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TÍTOLI.INTRODUCCIÓ. 
Lesnormesd’organitzacióifuncionamentdelcentreapleguenelconjuntd’acordsidecisionsd’organitzaciói
defuncionamentques’hiadoptenperferpossible,eneldiaadia,eltreballeducatiuidegestióquepermet
assolir els objectius proposats en el projecte educatiu del centre i en lasevaprogramacióanual.Hande
servir per regular la vida interna del centre i establir de forma clara i coherent les relacions entre els
diferentssectorsqueformenpartdelacomunitatescolar. 

ElmarcnormatiudereferènciaéslaLlei 12/2009,del10dejuliol,d’EducaciódeCatalunya(LEC),elDecret
102/2010,de3d’agost,d’autonomiadelscentreseducatiusielDecret279/206,de4dejuliol,sobredretsi
deuresdel’alumnatiregulaciódelaconvivènciaenelscentreseducatiusnouniversitarisdeCatalunya. 

L’àmbit d’aplicació d’aquest document va dirigit a tots els membres de la comunitat educativa: alumnes
matriculats al centre, professorat amb funcions al centre, pares/mares o tutors d’alumnes, personal no
docent(personald’administració,personaldeneteja,monitoresdemenjador,cuineresivetlladora)itotes
aquellespersonesoentitatsqueperqualsevolmotiuitemporalmententrindinslacomunitatescolar. 

L’àmbitfísicd’aplicacióésl’edificipropidelacomunitatescolarilesdependènciesannexesiqualsevollloco
edificionesdesplacilacomunitatescolaroungrupdelamateixa. 

El present document ha de ser conegut i respectat. A tal fi se’n farà difusió a tots els membres de la
comunitateducativa. 
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TÍTOLII.CONCRECIÓDELESPREVISIONSDELPROJECTEEDUCATIU. 
CAPÍTOL1.PERORIENTARL’ORGANITZACIÓPEDAGÒGICA. 
En el marc de l’autonomia de centre, els criteris que regeixen l’organització pedagògica dels nostres
ensenyamentshandecontribuiralcomplimentdelsprincipisdelsistemaeducatiu: 
1. Laintegraciódel’alumnatprocedentdelsdiversoscol·lectius,enaplicaciódelprincipid’inclusió. 
2. L’organitzaciópedagògicaorientadaadesenvoluparlescapacitatsdel’alumnat. 
3. Laincentivaciódel’esforçindividualidegrup. 
4. L’adequaciódelsprocessosd’ensenyamentalritmed’aprenentatgeindividual.
5. Lacoeducació,quehad’afavorirlaigualtatentrel’alumnat. 
6. L’establimentderegles,queafavoreixenelshàbitsdeconvivènciaielrespecte. 
7. Laimplicaciódelesfamíliesenelprocéseducatiu. 
Els criteris d’organització pedagògica en els ensenyaments que s’imparteixen al nostre centre han de
contribuira: 
a) Reconèixer,facilitariferefectiuelcompromísdel’alumnatenelseuprocéseducatiu,senseperdre
elpaperfonamentaldelesfamíliesenl’educaciódelsseusfills/es. 
b) Educar en laresponsabilitatidesenvoluparàmbitsd’autoaprenentatgequeresultinpositiusperal
progrésdel’alumnat. 
c) Ferpossiblel’assolimentdecompetències. 
d) Adequar la funció del professorat, com a agent del procés educatiu, a les característiques i
necessitatseducativesdecadaetapaialsaspectesinstructiusespecíficsdecadaensenyament,sens
perjudicidelmantenimentdelacoherènciaglobaldelselementseducatiusdelaformació. 
e) Ferpossibleunaavaluacióobjectivadelrendimentescolarquedelimitielsresultatsielsefectesde
l’avaluació dels processos d’ensenyament i aprenentatge i els resultats de l’avaluació del progrés
assolitindividualmentperacadaalumne/a. 

CAPÍTOL2.PERORIENTARELRENDIMENTDECOMPTESALCONSELLESCOLARDELAGESTIÓDELPEC. 
ElPECésundocumentescolarallargtermini.Éslamàximaexpressiódel’autonomiadelcentreeducatiu. 
Lesprogramacionsgeneralsanualshandeconcretarperaunany,lesprioritatsques’hanmarcat. 
ElConsellEscolarhad’aprovarlesconcrecionsdelPECqueesfananualmentalaProgramacióGeneral. 

CAPÍTOL3.PERORIENTARL'APLICACIÓDELSACORDSDECORESPONSABILITAT. 
El centre pot establirunacorddecoresponsabilitatambl’Administracióeducativaperal’aplicaciódelseu
ProjecteEducatiu. 
Correspon al Consell Escolar aprovar l’acord de coresponsabilitat i participar en l’avaluació de la seva
aplicació. 
L’Administració educativa i el centre defineixen els objectius dels acords de coresponsabilitat segons els
principisqueorientenelsistemaeducatiu. 
Elsacordsdecoresponsabilitatqueespuguinduratermeamblesadministracions,seranproposatsperla
direccióamblacol·laboraciódelClaustreiaprovatspelConsellEscolar. 

