden ser visibles pels
altres usuaris.
 Les impressions de dades no poden ser visualitzades per altres usuaris
no autoritzats.
 Les claus d’usuari no poden ser visualitzades per altres i en cas de serho s’han de canviar.
115

Normes d’organització i funcionament
Escola Mogent

-

 S’ha de tancar la sessió d’usuari un cop finalitzades les tasques.
Pel que fa a la documentació:
 Els expedients dels alumnes o professors no poden sortir de l’escola i
s’ha de garantir que quan no hi hagi el responsable de la seva custòdia
quedin tancats amb clau.
 Els documents com informes, activitats d’avaluació, ... que el professor
s’endugui fora del centre queden sota la seva responsabilitat. En cas
de pèrdua s’ha de comunicar.
 Les dades personals dels alumnes com resultats acadèmics,
absències i altres només poden ser comunicades als seus pares o
tutors amb o sense presència de l’interessat.
 En cap cas es podran penjar llistes al tauler d’anuncis on constin dades
personals d’alumnes.

8.6.

Utilització de recursos de l’Escola
8.6.1. Ús de la fotocopiadora

-

A tots els ordinadors de l’escola hi ha configurada la fotocopiadora per fer
impressions en blanc i negre i a dues cares per defecte, en cas de voler un
altre acabat s’ha d’especificar.
El conserge és l’encarregat de fer les fotocòpies i se li han de demanar amb
antelació.
Cal ser previsors i demanar les fotocòpies amb antelació, ja que no té
dedicació exclusiva a aquesta tasca. No es poden enviar alumnes a demanar
de fer-ne.
En cap cas un alumne pot accedir al despatx del conserge.
Si algun mestre detecta qualsevol problema amb la fotocopiadora cal avisar al
conserge.
L’auxiliar administrativa és l’encarregada de demanar el tòner i notificar les
avaries, previ avís del conserge.
Cal ser racional amb l’ús de les fotocòpies en color.
Cal facilitar la impressió de treballs de deures dels alumnes, sempre i quan ho
portin amb antelació, enviant per correu o amb pen, i ho tinguin a punt per
presentar el dia que tinguin la tasca encomanada.
8.6.2. Ús d’altres aparells: plastificadora i enquadernadores

-

L’auxiliar administrativa és l’encarregada de fer les plastificacions i
enquadernacions i se li han de demanar amb antelació.
Cal ser previsors i demanar-les amb antelació, ja que no té dedicació
exclusiva a aquesta tasca. No es poden enviar alumnes a demanar de fer-ne.
Cal ser racional amb les plastificacions i les enquadernacions.
8.6.3. Ús dels ordinadors portàtils

-

L’ús dels ordinadors es farà sempre seguint les pautes del professor.
L’ordinador ha d’estar sempre guardat excepte quan el professor ho indiqui.
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Els ordinadors són d’ús exclusivament acadèmic i, per tant, no es pot escoltar
música, veure fotos, entrar a portals no educatius, xatejar, fer descàrregues,
...
Els alumnes només podran treure els ordinadors de l’aula per fer-ne ús a la
classe.
Els alumnes entren amb l’usuari argo per tal de realitzar les tasques
encomanades.
Cada alumne, a partir de primer, tindrà una carpeta personal a la unitat T:/,
dins del seu grup-classe.
Quan un alumne acaba d’utilitzar un portàtil cal que el tanqui i el guardi
endollat al carro. El mestre és l’últim responsable del bon ús dels portàtils.
8.6.4. Ús de material audiovisual

-

Cada grup classe i especialitat té una càmera, tarja i trípode; per tant en són
responsables.
A final de curs, el coordinador TAC les recollirà totes per tal de comprovar
que tot estigui en bon estat.
A les aules on hi ha pissarra digital o projectors de vídeo cal tenir-ne cura: al
migdia i a la tarda cal tancar la pantalla.
Tots els ordinadors que hi ha a les aules cal que quedin apagats a la tarda.
L’escola disposa d’un equip de gravació de so i emissió de ràdio que està
ubicat a l’estudi de ràdio i del qual n’és responsable el coordinador TAC; qui
vulgui utilitzar-lo cal que es coordini amb ell.

8.7.

Espais educatius
8.7.1. Les aules

-

La classe ha de presentar un aspecte net, polit i ordenat. Així s’afavoreix la
creació d’un ambient agradable pel treball i la convivència. Els alumnes se
n’han de sentir responsables i col·laborar en la neteja.
Al projecte educatiu del centre hi ha establerts els espais i cartelleres comuns
a totes les aules.
Tots els alumnes han de respectar els companys, guardar silenci quan calgui,
realitzar ordenadament el seu treball, atendre les explicacions del mestre i
complir les instruccions que aquest doni.
Cada alumne recollirà i ordenarà el seu material i equip personal sempre que
surti de classe.
A cada grup-classe hi ha assignats uns càrrecs i els alumnes són els
responsables de realitzar-los.
El material d’ús comú i altres elements de la classe han de ser respectats i
cuidats.
Les entrades i sortides de classe s’han de realitzar amb ordre i silenci.
A les hores de classe no està permès menjar ni beure.
Excepcionalment, poden beure aigua a la classe quan entren del pati. Els
alumnes poden portar un got a la motxilla.
Dins la classe, el to de veu serà normal, s’evitaran els crits que puguin
molestar els altres.
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Els alumnes no poden quedar-se a les classes o als passadissos sense el
control dels mestres.
8.7.2. Els espais comuns

-

Per afavorir una bona convivència cal que tots adoptem una actitud
responsable quan utilitzem els espais comuns.
Per això tindrem en compte les següents normes generals dels espais
comuns:
 Caldrà tenir cura del material en tots els àmbits.
 Finalitzades les activitats que es realitzin en els espais comuns, tant si
són escolars com extraescolars, l’espai i el mobiliari utilitzat restarà en
perfectes condicions i en disposició d’utilització per qualsevol altre grup
de l’escola.
 En el cas de generar-se danys a les instal·lacions, mobiliari o material
específic dels espais comuns, caldrà donar part als responsables de
l’espai corresponent i als òrgans de govern per tal que es determinin
les mesures oportunes.
8.7.3. Els passadissos i lavabos