CAPÍTOL4.APROVACIÓ,REVISIÓIACTUALITZACIÓDELPEC. 
(LEC12/2009art.91al95/DAC102/2010art.19.1.b) 
ElProjecteEducatiudel’EscolaPaidosvaserrevisatiaprovatelcurs 2000-2001. 
Comatretsdestacablesque defineixenla seva identitat,caldestacarque ésuncentreobertiparticipatiu
amb les institucions del nostre entorn, un centre que educa en la tolerància i el respecte i que atén la
diversitat.Alhoraquepromouipropiciaeldiàlegielconsensienténl’educaciócomaprocésintegraldela
persona. 
Defineixlallenguacatalanacomallenguavehiculardelcentreiconviuambelcastellàil’anglès. 
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Donatquelarealitatdelcentrevacanviant,elProjecteEducatius’haderevisariactualitzarenfunciódels
canvisqueespuguingenerarenelmarcnormatiu.PeradefiniroactualitzarelProjecteEducatiu,elcentre
téencomptelescaracterístiquessocialsiculturalsdelcontextescolaridel’entornproductiu,ipreveules
necessitatseducativesdel’alumnat. 
El conjunt de normes d’organització i funcionament del centre han de ser coherents amb els principis,
valors,objectiusicriteriseducatiusqueelcentredeterminienelseuProjecteEducatiu. 
LaformulaciódelProjecteEducatiudelcentrecorresponalClaustredeprofessors,ainiciativadelaDirecció
i amb la participaciódelsprofessionalsd’atencióeducativa.L’aprovaciódelProjecteEducatiucorresponal
ConsellEscolar. 
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TÍTOL III. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DEL
CENTRE. 
CAPÍTOL1.NATURALESAIFINALITATDELCENTRE. 
1. El15defebrerde1969esvaconstituirlaCooperativad’EnsenyamentPaidosSCCL. 
L’objecte social d’aquesta cooperativa és l’impartir l’ensenyament en general i la realització de
qualsevolactivitatdetipusdocent,culturali/oformativaenl’àreadelsaber,siguitècnica,artísticao
esportiva, així com la prestació de serveis educatius complementaris quepuguinserconvenients
per a la millora de l’acció educativa. Tot això encaminat a desenvolupar, d’una forma integral,la
personalitat dels seus alumnes, creant l’espai cultural adequat per aconseguir tots aquests
objectius. 
2. ElcentredocentL’ESCOLAPAIDOSsituatal’Av.Girona.41-73deSantFruitósdeBagesésuncentre
privat, creatd’acordambeldretreconegutenl’article27.6delaConstitucióEspanyolaiexplicitat
enl’article21de laLleiOrgànica8/1985,de3dejuny,reguladoradeldretal’educació(LODE). 
3. El centre L’ESCOLA PAIDOS, degudament autoritzat, imparteix Educació Infantil, 1r i 2n cicle;
Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria i gaudeix de plenes facultats acadèmiques i
d’autonomia per adaptar els programes a les característiques i al medi en el qual està immers,
adaptarmètodesd’ensenyamentiorganitzaractivitatsiserveiscomplementarisiculturals,escolars
iextraescolars.Téelnúmerodecodi08026427enelregistredel’AdministracióEducativa. 
4. L’ESCOLA PAIDOSésuncentreconcertatenelsensenyamentsd’Ed.Infantil2ncicle,Ed.Primàriai
Ed.SecundàriaObligatòria,segonselrègimdeconcertsregulatenelTítolIVdelaLODE,TítolIVde
laLOEienlanormativaqueelsdesenvolupa. 
5. ElCentreEducatiuhaestatcreatperadonaralsalumnesunaeducacióintegraldinselcompliment
delalegislacióvigentielcaràcterpropidelCentre. 
6. ElcaràcterpropidelCentrel’estableixl’entitattitularireuneixelsrequisitsestablertsenl’article115
de la LOE. Ha de ser respectat per tota la Comunitat Educativa ( alumnes, pares, professors i
personalnodocent). 
7. LatitularitatdelcentrecorresponalaCooperativad’EnsenyamentPaidosSCCL,enendavantEntitat
Titular,reguladapelsEstatutsSocialsirepresentadaenelgovernilagestiópelConsellRector.Són
finalitatsiobjectiusd’aquestCentre,entred’altres: 
a) Elpledesenvolupamentdelapersonalitatdel’alumne. 
b) L’adquisiciód’hàbitsintel·lectuals. 
c) L’adquisició d’hàbits, tècniques de treball, així com de coneixements científics,
tècnics,humanístics,històricsiestètics. 
d) Unaeducacióqueesbasienelrespecte,lallibertatilaparticipació. 
e) Fomentarlesactitudsdemocràtiquesielrespectealpluralismesensepronunciar-se
peraccionspartidàries. 
f) LaformacióperalaPau,laCooperacióilaSolidaritat. 
g) Propiciarl’arrelamentdelsalumnesalasocietaticulturacatalana. 
h) Facilitar als alumnes els mitjans oportuns que els permetin completar la seva
formaciópersonal. 
CAPÍTOL2.ENTITATTITULAR 
1. Sóncompetènciadeltitular 
a) DirigiriostentarlarepresentaciódelCentre. 
b) EstablirelCaràcterPropidelCentre. 
c) Garantir el respecte al Caràcter Propi i assumir en últimainstàncialaresponsabilitatdela
gestiódelCentre. 
d) Sol·licitarautoritzacióperanousensenyamentsilamodificacióol’extinciódel’autorització
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existent. 
e) DecidirlasubscripciódelsconcertseducatiusalsqualsesrefereixlaLleiOrgànicadelDreta
l’Educaciói,sis’escau,promoure’nlamodificacióoextinció. 
f) Decidirl’ofertad’activitatsiserveis. 
g) Promoure l’elaboració i proposar el document de Normes d’Organització i Funcionament
perquèsiguiaprovatenelConsellEscolar,aixícomestablir-neles normesdedesplegamenti
execució. 
h) Nomenar icessareldirector/adelCentreenelstermesprevistosenl’article59delaLODE
ambelpreviacorddelConsellEscolar. 
i) Designar tresmembrespelConsellEscolardelCentre. 
j) ApropostadelDirector/a:larenovaciódelsòrgansintermedisdegovern,elnomenamento
cessamentdeTutors,CoordinadorsdeCicle,CapsdeDepartament,Comissions,...establirels
criteris per a la selecció del personal del Centre i incorporar, contractar,nomenaricessar
l’esmentat personal i exercitar, en la seva qualitat de contractant, els drets derivats de la
relaciólaboral. 
k) ElaborarelspressupostosdelCentreilarendicióanualdecomptes alConsellEscolarpera
lasevaaprovació. 
l) Ordenar la gestió econòmica del Centre ajustant-se als pressupostos aprovats pel Consell
Escolarquanal’aplicaciódefonspúblicsipercepcionsautoritzades. 
m) ElaborarelsobjectiusilaplanificaciógeneraldelCentre. 
n) Fixar, segons les disposicions vigents, la normativa d’admissiód’alumnesalcentreidecidir
sobrelasevaadmissióicessament. 
o) Tenirlainiciativaenmatèriadecorrecciódelesalteracionsdelaconvivència. 
p) Desenvolupariconcretarlesnormesdeconvivència. 
q) Exerciraquellsdretsreconegutsenleslleis,enelcaràcterpropidelCentre,enlespresents
Normesiquantsaltreslisiguinatribuïtsperlanormativaenvigor. 
2. Sónobligacionsdel’EntitatTitular: 
a) Donar a conèixer el Caràcter Propi, el Projecte Educatiu i el document de Normes
d’OrganitzacióiFuncionamentdelCentre. 
b) Respectar els drets reconeguts a pares, professors, alumnes i personal d’administració i
serveiseneltítolpreliminardelaLODE. 
c) Responsabilitzar-se del funcionament del Centre i de la seva gestió econòmica davant
l’administracióielsmembresdelaComunitatEducativa. 
d) Complirlesnormesreguladoresdel’autoritzaciódelcentre,del’ordenacióacadèmicaidels
concertseducatius. 
e) ImpulsaricoordinarelprocésdeconstituciódelConsellEscolarirenovar-locadadosanysi
comunicar-nelacomposicióalDepartamentd’EnsenyamentdelaGeneralitatdeCatalunya. 
3. Representació 
La representació ordinària de l’Entitat Titular del Centre estarà conferida al President de la
Cooperativa. 
4. La provisió dels càrrecs de govern o càrrecs d’altres tipus, relacionats en aquestes Normes
d’Organització i Funcionament, amb excepció dels establerts en l’article 54 de la Llei Orgànica
reguladoradelDretal’Educació(LODE),noseràmaiobligatòria,sinófacultativadel’EntitatTitular,
podentacumular,augmentarodisminuirelnombredelsmateixos. 
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CAPÍTOL3.ÒRGANSUNIPERSONALSDEGOVERN 
Sónòrgansunipersonalsdegovern:el/ladirector/a,sotsdirector/a,elcapd’estudisd’Infantil-Primàriaielde
Secundària. 

Secció1.Director/a 
Nomenamentdeldirector/a 
ElDirector/aseràdesignat,previacord,entrel’EntitatTitularielConsellEscolar.L’acorddel
ConsellEscolarseràadoptatpermajoriaabsolutadelsseusmembres. 
En cas de desacord, el director/a serà designat pel Consell Escolar del Centre entre una
ternadeprofessorsproposadaperl’EntitatTitular. 
Denoobtenir-selamajoriaabsolutaenlesduesprimeresvotacions,resultaràelegitel
queenlaterceravotació,obtinguimajornombredevotsiencasd’empat,resultaràelegitel
demajorantiguitatenl’exercicideladocència. 
PersernomenatDirector/aesrequereix: 
a) Posseirlatitulacióadequada. 
b) Tenir,almomentdelseunomenament,unanyd’antiguitat. 
c) Elnomenaments’efectuaràperunperíodede4anys. 
Cessament,suspensióoabsènciaprolongadadeldirector/a 
1. ElDirector/acessarà: 
a) Alcloureelperíodedeldeunomenament. 
b) Peracordentrel’EntitatTitularielConsellEscolardelCentre. 
c) Perrenúncia. 
2. L’EntitatTitulardelCentrepodràsuspendrecautelarmentocessarelDirector/a
abans del termini del seu manament, quan incompleixi greument les seves
funcions. 
La suspensió cautelar no podrà tenir unaduradasuperioraunmes.Enaquest
períodes’hauràdeproduirelcessamentolarehabilitació. 
L’EntitatTitularnopodràexercirlafacultatdesuspensiódelDirector/amésd’un
copdurantelperíodeestablertpelmanamentdelmateixDirector/a. 
3. Encasdecessament,suspensióoabsènciaprolongada delDirector/a,assumirà
les seves funcions fins al nomenament del substitut, rehabilitació o retorn,
respectivament, lapersonaque,acomplintelsrequisitsestablertsenelpresent
document, sigui designada per l’Entitat Titular. En qualsevol cas i excepte el
disposat al número 2delpresentarticle,laduradadelmanamentdelsubstitut
no podrà ser superior als tres mesos consecutius, excepte que no es pugui
prosseguir el nomenament del nou Director/a per causes no imputables a
l’EntitatTitular. 
Funcionsdeldirector/a 
El/la director/a dirigeix, lidera, organitza, planifica i supervisa la gestió i organització
pedagògica d’acord amb el caràcter propi del Centre. En aquest aspecte, li corresponen
específicamentlesfuncionssegüents: 
a) RepresentaroficialmentelCentre. 
b) Dirigirl’elaboració,execucióiavaluaciódelProjecteEducatiu. 
c) Vetllarperlacorrectaaplicaciódelesdiferentsnormesilleisvigents. 
d) Convocaripresidirelsactesacadèmicsilesreunionsdelsòrganscol·legiats. 
e) Elaborar, amb caràcter anual en elmarcdelProjecteEducatiu,laProgramació
GeneraldelCentreconjuntamentambl’EquipDirectiuiamblaparticipaciódel
ClaustredeProfessors,perlasevaaprovaciópelConsellEscolar. 
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f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Elaborar, conjuntament amb l’Equip Directiu i amblaparticipaciódelClaustre
deProfessors,laMemòriaAnuald’activitatsdelCentre. 
Gestionar, davant dels serveis competents, la dotació de recursos materials i
personalsdelcentre. 
Visarlescertificacionsidocumentsoficials. 
CoordinarlaparticipaciódelsdiferentssectorsdelaComunitatEducativa. 
Portaratermeelsacordsdelsòrganscol·legiats. 
VetllarpelcomplimentdelesNormesd’OrganitzacióiFuncionament. 
Coordinar l’Equip Directiu i orientar, dirigir i supervisar totes les activitatsdel
Centre. 
Promourelaformaciódelprofessorat. 
Exercirlaprefecturadelpersonaldocentenelsaspectesacadèmics. 
Afavorirlaconvivènciaicorregirlesalteracionsqueesprodueixinenelstermes
assenyalatsenelpresentdocument. 
Participar,ambeltitulardelcentre,enlaselecciódelsmestresoprofessorsque
s’hagind’incorporaralaplantilladelpersonaldocent. 


Secció2.Sotsdirector/a 
a) Elsotsdirector/aésnomenaticessatpeldirector/a,previacordambl’EntitatTitular, i
formapartdel’EquipDirectiu. 
b) Exercitalesfuncionsque,perdelegació,hagirebutdelDirector/a. 
c) Substituirà elDirector/aencasd’absènciaomalaltiad’aquest. 

Secció3.Capd’estudis 
El Cap d’Estudis anima, coordina i vetllapelcomplimentdel’organitzaciópedagògicailes
normes de convivència previstes en el Projecte Educatiu i el document de Normes
d’OrganitzacióiFuncionament. 
a) El Cap d’Estudis és designat i cessat pel Director/a, previacordambl’Entitat
Titulariformapartdel’EquipDirectiu. 
b) En el Centre existirà un Cap d’Estudis per a cadascun dels següents
ensenyaments: 
- EducacióInfantiliPrimària 
- EducacióSecundàriaObligatòria
c) En cas d’absència prolongada es designarà un substitut amb caràcter
provisional. 
SóncompetènciadelCapd’Estudis,enelseuàmbitcorresponent: 
a) Impulsaricoordinarl’acciódocentdelsmestresiprofessors. 
b) Dirigir i coordinar els processos d’elaboració i recollida de documentació
acadèmica (Programació General, Memòria Anual, qualificacions,
programacions,...) 
c) Confeccionar els horaris dels professors i grups, així com organitzar les
substitucionsperabsències. 
d) Distribuirlesaulesperalsdesdoblaments. 
e) Supervisarelshorarisdeclassedelsalumnessegonslanormativavigent. 
f) Coordinaractivitatscomplementàries/extraordinàriesisortidesculturals. 
g) Vetllarpelcomplimentdelscriterisd’avaluacióiqualificació. 
h) Coordinarelscriterispedagògicsdelcentreivetllarpelseucompliment.
i) Afavorirlaconvivènciaicorregirlesalteracionsqueesprodueixinenelstermes
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assenyalatsenelpresentdocument. 
j) Exercirlaprefecturadelpersonaldocentenelsaspectesd’organitzaciódocent. 
k) Convocar i presidir les reunions dels equips de coordinació de l’etapa per
delegaciódelDirector/a. 
l) AquellesaltresquelisiguinencomanadesodelegadespelDirector/a. 