-

Qualsevol alumne que no es comporti adequadament al passadís (cridar,
córrer, barallar-se, donar empentes, xiular, ...) pot rebre una amonestació oral
o tenir una falta de conducta.
El mestre cal que no faci un abús del càrrec de missatger ni hi enviï més de
dos alumnes.
Durant les classes no es podrà anar al lavabo. Només es podran utilitzar
durant les classes amb el permís del mestre quan hi hagi una urgència.
Se sancionarà a l’alumnat que faci un mal ús de les instal·lacions i el material
dels lavabos.
Uns minuts abans de l’hora del pati, hi haurà vigilants de lavabo, que vetllaran
per l’ordre en aquests espais. La normativa i els encarregats els marcaran el
consell de delegats.
Si es detecta un mal ús continuat dels lavabos (aglomeracions,
deteriorament, conflictes, ...), la direcció del centre pot decidir el seu
tancament i només s’obriran a l’hora del pati.
8.7.4. La sala polivalent

-

L’ús de la sala polivalent és prioritzarà per desenvolupar l’àrea d’educació
física.
Els alumnes de cicle superior faran ús de les dutxes, tenint en compte l’ús
racional de l’aigua i mantenint-les en bon estat, després de fer educació
física.
En aquest espai es portaran a terme els diferents actes festius de l’escola que
es programin al pla general anual de centre.
Es farà ús de la sala polivalent per a les obres teatrals, així com per a fer els
assajos previs.
A l’hora del migdia els alumnes faran servir els lavabos d’aquest espai per
evitar l’entrada a l’escola.
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Dins l’horari escolar se’n farà us per a les activitats extraescolars que es
concretin en el pla general anual de cada curs.

8.8.

Gestió econòmica
8.8.1. Principis

-

-

Els centres públics de la Generalitat de Catalunya gaudeixen d'autonomia en
matèria de gestió econòmica, que s'ajusta als principis d'eficàcia, d'eficiència,
d'economia i de caixa i pressupost únics. La gestió econòmica de cada centre
s'ha de sotmetre també al principi de pressupost inicial anivellat en la previsió
d'ingressos i despeses i al principi de rendiment de comptes. Així mateix, els
centres gaudeixen d'autonomia per a la contractació de serveis i recursos
materials en el marc del que preveu la legislació general en aquesta matèria.
La secretària de l’escola és qui s’encarrega de la gestió econòmica del
centre, amb el vistiplau de la directora (elaboració pressupost, seguiment del
mateix, pagaments, liquidació, ...), amb el programa de gestió Esfer@.
Quan algun mestre realitzi una compra per la classe o per l’escola, haurà de
demanar sempre la factura de la compra i el pagament es realitzarà amb la
tarja de prepagament de la qual disposa l’escola. Si l’import de la compra és
molt baix i en un establiment no habitual es pot demanar el tiquet de compra
(per separat de les compres personals), on hi ha de figurar de forma clara el
NIF de l’establiment, el concepte de la compra i l’import; en cas de tiquets
setinats cal lliurar una fotocòpia dels mateixos i si no s’identifica allò que es
compra cal escriure-ho al revers. Les factures i els tiquets es lliuraran a
l’auxiliar administrativa qui els lliurarà a la secretària o directora, o si escau,
n’informarà per a realitzar el pagament.
8.8.2. El pressupost del centre

-

-

-

El pressupost del centre és anual i únic, reflecteix la previsió de tots els
ingressos i totes les despeses a què fa referència l'article 103.2 de la Llei
d'educació, amb el ben entès que queden explícitament excloses de l'àmbit
de gestió econòmica del centre, d'acord amb la normativa aplicable, els
serveis de manteniment, de vigilància i de conservació del centre que
corresponguin a l'ajuntament. Tampoc no s'inclou en l'àmbit de la gestió
econòmica del centre la gestió econòmica del servei de menjador, que es
regeix per normativa específica.
El pressupost anual és aprovat pel consell escolar abans del 31 de gener de
l'any corresponent, a proposta de la direcció del centre. Durant l'exercici
pressupostari la directora, si s’escau, en proposa al consell escolar les
modificacions que consideri oportunes. El centre no pot comprometre
despeses superiors al pressupost vigent.
El Consell Escolar, directament o a través de la seva comissió econòmica, fa
el seguiment de l'execució del pressupost i comprova l'aplicació donada als
recursos totals del centre. En finalitzar l'exercici, el consell escolar aprova la
liquidació pressupostària i la incorporació dels eventuals romanents al
pressupost de l'any següent.
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La liquidació del pressupost anual es presenta al Departament
d'Ensenyament dins el primer trimestre de l'any següent als efectes
informatius i, si s’escau, dels controls financers previstos legalment.

8.9.