Secció4.Òrgansunipersonalsdecoordinacióeducativa 
Sónòrgansunipersonalsdecoordinacióeducativa:elCoordinadordeCicle,elCapdeDepartament,
elCapdeComissióielTutor.Sónnomenatsicessatsperl’EquipDirectiu,previacordambl’Entitat
Titular. 
Coordinadordecicle 
Sóncompetènciesdelcoordinadordecicle: 
a) Convocaripresidirlesreunionsdel’equipdocentdeCicle. 
b) Vetllarperlacorrectaaplicaciódelesconcrecionscurricularsenelseucicle. 
c) Coordinar la programacióirealitzaciódelesactivitatseducativesdelsalumnesdel
cicle. 
d) Promoureicoordinarlaconvivènciadelsalumnes. 
e) Impulsar i coordinar el treball en equip dels tutors a fi d’assegurar la màxima
coordinacióenlasevatasca. 
Capdedepartament 
SóncompetènciesdelCapdeDepartament: 
a) ConvocarimoderarlesreunionsdelDepartament 
b) CoordinareltreballdelDepartamenten: 
- L’elaboració de les programacions d’àrea de cada curs, procurant la
coherència en la distribució dels continguts per nivells i cicles, en la
proposta dels objectius mínims i criteris d’avaluació i qualificació, i en la
selecciódematerialscurriculars. 
-L’anàlisidelsresultatsdelesprovescensals. 
-L’elaboraciódepropostesdemillora. 
- El seguiment de les actuacions decidides en la ProgramacióGeneralper
l’assolimentdelsobjectiusdemillora. 
Capdecomissió 
SóncompetènciesdelCapdeComissió: 
a) ConvocarimoderarlesreunionsdelaComissió. 
b) Coordinar el treball de l’equip de la Comissió específica que li correspongui
procurantlacoherènciaambelProjecteEducatiu. 
c) Liderar la programació, el desenvolupament, el seguiment i l’avaluació deltreball
específicdelaComissió. 
d) Elaborar, si és el cas, els informes sobre les despeses per a la confecció del
pressupostanualdelcentre. 
Tutors 
El tutor de curs és el mestre o professor responsable de programar i vetllar per l’acció
tutorialenelgrupd’alumnesd’ungrup-classe.Télamissiód’atendre laformacióintegralde
cadaund’ellsi seguirelseuprocésd’aprenentatgeimaduraciópersonal.
Sóncompetènciadeltutor: 
a) Acompanyar i orientar els seus alumnes en el seu procés d’aprenentatge i de
maduracióafectiva. 
12 



b) Conèixer la marxa del grup i les característiques i peculiaritats de cadascun dels
alumnes. 
c) Serl’immediatresponsabledeldesenvolupamentdelprocéseducatiudelgrupide
cadaalumnequetéconfiat. 
d) Desenvolupar, amb el seu grup d’alumnes, les activitats programades en el Pla
d’AccióTutorial. 
e) DirigirimoderarlaJuntad’Avaluaciódelsalumnesdelgrupquetéassignat. 
f) Rebre les famílies de forma ordinària iinformar-lessobreelprocéseducatiudels
alumnes. 
g) Orientarelsalumnesenlapresadedecisionsacadèmiquesiprofessionals. 
h) Supervisar i avaluar el procés de formació integral dels alumnes i procurar els
serveispsicopedagògicsencasnecessari. 


Capítol4.ÒRGANSCOL·LEGIATSDEPARTICIPACIÓENELGOVERNILAGESTIÓDELCENTRE. 
Secció1.ConsellRector 
ElConsellRectorestàformatperdeumembreselegitsperl’AssembleaGeneraldeSocis.Elscàrrecs
d’aquestConsellsón:President,Sotspresident,Secretari,Tresorerisisvocals. 
Té,entrealtrescompetències,lessegüents: 
a) Larepresentació,governigestiódelaCooperativa. 
b) La competència d’establir les directrius generals d’actuació tenint en compte les
instruccionsiacordsdel’AssembleaGeneraldeSocis. 
c) El control del compliment del Caràcter Propi del Centre i d’altres criteris i normes
generals. 
d) ElaboraciódelspressupostgeneraldelCentre 
e) Eldeuredeguardarreservaidiscreciódelesdeliberacions. 
Secció2.Consellescolar 
ElConsellEscolaréselmàximòrgandeparticipaciódetotalaComunitatEducativaenelCentre.La
seva composició garanteix que els professors, les famílies delsalumnes,elsalumnesielpersonal
d’administracióiserveistinguinocasiódeparticiparenlagestióglobaldelCentre. 
Composició 
ElConsellEscolarestàformatper: 
a) ElDirector/adelCentre 
b) Tres representants de la titularitat: President, Tresorer i Secretari del Consell
Rector. 
c) Quatrerepresentantsdelsprofessors.Dosrepresentantsd’Educació Secundària
idosrepresentantsd’EducacióInfantiliPrimària. 
d) Quatre representants de les famílies, un d’ells designat per l’Associació de
MaresiParesdelsAlumnes(AMPA). 
e) Dosrepresentantsdelsalumnes,apartirde1rd’ESO. 
f) Unrepresentantdelpersonald’administracióiserveis. 
g) Unrepresentantoregidordel’Ajuntament. 
Elecció,designacióivacants 
Per a l’elecció o designació dels membres del Consell Escolar i la posterior constitució
d’aquestòrgancol·legiatrepresentatiudelaComunitatEducativa,seseguiranlesnormesde
procedimentestablertespelTitulardelCentre,enelrespectealanormativapublicadapel
Departamentd’Ensenyament. 
a) LespersonesmembresdelConsellEscolar,representantselectesdelsdiferents
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sectors,hosón perunperíodedequatreanys.(D102/2010.Art.28) 
b) El Consell Escolar renovarà la meitat delespersonesrepresentantselectesde
cada sector cada dos anys, en el primer trimestre del curs escolar. El Consell
Escolar renovat s’ha de constituir abans definalitzarelperíodelectiudelmes
de desembre. Les eleccions per a la constitució o renovació de les persones
membres del Consell Escolar lesconvocaeltitulardelCentreambquinzedies
d’antelació, dins les dates que a aquest respectefixi,ambcaràctergeneral,el
Departamentd’Ensenyament.(D102/2010.Art.28) 
c) Si es produeix un vacant en el Consell Escolar, aquesta s’ha d’ocupar per la
següent candidatura més votada en les darreres eleccions, sempre que
mantingui els requisits quelavanferserelegiblecomarepresentant.Sinohi
haméscandidatsocandidatespercobrir-la,lavacantromansensecobrirfinsa
la propera renovació del Consell Escolar. La nova persona membre s’ha de
nomenarpeltempsquerestavadelmandatdelapersonarepresentantqueha
causatlavacant.(D102/2010.Art.28) 
d) La condició de membre del ConsellEscolaresperdquansecessaenelcàrrec
quecomportaser-nemembre,quanesdeixadecompliralgundelsrequisitsper
ser elegible o quan l’òrgan que l’ha designat
en revoca la
designació.(D102/2010.Art.28) 
Desenvolupamentdelsprocessoselectius  
1. Candidatures 
1.1. Sóncandidatsicandidateslespersonessegüents: 
a)Sectorderepresentantsdelprofessorat:toteslespersonesmembres
delclaustre. 
b) Sector de representants dels pares i mares o tutors legals de
l'alumnat:elspares,maresielstutorsotutoresdel'alumnatdelcentre,
que n'exerceixen la pàtria potestat o la tutela i que figuren en el
corresponent cens electoral. Les candidatures poden presentar-se
acompanyades de l'aval d'unaassociaciódeparesimaresd'alumnato
d'unarelaciódeparesimares. 
c) Sector de representants de l'alumnat: tot l'alumnat del centre que
figuraenelcorresponentcenselectoralinohaestatobjectedesanció
per conducta greument perjudicial per a la convivència del centre
durant l'actual curs escolar o l'immediatament anterior. Les
candidatures poden presentar-se acompanyades de l'aval d'una
associaciód'alumnesod'unarelaciód'alumnes. 
d) Sector de representantsdelpersonald'administracióiserveis:totes
les persones que figuren en el cens electoral del personal
d'administracióiserveis. 
1.2 Les personesqueenunmateixcentreformenpartdemésd'unsector
de la comunitat escolar únicament poden presentar-se com a candidates
per a un dels sectors.Aixímateix,lespersonesquesónmembresnatsdel
Consell Escolar i alhora formen part d'un sector quehiésrepresentat,no
podenpresentar-secomacandidatesperaaquellsector. 
1.3SielnombredepersonescandidatesamembresdelConsellEscolard'un
determinatsectorésinferioralnombredellocsacobrir,toteslespersones
membres del sector corresponent són elegibles com a representants
d'aquell sector en el Consell Escolar. Si la persona elegida en aquestes
14 



circumstàncies ho és per al sector del professorat i del personal
d'administracióiserveis,had'assumirlarepresentació.Silapersonaresulta
escollida membre enrepresentaciódelsectordel'alumnatodelsectorde
paresimaresotutors,inovolassumirlarepresentació,elllocquedavacant
finsalasegüentconvocatòriad'elecciódemembres. 
1.4 Durant el període comprès entre la convocatòria de les eleccions i la
realització de les votacions, els candidats i les candidates poden donar a
conèixer les seves propostes, sempre que no interfereixin en la marxa
ordinàriadelCentre. 
2.Censelectoral 
2.1 Constitueixen el cens electoral de cada un dels sectors les persones
següents: 
a) Sector de representants del professorat: tots els professors i
professores que integren elClaustreenelmomentdelaconvocatòria
deleseleccions. 
b) Sector de representants dels pares i mares o tutors de l'alumnat:
totselspares,maresielstutorsitutoreslegals,elsfillsifillesdelsquals
estan matriculats al centre en el moment de la convocatòria de les
eleccions. 
c) Sector de representants de l'alumnat: tot l'alumnat que es troba
matriculatalcentreenelmomentdelaconvocatòriadeleseleccions. 
d)Sectorderepresentantsdelpersonald'administracióiserveis:totel
personal d'administració i serveis contractat per l’Entitat Titular, que
presta serveis al Centre en el moment de la convocatòria de les
eleccions. 
2.2 L’Entitat Titular ha de fer públiques al tauler d'anuncis del Centre, i
sempre en l'interior del Centre, les dades dels censos electorals de cada
sector en el moment de la convocatòria de les eleccions. Es publiquen
únicament les dades que siguin imprescindibles a l'efecte de permetre
identificar les persones electores, i en cas que sigui necessari publicar el
DNI,s'hadeferambels4últimsdígitsxifrats. 