Gestió acadèmica i administrativa
8.9.1. De la documentació acadèmica

-

-

-

El centre formalitzarà els arxius, registres i documents tècnics relatius a la
documentació de l'alumnat, que comprèn la documentació acadèmica i la de
gestió, de l'arxiu individual i relativa als grups d'alumnes.
A secretaria hi ha un arxivador per cada grup classe on es guarda la
documentació dels alumnes:
 Confirmació de plaça del curs vigent
 Carta de compromís
 Autorització d’ús de la imatge
 Autorització paracetamol
 Autorització ús correu electrònic (4t - 6è)
Cada alumne disposa d’un sobre on es guarda la seva documentació
personal:
 Documentació aportada en fer la matrícula
 Fitxa dades bàsiques
 Resum escolarització individual d’educació infantil
 Historial acadèmic
 Full resum d’entrevistes de cada curs
 Informes EAP si és el cas
 Documents judicials si és el cas
 Informe mèdic si és el cas
 En el cas d’alumnes vinguts d’un altre centre també hi ha la
documentació enviada per l’altre centre.
Les targes sanitàries es guarden en un sobre per grup-classe juntament amb
el llistat de telèfons, per tal que els tutors s’ho puguin endur fàcilment quan
sigui necessari.
Els informes trimestrals i finals es guarden en format PDF per si es
necessiten les dades en algun moment.
Les actes d’avaluació es guarden en format PDF per si es necessiten les
dades en algun moment.
Qualsevol mestre pot consultar la documentació del seu alumnat, sense
treure-la de les dependències d’administració.
8.9.2. De la documentació administrativa

-

L'activitat administrativa es formalitza en arxius, registres i documents tècnics.
El centre disposarà de tots els llibres de registre preceptius degudament
habilitats i diligenciats (registre d’entrada i sortida de correspondència, dels
historials acadèmics dels alumnes, llibre d’absències i permisos del
professorat, llibre d’actes de claustre, llibre d’actes del consell escolar, llibre
d’actes de consell escolar, llibre d’actes de reunions externes, llibre d’actes
d’avaluació, llibre d’actes de cicle, llibre d’actes de consell de delegats, llibres
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de comptabilitat, pressupost del centre i justificació anual despeses amb les
corresponents actes d’aprovació del consell escolar, inventari, ...).
El centre disposarà d'un arxiu actiu: documentació activa del centre que
s’utilitza per a la realització de les seves tasques ordinàries. Aquesta s’ha de
custodiar un màxim de 5 anys, excepte aquells que puguin generar
certificacions posteriors (per exemple dades anuals). La documentació de
gestió econòmica s’ha de custodiar un mínim de 6 anys.
L’arxiu històric (tots els llibres-registre, actes i títols) i els historials acadèmics
mentre no siguin lliurats al titular o enviats a un altre centre per canvi en
l’escolarització, s’han de conservar permanentment.
Les actes dels òrgans col·legiats fets amb mitjans informàtics
s’enquadernaran, assegurant la numeració de pàgines, amb la diligència
d’obertura i certificació final de tancament on consten les actes que conté el
llibre, degudament signat per la directora i la secretària.
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DISPOSICIONS FINALS
Interpretació de les NOFC
-

Aquestes NOFC són d’obligat compliment per a tots els membres que
constitueixen la Comunitat Escolar de l’escola Mogent.
La directora del centre és el màxim responsable de fer complir aquestes
NOFC.
Els membres del consell escolar, del claustre de professors i de l’associació
de mares i pares d’alumnes tenen també el deure de conèixer, complir i fer
complir les NOFC.
Es faculta la directora per a la interpretació de les presents normes.
Pel que fa als deures de l’alumnat i el seu règim disciplinari, es faculta
igualment la comissió de convivència per a la interpretació aplicativa al cas
concret.
Modificacions de les NOFC

-

-

-

-

Aquestes normes són susceptibles de ser modificades per les causes
següents:
 perquè no s’ajusti a la normativa de rang superior segons el control que
efectua el Departament d’Ensenyament,
 perquè canviï la normativa de rang superior,
 com a conseqüència de la seva aplicació,
 per l’avaluació que en faci el consell escolar,
 perquè concorren noves circumstàncies a considerar o nous àmbits que
s’hagin de regular.
El consell escolar ha d’aprovar per majoria les modificacions de les NOFC.
Les modificacions poden proposar-se a través dels òrgans de govern, els
òrgans de coordinació i l’associació de pares i mares a l’equip directiu per
escrit.
El claustre aportarà a l’equip directiu criteris i propostes a les modificacions
presentades.
Posteriorment, les possibles modificacions es presentaran a la comissió
permanent del consell escolar per consensuar-les. Superat aquest tràmit, les
modificacions aniran en l’ordre del dia del següent consell escolar per la seva
aprovació definitiva.
En el cas de no trobar el consens necessari en la comissió permanent, les
modificacions es retornaran al claustre del centre per tornar a iniciar el
procés.
Després de la seva aprovació pel consell escolar, no han de considerar-se les
NOFC com un document tancat i inamovible, sinó que cal que sigui un
document fàcilment modificable, per adaptar-lo a les noves necessitats del
centre i constantment millorable en tots aquells aspectes que es considerin
convenients.
Les modificacions en l’articulat d’aquestes NOFC s’afegiran en un apartat
titulat ”Disposicions addicionals” al final del redactat del reglament.
A final de cada curs, el consell escolar podrà decidir d’incorporar les
modificacions realitzades a les NOFC durant el curs incloses en l’apartat de
122

Normes d’organització i funcionament
Escola Mogent

-

disposicions addicionals, i passaran a l’articulat del reglament que els
correspongui. D’aquesta manera s’actualitzaria les NOFC per al nou curs.
En el cas que es produeixin situacions no previstes a les NOFC i que per les
seves característiques requereixin una intervenció urgent i que no hi hagi
temps de convocar la Comissió Permanent serà la directora qui prendrà la
decisió que estimi més oportuna i posteriorment ho comunicarà als òrgans
que siguin necessaris.
Especificacions de les NOFC

-

-

Es poden elaborar especificacions de les normes que no suposin una
modificació d’aquestes, a càrrec dels òrgans i responsables del
desenvolupament de les funcions atribuïdes a les NOFC. Es tractarà de
manuals de funcions, quadres lineals de distribució del treball,
esquematitzacions gràfiques de processos i dinàmiques o altres d’anàlegs.
El consell escolar ha de conèixer i supervisar aquestes especificacions, en les
quals podrà introduir modificacions i que no seran vàlides ni aplicables en tant
que contradiguin el contingut d’aquestes normes.
Publicitat de les NOFC

-

-

Aquestes normes es difondran a tots els membres de la Comunitat Educativa.
Estarà disponible en format digital i format paper per les famílies i els
membres del personal en el moment de la seva aprovació i abans de
l’entrada en vigor.
Igualment, s’informarà de les NOFC a cada nou membre del personal i a cada
nova família que s’incorpori aquesta comunitat educativa.
S’explicaran els punts més rellevants d’aquest reglament a l’alumnat, en el
decurs de la normalitat acadèmica, segons les respectives edats.
Totes les modificacions que s’introdueixin tindran el mateix procés de difusió
que s’ha descrit anteriorment.
El consell escolar vetllarà per tal que sempre es disposi d’un exemplar de les
normes a l’abast de qualsevol membre de la comunitat educativa.
Dipòsit de les NOFC

-

-

D’acord amb el que disposa l’article 11.2 del Decret 198/1996, es dipositarà
un exemplar del text d’aquest reglament als Serveis Territorials del
Departament d’Ensenyament, que ha de vetllar per la seva adequació a la
normativa vigent.
Igualment es procedirà per a les modificacions del reglament.
S’arxivarà i estarà a disposició de qualsevol membre del consell escolar la
còpia de la instància amb què s’efectua la tramesa de dipòsit del reglament.
Entrada en vigor

Aquestes Normes d’Organització i Funcionament del Centre entraran en vigor
a partir del dia 5 de febrer de 2014.
La Directora
Signat digitalment
per FUSTER
QUINTANA,
MONTSERRAT (FIRMA)
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DILIGÈNCIA per fer constar que el present reglament ha estat aprovat pel
consell Escolar el dia 5 de febrer de 2014, tal com consta en el llibre d’actes
d’aquest òrgan col·legiat.
Actualitzacions:
10 de gener de 2017
14 de maig de 2018
DILIGÈNCIA per fer constar que el present reglament ha estat modificat i
aprovat pel consell Escolar el dia 16 d’octubre de 2018, tal com consta en el llibre
d’actes d’aquest òrgan col·legiat.

La Secretària

Vistiplau
La Directora
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Mogent

Autorització per portar mòbil a l’escola
Les Normes d’Organització i Funcionament de l’Escola estableixen que els alumnes
no poden portar telèfons mòbils a l’escola, però si l’organització familiar ho requereix
cal un compromís per part de les famílies per poder-lo portar.

Jo .........................................................................................................
pare/mare/tutor de ............................................................................................. de
....................... curs.
 Considero imprescindible que el meu fill/a porti el mòbil a l’escola per
organització familiar.
 Sóc coneixedor que la responsabilitat de l’aparell és exclusivament del meu
fill/a, per tant l’escola no se’n farà càrrec en cas de pèrdua o de malmetre’s.
 Em comprometo a informar al meu fill que l’ha de portar apagat i que si en fa
un mal ús (fer fotos, escoltar música, accedir a pàgines web, ....) se li retindrà
el mòbil i restarà en custòdia a la direcció del centre, essent jo qui vagi a
recuperar-lo. Cal recordar que ha d’estar sempre apagat, no en silenci ni
mode avió.
 En cas de reincidència aquest document quedarà anul·lat i no podrà portar
més aquest aparell.

Signatura

La Roca del Vallès, a ............... de ...................... de 201...
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Des de la Comissió d’Atenció a la Diversitat, es proposa que l’alumne
................................................. continuï un curs més a .............. de Primària.
En data d’avui els pares expressen la seva voluntat i sol·liciten que el seu fill
..................................................... no repeteixi el curs i, per tant, que el curs vinent
faci ................. de Primària, en contra de les indicacions de l’Escola. Així que
assumeixen la responsabilitat dels resultats acadèmics del seu fill.

Per tal que així consti,

Signatura pare/mare

La Roca del Vallès, a ....... de ..................................de 2014
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DECÀLEG DE CONVIVÈNCIA
 Respectem la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i
ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els
membres de la comunitat educativa.
 No discriminem cap membre de la comunitat educativa per raó de
naixement, raça, sexe o per qualsevol circumstància personal o social.
Potenciem l’equitat educativa i el respecte a la diversitat de cada alumne.
 Fomentem una cultura de la pau i la no violència, juntament amb els
valors que fan possible preservar i enriquir la vida de totes les persones.
 Ajudem a cada alumne a relacionar-se amb ell mateix, amb els altres i
amb el món.
 Respectem, utilitzem correctament i compartim els béns mobles i les
instal·lacions del centre i dels llocs on dugui a terme la formació pràctica
com a part integrant de l’activitat escolar.
 Respectem les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i del
personal del centre.
 Participem i col·laborem activament amb la resta de membres de la
comunitat escolar, per tal d’afavorir el millor desenvolupament de
l’activitat educativa, de la tutoria i l’orientació i la convivència del centre.
 Propiciem un ambient de convivència positiu i respectem els drets dels
altres alumnes a no veure pertorbada l’activitat normal a les aules.
 Garantim l’aplicació ferma i flexible de les normes bàsiques.
 Fomentem la cultura de mediació com a eina bàsica en la gestió del
conflicte.
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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU
COMPROMISOS
Per part del centre
1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la
personalitat de l’alumne o alumna.
2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.
3. Respectar les conviccions religioses, morals o ideològiques de la família i de
l’alumne o alumna, sempre que no se’n faci ostentació i que no afectin
negativament la convivència del centre.
4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i
funcionament del centre.
5. Informar la família i l’alumne i alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el
rendiment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, informar a la família els
resultats de les avaluacions.
6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries per atendre les
necessitats específiques de l’alumne o alumna i mantenir informada la família
segons les possibilitats organitzatives i els recursos de l’escola.
7. Mantenir comunicació regular amb la família (mínim una vegada al llarg del curs)
per informar-la de l’evolució acadèmica personal de l’alumne o alumna.
8. Comunicar a la família i els organismes oficials les absències no justificades
reiterades de l’alumne o alumna al centre, i qualsevol altra circumstància que
sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.
9. Atendre en la major brevetat possible les peticions d’entrevista o de comunicació
que formuli la família, mirant de conciliar l’horari laboral de la família amb l’horari
del centre.
10. Revisar conjuntament amb la família el contingut i el compliment d’aquests
compromisos si es considera necessari.
Per part de la família
1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i,
més específicament, la de l’equip directiu.
2. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les
complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.
3. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del
centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament
normal de les classes.
4. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i també perquè faci
les tasques encomanades a casa pel professorat.
5. Assegurar l’assistència regular i puntual a l’escola. Comunicar i justificar les
absències del fill o filla.
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6. Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el
material per l’activitat escolar.
7. Adreçar-se directament al tutor per contrastar les discrepàncies, coincidències o
suggeriments en relació amb la formació del fill o filla.
8. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés
d’aprenentatge i el seu desenvolupament personal.
9. Assistir a les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.
10. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.
11. Implicar-se activament en la vida del centre i participar en les activitats per a les
famílies organitzades des de l’escola.
12. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.
13. Revisar conjuntament amb el centre el contingut i el compliment d’aquests
compromisos si es considera necessari.