Aixímateix,had'obrirunterminidetresdiesperalapresentaciódereclamacionsenrelacióamb
lesdadesdelscensoselectoralspublicades,iprendrelesmesuresadequadesperalaresolucióde
les possibles reclamacions, de formaqueelscensosdefinitius,queaprovenlesrespectivesmeses
electorals,s'handeferpúblicsambunaantelaciódesetdiesrespectealadatadeleseleccionsde
cadasector. 
3.Meseselectorals 
3.1 Per a cada sector de lacomunitatescolar,tretdelsectorrepresentant
del personal d'administració i serveis, es constitueix una mesa electoral,
presididaperlaDirecciódelcentre,encarregadad'aprovarelcenselectoral,
depublicarlarelaciódelespersonescandidatesambunaantelaciómínima
de tres dies a la votació, d'organitzar la votació, de fer l'escrutini i de fer
constar en acta pública elsresultatsdelavotació,aixícomderesoldreels
dubtesireclamacionsqueespuguinpresentar. 
3.2Lacomposiciódelesmeseselectoralséslasegüent: 
a) Per a l'elecció de les persones representants del sector del
professorat,lamesaelectoralestàformadaperlaDirecció,oòrgan
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de govern en qui delegui, pel professor o professora amb més
antiguitat al Centre i pel professor o professora amb menys
antiguitat, que actua de secretari o secretària de lamesa.Sitotes
lespersonestenenlamateixaantiguitat,enformapartelprofessor
oprofessorademajoromenoredat,respectivament. 
b)Peral'elecciódelespersonesrepresentantsdelsectordelspares
imaresotutorsdel'alumnat,lamesaelectoralestàformadaperla
Direcció del centre, o òrgan de govern en qui delegui, i per dues
personesdesignadespersorteigentretoteslesqueintegrenelcens
d'aquest sector. D'entre les persones designades, la de menys
antiguitatalcentreactuaràdeSecretarioSecretàriadelamesai,en
casdecoincidència,hofaràlademenoredat. 
c) Per a l'elecció de les persones representants del sector de
l'alumnat,lamesaelectoralestàformadaperlaDirecciódelCentre,
o per l'òrgan de govern en qui delegui, i per dues persones
designades per sorteigentreelsilesalumneselegiblesdelCentre.
D'entre les persones designades, l'alumne o alumna del curs
superioractuaràdeSecretarioSecretàriai,encasdecoincidència,
hofaràeldemajoredat. 
d) Per a l'elecció de les persones representants del personal
d'administració i serveis i del personal d'atenció educativa
complementària, es constitueix una mesaelectoralúnica,formada
per la direcció, o òrgan de govern en qui delegui, pel Secretari o
SecretàriadelCentre,queexerceixtambéaquestafuncióenlamesa
electoral,perlapersonaquefiguraenelcenselectoraldelpersonal
d'administració i serveis amb més antiguitat en el centre, i per la
persona que figura en el cens electoral del personal d'atenció
educativa complementària amb més antiguitat en el centre. Quan
coincideixen personesdelamateixaantiguitat,enformapartlade
majoredat. 
4. Procediment d'elecció dels i de les representants dels diferents sectors del
ConsellEscolar. 
4.1Sectorderepresentantsdelprofessorat: 
a) L'elecció s'efectua en una sessió extraordinària del Claustre,
convocadaambaquestpuntúnicenl'ordredeldia. 
b) Cada professor o professora pot votar un nombre màxim de
persones candidates igual al nombre de representants d'aquest
sectorarenovarenelConsellEscolar. 
4.2Sectorderepresentantsdelsparesimaresdel'alumnat: 
a)Lesassociacionsdeparesimaresd'alumnatoelsgrupsdeparesi
maresqueavalenunacandidaturapodendesignarunapersonaque
actuïalamesaelectoralcomasupervisorosupervisora. 
b)Cadaelectoroelectorapotvotarunnombremàximdepersones
candidates igual al nombre de representants d'aquest sector a
renovar, en aquest procés electoral, en el Consell Escolar. Poden
votarelpareilamareotutorotutorarespectiu,llevatquelapàtria
potestat de l'alumne estigui conferida en exclusiva a un dels
progenitors,casenelqualnomésaquesttédretdevot. 
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4.3Sectorderepresentantsdel'alumnat: 
a)Lesassociacionsd'alumnatoelsgrupsd'alumnesqueavalenuna
candidatura poden designar una persona que actuï a la mesa
electoralcomasupervisorosupervisora. 
b)Cadaelectoroelectorapotvotarunnombremàximdepersones
candidates igual al nombre de representants d'aquest sector a
renovarenelConsellEscolar. 
4.4 En relació amb les eleccions del sector de representants del personal
d'administració i serveis, cada elector o electora pot votar, com a
representantd'aquestsector,uncandidatocandidata. 
4.5 La direcció determina l'horari de les votacions de cada sector en la
convocatòria deleseleccions,d'acordamblescaracterístiquesdelCentrei
atenent la possibilitat horària dels electors i electores, per tal d'afavorir i
garantir l'exercici del dret de vot. En qualsevol cas, el període horari de
votacióésininterromput. 
4.6Lesvotacionssónpersonals,directesisecretes.Nos'admetladelegació
devotnielvotpercorreu. 
4.7Encasd’empatenalgunavotacióestindràenconsideració l’escollitde
mésedat. 
4.8Unavegadafinalitzatelprocéselectoral,esconstitueixelConsellEscolar
delcentreenelterminidequinzediesapartirdel'últimavotació,iprenen
possessióelsnousmembres.D'aquestasessió,elSecretarioSecretàriadel
ConsellEscolarn'esténl'acta. 
4.9 En elterminidetrentadieshàbilsapartirdelaconstituciódelConsell
Escolar, s'han de constituir les comissions que escaigui, previstes en el
Decret102/2010,de3d'agost,d'autonomiadelscentreseducatius,ienles
normesd'organitzacióifuncionamentdelCentre. 
Competències 
SóncompetènciesdelConsellEscolar: 
a) Participarenl’elaboracióiaplicaciódelProjecteEducatiudelCentre. 
b) Aprovar la Programació General Anual del Centre i avaluar-ne el
desenvolupamentielsresultats. 
c) Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions
corresponents. 
d) AprovarlaCartadeCompromísEducatiu. 
e) Aprovar, a proposta de l’Entitat Titular, el pressupost del Centre i la rendició
anualdecomptes. 
f) IntervenirenlaseleccióiacomiadamentdelDirector/a. 
g) Intervenir en la selecció i acomiadament del professorat d’acord amb el que
disposal’article60delaLlei8/1985,de3dejuliol. 
h) Garantir el compliment de les normes generals sobre admissió d’alumnes en
nivellsconcertats. 
i) Serinformatdelaresoluciódelsconflictesdisciplinarisivetllarpelcompliment
de la normativa vigent. A proposta de les famílies o tutors, podrà revisar les
decisions adoptades pel Director/a i proposar, si s’escau, l’adopció de les
mesuresoportunes. 
j) Elaborarlesdirectriusperalaprogramacióidesenvolupamentdelesactivitats
escolarscomplementàries,activitatsextraescolarsiserveisescolars. 
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k) Proposar, si escau, a l’administració, l’autorització per aestablirpercepcionsa
lesfamíliesdelsalumnesperlarealitzaciód’activitatsescolarscomplementàries
ennivellsconcertats. 
l) Aprovar,sis’escau,apropostadel’EntitatTitular,lesaportacionsdelesfamílies
dels alumnesperalarealitzaciód’activitatsextraescolars,ielsserveisescolars
en nivells concertats, si la competència és reconeguda per l’administració
educativa. 
m) EstablirelscriterisdeparticipaciódelCentreenactivitatsculturals,esportivesi
recreatives, com també en accions assistencials en les que el Centre pogués
col·laborar. 
n) Establir relacions de col·laboració amb altres centres amb finalitats culturalsi
educatives. 
o) Supervisarlamarxageneraldelcentreenelsaspectesadministratiusidocents. 
p) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el Centre, la
igualtatentrehomesidonesilaresoluciópacíficadeconflictes. 
Lespropostesdel’EntitatTitularrelacionadesambelqueestàassenyalatenelssubapartats:b),c),
d), e), j), K), l), m), n) de l’apartat anterior, podran ser modificades pel Consell Escolar amb la
conformitatdel’EntitatTitular. 