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

El centre

Signatura

La família
(pare, mare o tutor/a)

Signatura

La Roca del Vallès, _______ de _______________ de 2014
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Carta de compromís voluntariat
Jo .............................................................................................. em comprometo com
a voluntari a realitzar les tasques de suport que se’m proposen des de l’escola i a
assistir-hi puntualment cada .................................... a les 15h.

Signatura alumne

Jo ......................................................................................................... pare/mare de
................................................................ estic d’acord en que el meu fill/a realitzi
tasques de voluntari a l’Escola Mogent durant el curs 13/14.

Signatura pare/mare

La Roca del Vallès, a …………. de……………………. de 2013
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Autorització recollida d’alumnes
per part d’altres famílies de l’escola
Jo,…………………………………………..………………. amb DNI núm………………..
com a pare/mare/tutor de l’alumne ………………………………………………………
del

curs

……………………………

autoritza

a

que

el

reculli

en/na

................................... pare/mare/tutor de l’alumne .....................................................
en acabar la jornada escolar.
Aquesta autorització és vigent durant tot el curs escolar 2013/14.
Signatura

La Roca del Vallès, a …………. de……………………. de 2013
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Autorització sortida alumnes cicle mitjà i superior
Jo,…………………………………………..………………. amb DNI núm………………..
com a pare/mare/tutor de l’alumne ………………………………………………………
del curs …………………………… autoritza a sortir sol/a de l’escola a l’alumne/a en
acabar la jornada escolar sense que sigui necessària la recollida per part de cap
adult.
Aquesta autorització és vigent durant tot el curs escolar 2013/14.
Signatura

La Roca del Vallès, a …………. de……………………. de 2013
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Autorització sortida alumnes cicle mitjà i superior
Jo,…………………………………………..………………. amb DNI núm………………..
com a pare/mare/tutor de l’alumne ………………………………………………………
del curs …………………………… autoritza a que el reculli el seu germà/na
……………………………………………… en acabar la jornada escolar sense que
sigui necessària la recollida per part de cap adult.
Aquesta autorització és vigent durant tot el curs escolar 2013/14.
Signatura

La Roca del Vallès, a …………. de……………………. de 2014
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Jo, Montserrat Fuster Quintana amb DNI 35.091.732B com a directora de l’Escola
Mogent li confio un codi de l’alarma de l’escola a:
.......................................................................................................................................
com a .........................................................................................................................
que rep aquest codi de l’alarma de l’escola per tal de poder emprar-lo per tasques
vinculades a la meva condició i/o lloc de treball.
Qui es comprometo a actuar amb la responsabilitat i la confidencialitat que requereix
aquesta informació.

Signatura

La Roca del Vallès a ........ de/d’........................ de 201...

*El codi d’alarma que se li atorga és el ................................. corresponent al rol:
□
□
□
□

Equip directiu
Claustre
Menjador
AMPA

Montserrat Fuster Quintana
Directora Escola Mogent

La Roca del Vallès a ........ de/d’........................ de 201...
*Aquest document cal destruir-lo o guardar-lo en lloc segur per la informació que
conté.
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Benvolguda família,

Em dirigeixo a vostès com tutor/a per a manifestar-los la meva preocupació davant les
reiterades faltes d’assistència al Centre del seu fill/a ............................ en els últims dies
(setmanes), sense que tinguem notícies de l’existència d’un motiu que les justifiqui.
Els recordo la responsabilitat conjunta que tenim tots, pares i mares així com
professors/es, d’assegurar l’assistència dels menors de 16 anys al Centre i el perjudici que
els produeix el fet de no acudir diàriament, ja que es deshabituen i influeix negativament en
el seu procés d’aprenentatge, interferint en les seves relacions amb els/es companys/es.
Per aquests motius, espero que d’ara en endavant posin els mitjans al seu abast per a
assolir una solució davant el problema.
Donada la importància de la situació, els convoco a una reunió al centre el proper dia
.......................... a les ................. hores.

Atentament,

Tutor de l’alumne/a

La Roca del Vallès, ..... de ...... de 201......
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Benvolguda família,
Recentment se’ls va enviar una carta ( o es va realitzar entrevista amb el/la tutor/a) en la
qual se’ls informava de la necessitat i importància de vigilar l’assistència del seu fill/a a
classe, a causa de les seves reiterades faltes injustificades al Centre.
Malgrat això, el seu fill/a ha continuat fent faltes reiterades sense justificar; el problema no
s’ha resolt.
Els recordem que l’assistència a classe és obligatòria fins als 16 anys, i que és una
infracció greu “No procurar, els progenitors, els tutors o els guardadors d’un infant o
adolescent en període d’escolarització obligatòria, que a quest assisteixi al centre escolar
quan disposa de plaça i sense causa que ho justifiqui” (Llei 14/2010, del 27 de maig, dels
Drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (LDOIA) (DOGC, núm. 5641).
Que de seguir aquesta situació informarem del cas als serveis que corresponguin.
Donada la importància de la situació, els convoquem a una reunió al centre el proper dia
............ a les .......... hores.

Atentament,

Signatura de la directora i del tutor

La Roca del Vallès, ..... de ...... de 201......
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Benvolguts senyors: ..................................
Hem observat, i així ens consta en les llistes d’assistència dels alumnes que el/la seu/seva
fill/a ............................................................................... ha faltat al centre docents els dies
......................sense una explicació justificada.
En diferents ocasions i de diferents maneres hem intentat parlar amb vostès, per aclarir
quina és la situació i quin són els motius pels quals el/la seu/va fill/a falta al centre docent.
És per això que si el dia .........., vostès no ens comuniquen alguna cosa, a fi d’aclarir
aquesta irregularitat, ens veurem obligats a notificar-ho als Serveis implicats en el “Pla de
Prevenció i Actuació de l’Absentisme Escolar de La Roca del Vallès”.
Els volem manifestar el nostre desig que finalment es pugui normalitzar aquesta situació,
amb la seguretat que ens beneficiarà a tots plegats.
Atentament,

Directora del Centre Educatiu

La Roca del Vallès, ..... de ...... de 201......
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A les ....... hores del dia ........... compareixen el/la Sr/a .....................................................
pare-mare-tutor/a legal de l’alumne/a .......................................................... a qui s’informa
sobre les faltes d’assistència del seu/a fill/a al centre escolar durant els dies
..................................................
Declara que les faltes d’assistència del seu/a fill/a es deuen a:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
I per acreditar-ho aporta:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
...................................................................................................................
El/la compareixent reconeix ser informat/da sobre les obligacions que la llei imposa als
pares o tutors/es legals respecte a l’educació dels fills/es, així com les conseqüències
derivades del seu incompliment. Així, se’l adverteix que en el supòsit que les faltes
injustificades continuïn, s’iniciarà i tramitarà un expedient d’absentisme que podrà arribar
als agents judicials pertinents.
Una vegada informat/da i advertit/da, el/la compareixent manifesta i/o es compromet a:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Signatura pare/mare/tutor-a legal

Signatura representants de la Comissió d’absentisme
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Benvolguda família,
Em dirigeixo a vostès com tutor/a per a manifestar-los la meva preocupació davant els
reiterats retards al Centre del seu fill/a ............................ en els últims dies (setmanes),
sense que tinguem notícies de l’existència d’un motiu que els justifiqui.
Els recordo la responsabilitat conjunta que tenim tots, pares i mares així com
professors/es, d’assegurar la puntualitat dels menors de 16 anys al Centre i el perjudici que
els produeix el fet de no fer-ho diàriament, ja que es deshabituen i influeix negativament en
el seu procés d’aprenentatge, interferint en les seves relacions amb els companys.
Per aquests motius, espero que d’ara en endavant posin els mitjans al seu abast per a
assolir una solució davant el problema.
Donada la importància de la situació, els convoco a una reunió al centre el proper dia
.......................... a les ................. hores.

Atentament,

Tutor de l’alumne/a

La Roca del Vallès, ..... d’octubre de 2018
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Autorització relativa als alumnes: ús d’imatges, publicació de dades de caràcter
personal i de material que elaboren (menors de 14 anys). Curs 20___-20___
El centre disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (adreça o adreces web), on informa i fa difusió de les
activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars.
En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, alumnes que fan les activitats
esmentades.
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica
1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest centre
demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i hi siguin
clarament identificables.

Dades de l’alumne o alumna i dels pares, mares o tutors
Nom i cognoms de l’alumne o alumna
Nom i cognoms del pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumne o alumna

DNI/NIE/Passaport

Autoritzo
1. Que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a activitats escolars lectives,
complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades en:
- Pàgines web del centre:

Sí

No

- Revistes o publicacions editades pel centre d’àmbit educatiu:

Sí

No

2. Que el material elaborat pel meu fill o filla pugui ser publicat en els espais de comunicació (blogs i espais web del centre i
revistes editades pel centre mateix) amb finalitat de desenvolupar l’activitat educativa:
Sí

No

3. Que en les pàgines web o blogs i revistes editades pel centre hi constin les inicials de l’alumne o alumna i del centre:
Sí

No

Lloc i data

Y332-040/03-13

Signatura del pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumne o alumna

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer “Alumnat
de centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament”, amb la finalitat de gestionar l’acció educativa, l’orientació acadèmica i professional, l’acció tutorial i de
comunicació amb les famílies, l’avaluació objectiva del rendiment escolar, el compromís dels alumnes i llurs famílies en el procés educatiu i l’accés als serveis digitals i
telemàtics facilitats pel Departament. L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció del centre educatiu. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
mitjançant un escrit adreçat a la Direcció del centre educatiu corresponent.