Règimdefuncionament 
ElfuncionamentdelConsellEscolaresregiràperlessegüentsnormes: 
1. Convoca i presideix el Consell Escolar del Centre el Director o la Directora. La
convocatòria es realitzarà ordinàriamentambunaantelaciómínimade48hores i
aniràacompanyadadel’ordredeldiajuntamentambladocumentacióquehagide
ser objecte de debat, i, si s’escau, d’aprovació. El Consell Escolar es pot reunir
d’urgència, sense termini mínim per a la tramesa de la convocatòria, si totes les
personesmembreshiestand’acord. Peratractarassumptesnoinclososenl’ordre
deldiacaldràl’acceptaciódelpresidentidels dosterçosdelsassistentsalareunió.
Laconvocatòriaexpressaràellloc,eldiaihoradecelebraciódelareunióenprimera
i segona convocatòria. Si no es disposa el contrari, s’entendrà la segona
convocatòriamitjahoradesprésdel’horafixadaperalareunió. 
2. El Consell Escolar es reunirà ordinàriament tres vegades l’any coincidint amb
cadascundelstrestrimestresdelcursacadèmic.Ambcaràcterpropiextraordinaries
reuniràainiciativadelPresident/aoasol·licituddel’EntitatTitularode,almenysla
meitatdelessevespersonesmembres. 
3. El Consell Escolar quedarà vàlidament constituït en primera convocatòria quan
assisteixin a la reunió la meitat més un dels seus components, i en segona
convocatòriaambl’assistènciaalmenysdesisdelsseusmembres. 
4. A les deliberacions del Consell podran ser convocats pel President,ambveuperò
sensevot,elsaltresòrgansunipersonalsiaquellespersonesl’informedelesqualso
assessoramentestimioportú. 
5. ElConselltendiràaadoptarlesdecisionsperconsensatravésdeldiàlegielcontrast
decriteris.Quannosiguipossible,elsacordshaurand’adoptar-se,almenys,pelvot
favorabledelameitatmésundelspresents,tretque,peradeterminatsassumptes,
siguiexigidaaltramajoria.Encasd’empatelvotdelPresidentseràdecisori. 
6. Totselsmembrestindrandretaformularvotsparticulars iqueenquediconstància
enlesactes. 
7. Lesvotacionsseransecretesquanhosol·licitielPresident,esrefereixinapersones,
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8.
9.

10.
11.

12.

13.

o,hosol·licitiunterçdelsassistentsambdretavot. 
Totselsassistentsguardaranreservaidiscreciódelsassumptestractats. 
El Secretari del Consell seràelrepresentantdel’EntitatTitularqueocupielcàrrec
de Secretari del Consell Rector. El Secretari aixecarà acta de totes les reunions,
salvant el dret a formular i exigir, en la següent reunió, les correccions que
procedeixin. Una vegada aprovada serà subscrita pel Secretari que en donarà fe
ambelvistiplaudelPresident. 
La no assistència dels membres del Consell Escolar a les reunions haurà de ser
justificadaalPresident. 
Per mutu acord entre l’Entitat Titular i el Consell es podran constituir comissions
amb la composició, competències, durada i règim de funcionament que es
determini en l’acord de creació, seran incorporades com Annex en el present
document. 
Lessessionsseranpresencials,ipodranseradistànciaomixtesperacorddelsseus
membres. El President ha d’assegurar el dispositiu físic, operatiu o tecnològic
necessariperalacelebracióefectivadelasessió. 
Quan un assumpte de la competència del Consell s’hagi de tractar amb caràcter
d’urgènciainohihagipossibilitatdeconvocarlareunió,l’EquipDirectiuassumiràel
temaiprendràladecisióoportuna.EnlaprimerareunióelPresidentn’informaràal
ConsellEscolarisotmetràalaratificaciódelConsellladecisióadoptada. 


Secció3.Claustredeprofessors 
El Claustre de Professors és l’òrgan propi de participació del professorat. En formen parttotsels
mestresiprofessorsdelCentre. 
Competències 
a) Participar en l’elaboració del Projecte Educatiu,delaProgramacióGeneralAnuali
del’avaluaciódelCentre. 
b) Elaborariparticiparenl’avaluaciódelaconcreciódelcurrículum. 
c) EstarinformatdelesqüestionsqueafectinalaglobalitatdelCentre. 
d) Elegirelsseusrepresentantsenelconsellescolardelcentre. 
e) ProposarmesuresiiniciativesqueafavoreixinlaconvivènciaenelCentre. 
f) Informardelesnormesd’organitzacióifuncionamentdelCentre. 
g) Analitzar i valorar el funcionament general del Centre, l’evolució del rendiment
escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en el que s’hagi
participat. 
h) Conèixerlaresoluciódeconflictesdisciplinarisilaimposiciódesancions. 
i) Promoureiniciativesenl’àmbitdel’experimentacióidelainvestigaciópedagògicai
enlaformaciódelprofessorat. 
Seccions 
L’Entitat Titular del Centre podrà constituir seccions del Claustre per a tractar els temes
específicsdecadanivelloetapa. 
EnlesseccionsdelClaustreparticiparantotselsprofessorsdelnivelloetapacorresponent. 
Règimdefuncionament 
ElfuncionamentdelClaustreesregiràperlessegüentsnormes: 
a) ConvocaipresideixlesreunionsdelClaustreelDirector/a. 
b) El Claustre de professors es reunirà una vegada cada trimestre i sempre que el
director/a ho cregui oportú o ho sol·liciti, com a mínim, un terç de les persones
membres.Unadelesreunionstindràllocalcomençamentdelcursil’altraalfinal. 
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c) Laconvocatòriadelasessió,ambl’ordredeldiacorresponent,s’hadenotificarals
membres amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, llevat del cas
d’urgènciaapreciadapelPresident/a,ques’hadeferconstaralaconvocatòria. 
d) La convocatòria de lasessiós’hadeferpreferentmentpermitjanselectrònicsiha
d’anaracompanyadadeladocumentaciónecessàriaperaladeliberacióil’adopció
d’acords, sens prejudici que aquesta documentació estigui disponible en un lloc
web,delqualsen’hadegarantirl’accessibilitatilaseguretat. 
e) L’assistènciaalesreunionsdelClaustreésobligatòriaperatotselsprofessors. 
f) El claustre restarà vàlidament constituït quan hi participin dos terços dels seus
membres. 
g) El Claustre de professors tendirà a prendre les decisions que li competint per
consens. Quan no sigui possible, els acords hauran d’aprovar-se, almenys,pelvot
favorable,delameitatmésundelsassistentsalareunió.Encasd’empatelvotdel
President/aseràdecisori. 
h) Les votacions seran secretes quan ho determini el President/a, es refereixin a
personesohosol·licitiunterçdelsassistentsambdretavot. 
i) Tots els membres tindran dret a formular vots particulars i que quedi constància
delsmateixosenlesactes. 
j) Totselsassistentsguardaranreservaidiscreciódelsassumptestractats. 
k) El Secretari del Claustre serà nomenat pel mateix a proposta del President/a. De
toteslesreunions,elSecretarin’aixecaràactapreservanteldretaformulariexigir
en la següent reunió les correccions que procedeixin. Una vegada aprovada serà
subscritapelSecretariqueendonaràfeambelvistiplaudelPresident/a. 
l) AlareuniódelClaustrepodràserconvocadaqualsevolaltrapersonasemprequeho
estimioportúelPresident/a. 