Direcció del centre
1/1

Comunicació relativa als alumnes de més de 14 anys però menors d’edat:
ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula

Dades del centre
Nom del centre

Codi del centre

Adreça
Municipi

Codi postal

Dades de l’alumne/a
Nom i cognoms
Data de naixement

Curs

Dades del pare, mare o representant legal
Nom i cognoms

DNI/NIE/Passaport

Declaro
Que estic assabentat/ada que el centre gestionarà la creació de l’usuari i contrasenya associats als següents recursos i serveis
d’Internet:

per al treball acadèmic, amb finalitats pedagògiques.
La gestió d’aquests identificadors i la responsabilitat de l’ús que se’n faci en l’àmbit escolar correspon al centre educatiu. El
centre no es fa responsable de l’ús indegut del recurs i dels seus continguts per part dels usuaris. L’usuari serà l’únic
responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per un ús inadequat dels seus serveis o
dels seus continguts.
Lloc i data

Y332-145/03-11

Signatura del pare, mare o representant legal de l’alumne o alumna

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer
“Alumnes de centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament”, amb la finalitat de gestionar l’acció educativa, fer l’orientació acadèmica i professional,
l’acció tutorial i de comunicació amb les famílies, l’avaluació objectiva del rendiment escolar, adoptar el compromís dels alumnes i llurs famílies en el procés educatiu i
l’accés als serveis digitals i telemàtics facilitats pel Departament. L’òrgan responsable del fitxer és la direcció del centre educatiu. Podeu exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la direcció del centre educatiu.
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CRITERIS DE NO ASSISTÈNCIA DE L’ALUMNAT A L'ESCOLA O LLAR
D'INFANTS DURANT UN PERÍODE DE TEMPS DETERMINAT A CAUSA DE
MALALTIES TRANSMISSIBLES

Les malalties infeccioses que es poden transmetre d’una persona a una altra per qualsevol mecanisme
(malalties transmissibles) són freqüents en nens escolaritzats i, en general, no cal excloure'ls de l'escola
quan estiguin afectats per infeccions respiratòries lleus, tenint en compte a més que la transmissió té
lloc abans d'aparèixer els símptomes o a partir del contacte amb nens amb infeccions asimptomàtiques.
El risc de contagi es pot minimitzar seguint les normes higièniques habituals. L'exclusió de nens malalts
es recomana quan potencialment pot reduir les probabilitats d'aparició de casos secundaris.

En general, els nens no s'han d'excloure de l'escola per malalties banals, llevat què es doni alguna de les
següents condicions:

La malaltia impedeix que l'alumne dugui a terme les seves activitats amb normalitat.

La malaltia requereix més atencions de les que els responsables a càrrec de l'alumne poden donarli, reduint l'atenció envers la resta d'alumnes.

El nen presenta: febre, letargia, irritabilitat, plora constantment, respira amb dificultat o altres
signes que evidenciïn una malaltia greu.
Presenta exantema amb febre o canvis de comportament i el metge no ha determinat que no es
tracta d’una malaltia infecciosa
Encara que algunes malalties són de declaració obligatòria per part del metge encara que es detecti
un sol cas ( tos ferina (pertussis), rubèola, xarampió, parotiditis (galteres), hepatitis A...), qualsevol
malaltia que es presenti en forma de brot epidèmic (dos o més casos relacionats en temps i espai)
és de declaració obligatòria per part del metge assistencial al Servei de Vigilància Epidemiològica
corresponent (veure annex), que recomanarà les actuacions preventives i de control que
corresponguin en cada situació.
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A continuació es resumeixen les malalties infeccioses més freqüents en nens en edat escolar agrupades
per les seves manifestacions clíniques. No obstant, si es sospita de l’existència d’un brot epidèmic, s’ha
d’informar al Servei de Vigilància Epidemiològica corresponent que adaptarà les recomanacions a cada
situació concreta.
En totes les malalties que cursen amb febre, a més de les recomanacions específiques per a
cadascuna d’elles, cal que el nen hagi estat 24h sense febre abans de tornar a l’escola.

Malalties respiratòries:
Tipus de malaltia
Infecció respiratòria
aguda de vies altes

Període de no assistència
Mesures addicionals
Fins almenys 24 hores sense febre
i toleri l’activitat general

Faringitis estreptocòccica

Fins a 24 hores després d'iniciar el
tractament

Amigdalitis vírica

No és necessari excloure de
l’escola si no presenta febre.

Tos ferina (pertussis)

Fins a 5 dies després d'haver
iniciat el tractament antibiòtic
apropiat o 21 dies des de l’inici de
la malaltia

Tuberculosi

Fins que el metge no determini
que no és infecciós (mínim 2-3
setmanes desprès de l’inici del
tractament).

Grip

Fins almenys 24 hores sense febre
i que toleri l’activitat general

-

La més habitual és la
originada per virus, no és
necessari tractament
antibiòtic
Malaltia prevenible amb
vacunació.

Sempre avisar al Servei de
Vigilància Epidemiològica
corresponent.

-

Malalties dels ulls:
Tipus de malaltia
Conjuntivitis
purulenta*

Període de no assistència
Fins a 24 hores d’iniciar el
tractament

Mesures addicionals
-

*Conjuntiva vermella o rosada amb descàrregues de secrecions blanques o grogues, parpelles
enganxades al matí i dolor o vermellor a la zona que envolta l'ull.
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Malalties gastrointestinals:
Tipus de malaltia
Diarrees per Salmonella

Diarrees per Shigella

Diarrees per E.coli O157:H7

Diarrees per qualsevol altre
microorganisme

Període de no assistència
Mesures addicionals
Fins 48 hores des de la darrera Supervisió del rentat de mans dels
deposició diarreica
nens. En preescolars, el Servei de
Vigilància Epidemiològica valorarà la
necessitat o no d'obtenir abans de la
readmissió dues mostres de femta
negatives
Fins 48 hores des de la darrera En cas de S.boydii, S.dysenteriae o
deposició diarreica
S.flexneri en preescolars, fins a
l’obtenció de dues mostres de femta
negatives (amb un interval de 24
hores)
Fins 48 hores des de la darrera En preescolars fins a obtenir dues
deposició diarreica
mostres de femta negatives (amb un
interval de 48 hores)
Fins 48 hores des de la darrera
deposició diarreica

Malalties que cursen amb erupció cutània:
Tipus de malaltia
Escarlatina

Període de no assistència
Mesures addicionals
Fins 24 hores després
d’iniciar el tractament antibiòtic
Eritema infecciós
No cal excloure el nen de l’escola Valorar risc en embarassades i
(cinquena malaltia, malaltia de la
nens*
bufetada)
Rubèola
Fins a 7 dies després de l'inici de Valorar risc en embarassades i
l'exantema
nens*
Xarampió

Fins a 4 dies després de l'inici de
l'exantema
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Quan es confirma un cas de
xarampió, cal excloure tots els
nens susceptibles no vacunats,
fins que puguin presentar una
prova d'immunitat (vacunació) o
fins que el risc de contagi hagi
passat (fins a 21 dies després de
l'inici de l'exantema del darrer
cas de la malaltia)
Valorar risc en embarassades i
nens*

Herpes simple
(labial)

No és necessària la exclusió

Evitar petons i contacte amb les
lesions herpètiques

Herpes Zòster

Excloure només si les vesícules
supuren i no es poden cobrir

Poden causar varicel·la en
aquells que no l’han
passada. Es contagia amb
contacte directe i proper.

Varicel·la

Impetigen contagiós

Fins al sisè dia després de
l'aparició de l'exantema, o
abans si les lesions s'han assecat
i han fet crosta.
Fins a 48 hores desprès de l’inici
del tractament antibiòtic

-

-

* En general si una embarassada desenvolupa una erupció cutània o està amb contacte directe amb
alguna persona que es sospitosa de presentar-ne, hauria de ser investigat. La varicel·la pot afectar a
l’embaràs si una dona no ha passat la infecció.

Altres infeccions i parasitosi:
Tipus de malaltia
Meningitis bacteriana
(pneumocòccica,
meningocòccica o per
Haemophilus influenzae)

Període de no assistència
Fins a que toleri l’ activitat
general

Mononucleosi infecciosa

Fins que toleri l’activitat general

Parotiditis
(galteres )

Fins a 5 dies després de la
inflamació de les glàndules

Es pot prevenir amb vacunació.

Hepatitis A

Fins a 7 dies després de l' inici
dels símptomes i fins que toleri
l’activitat general

Una bona higiene personal i
ambiental minimitzen
la propagació de la malaltia.

Fins a 24 hores desprès que
s’hagi iniciat tractament. No cal
excloure si l’afectat fa
tractament adequat.

El tractament només està
recomanat en casos on
s’han vist polls vius. Comprovar
regularment l’existència de polls
amb una pinta.

Pediculosi (polls)

4

Mesures addicionals
Malalties prevenibles amb
vacunació.
Avisar al Servei de Vigilància
Epidemiològica per
identificar contactes que
requereixin antibiòtic.
-

Tinya

Exclusió fins que comenci el
tractament. No cal excloure si
l’afectat fa tractament adequat

El tractament farmacològic és
important.
Tractar animals domèstics amb
simptomatologia.

Sarna/Escabiosi

Pot tornar 1 dia després d’iniciar Tractament en 2 tandes amb
tractament (és adir un cop
una setmana de
acabada la 1a tanda).
diferència.

Berrugues

No cal

Les berrugues haurien d’estar
cobertes a piscines,
gimnàs i vestuaris

Mol·lusc contagiós

No cal excloure el nen de
l’escola

Excloure el nen de pràctiques
esportives que impliquin un
contacte cutani estret (lluita
lliure o similars)
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ANNEX
SERVEIS DE VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÒGICA I RESPOSTA A EMERGÈNCIES DE SALUT PÚBLICA
TERRITORIALS i SERVEI D’URGÈNCIES DE VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÒGICA DE CATALUNYA (SUVEC)
Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al Barcelonès Nord i
Maresme i Vallès Oriental
C. Roc Boronat, 81-95 (Edifici Salvany)
08005 Barcelona
Telèfon
935 513 900 (centraleta)
A/e
uve.bnm@gencat.cat
Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Barcelona Sud
C. Feixa Llarga, s/n – 3a planta Antiga Escola d’Infermeria, 3a pl.
(Hospital Universitari de Bellvitge)
08907 L’Hospitalet de Llobregat
Telèfon
932 607 500 (centraleta)
A/e
barcelonasud@gencat.cat (brots, MDI)
Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al Vallès Occidental
Est,
Vallès Occidental Oest i Catalunya Central
Ctra. Vallvidrera, 38
08173 Sant Cugat del Vallès
Telèfon
936 246 432
A/e
uve.voc.vor@gencat.cat
 Unitat de Vigilància Epidemiològica de la Regió Sanitària de Catalunya Central
C. Muralla del Carme, 7, 5a pl.
08241 Manresa
Telèfon 938 753 381 (centraleta)
A/e
uvercc@gencat.cat
Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Girona
Plaça Pompeu Fabra, 1 (Edifici de la Generalitat)
17002 Girona
Telèfon
872 975 666 (centraleta)
A/e
epidemiologia.girona@gencat.cat
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Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Lleida i Alt Pirineu i
Aran
C. Alcalde Rovira Roure, 2
25006 Lleida
Telèfon
973 701 600 (centraleta)
A/e
epidemiologia.lleida@gencat.cat
Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al Camp de
Tarragona i Terres de l’Ebre
Av. Maria Cristina, 54
43002 Tarragona
Telèfon
977 22 41 51 (centraleta)
A/e
epidemiologia.tarragona@gencat.cat
 Unitat de Vigilància Epidemiològica de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre
C. La Salle, 8
43500 Tortosa
Telèfon 977 448 673
A/e
epidemiologia.ebre@gencat.cat
Agència de Salut Pública de Barcelona (Barcelona ciutat)
Servei d'Epidemiologia
Pl. Lesseps, 1
08023 Barcelona
Telèfon
932 384 545 (centraleta)
A/e
mdo@aspb.cat
Servei d’Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SUVEC)
Telèfon: 627 480 828. ( Laborables a partir de les 15 hores i les 24 hores el cap de setmana i
festius).
Subdirecció de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública
Edifici Salvany. Roc Boronat 81-95 (08005 Barcelona)
Telèfon: 93 551 3693 / 93 551 3674
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