Secció4.Equipdirectiu 
L’EquipDirectiu ésl’òrgancol·legiatquedónacohesióicontinuïtatalProjecteEducatiudelCentre i
col·laboraambl’EntitatTitularielDirector/adelCentreenladirecció,organització icoordinacióde
l’accióeducativarealitzadapelsdiferentsequipsdemestresiprofessors. 
Composició 
L’EquipDirectiuestàformatpelDirector/adelCentre,elssotsdirector/aielsCapsd’Estudis
delesdiferentsetapes. 
Competències 
Sóncompetènciesdel’EquipDirectiu: 
a) Assessorar i col·laborar amb el Director/a del Centre en l’exercici de les seves
funcions. 
b) CoordinareldesenvolupamentdelsdiferentsaspectesdelfuncionamentdelCentre
per larealitzaciódelsseusobjectius,senseperjudici delescompetènciespròpies
delsrespectiusòrgansdegovern. 
c) Elaborar, segons les directrius de l’Entitat Titular, el Projecte Educatiu iestablirel
procedimentdeparticipacióperalasevaredacció. 
d) Promoureunaacciócoordinadadelsequipsdemestresiprofessorsdelesdiferents
etapesenl’elaboració,revisióiaplicaciódelsprojectescurricularsrespectius. 
e) Promoure i coordinar l’elaboració de la Programació General Anual, així com
avaluar,controlarlasevaexecucióielaborarlaMemòriaAnual. 
f) VetllarpelcomplimentdeldocumentdelesNormesd’OrganitzacióiFuncionament. 
g) Prepararelsassumptesquehagindetractar-seenelConsellEscolar. 
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h) Nomenarelstutorsi,sis’escau,elscoordinadorsdecicleicapsdedepartament,així
comcoordinadorsdeprojectesielsmembresdelsequipsdocentsdeprojecte. 
i) Dinamitzarelfuncionamentdelsequipsdocents. 
j) Preparar la documentació ielsassumptesques’handetractarenlesreunionsdel
Claustredeprofessors. 
k) Impulsaricoordinarlaformaciópermanentdelprofessorat. 
l) Promourelarenovacióilainnovaciópedagògica. 
m) Avaluarperiòdicamentl’organitzacióifuncionamentgeneraldelCentre. 
Règimdefuncionament 
El Director/a del Centre proposarà l’ordre del dia, convocarà i presidirà les reunions de
l’EquipDirectiu. 
L’EquipDirectiuesreuniràsetmanalmentdemaneraordinàriaperacoordinarlesactivitats
que es desenvolupin en el Centre. Abans de començar el curs escolar i a l’acabar les
activitats lectives, l’Equip Directiu celebrarà reunions extraordinàries per a lapreparaciói
avaluaciódelaProgramaciódelCentre. 
S’anomenaràunSecretariqueaixecaràactadecadareunió. 
Els participants en les reunions de l’Equip Directiu estaran obligats a guardar sigil de les
deliberacionsivotacions. 
Els acords es prendran preferiblement per consens i, si això no és possible, per majoria
absoluta.Encasd’empatelDirector/aexerciràvotdequalitat. 
Cessament.Suspensió.Absència 
Elsmembresdel’EquipDirectiucessaran: 
a) Alconcloureelperíodedelseumandat. 
b) Per acord de l’Entitat Titular i, si escau segons la legislacióvigent,ambelConsell
Escolar. 
c) Perdimissió. 
d) PercessarcomamestreoprofessordelCentre. 
e) Perimpossibilitatd’exercirelcàrrec. 
L’Entitat Titular podrà suspendre cautelarment o cessar a qualsevol membre de l’Equip Directiu
abansdeltermedelseumandat,quanincompleixigreumentlessevesfuncions,prèviaamonestació
al’interessat.Lasuspensiócautelarnopodràtenirunaduradasuperioraunmes.Enaquesttermini
i,complintamblanormativavigent,hauràdeproduir-seelcessamentolarehabilitació. 
Encasdecessament,suspensióoabsènciad’alguncàrrec,l’EquipDirectiuassumiràprovisionalment
lessevesfuncionsfinsalnomenamentdelsubstitut. 
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TÍTOLIV.ORGANITZACIÓPEDAGÒGICADELCENTRE 
CAPÍTOL1.ORGANITZACIÓDELPROFESSORAT. 
Secció1.EquipDirectiu 
Està format pel Director/a, el Sotsdirector/a, i els/les Cap d’EstudisdePrimàriaiSecundària.Són
funcionsdel’EquipDirectiu,marcartoteslesdirectriuspedagògiquesiorganitzatives. 

Secció2.Equipdecoordinaciópedagògica 
Estàformatperl’EquipDirectiuielsCoordinadorsdeCicle. 
Sónfuncionsdel'equipdecoordinaciópedagògica: 
1. Ferdepontentrel’EquipDirectiuielsequipsdocentsdecicle.
2. Coordinariharmonitzarl'actuacióilespropostesdelsequipsdecicle. 
3. Col·laborar amb l’Equip Directiu en la planificació, seguiment i avaluació de les activitats
pedagògiquesdelCentre. 
4. Vetllar pel desplegament dels objectius i les activitats inclosesenlaProgramacióGeneral
delCentreambcaràcteranual. 
5. Recolliraportacionsdelsdiferentscicles. 
6. Fer el seguiment de les actuacions que es porten a terme en els cicles, detectar les
desviacionsicorregir-les,siéselcas,d'acordamblesdirectriusgenerals. 

Secció3.Equipsdecicle. 
-Cadacicleestàformatpertotselsprofessorstutorsielsmestresquehiimparteixendocència. 
- Constitueix la unitat bàsica d'organització pedagògica en matèria de programació, avaluació i
recuperaciódel'alumnat. 
- Les àrees de música, educació física, religió, llengua estrangera, així com l'educació infantil i
l'educacióespecial,seranassignades alsmestresquedisposindel'especialitatcorresponent. 
- Els especialistes que fan classe a varis cicles, quedenadscritsaund’ells,seguintelcriteridela
Direcció, en funció de la quantitat d’hores que hi imparteixin i de l’equilibrinumèricdelscicles,
malgrat puguin incorporar-se a d’altres cicles de forma puntual, prioritzant sempre el cicle on
exerceixenlatutoria,siéselcas. 
- Al 1r cicle d’Ed. Infantil, P0, P1 i P2, l’equip docent està format per totselsmestrestutors/es, 
mestresdesuporti tècnicsquehiintervenen. 
- Al 2n cicle d’Ed. Infantil, P3, P4 i P5, l’equip docent estàformatpertotselsmestrestutors/es, 
mestres desuportimestresdecomplementàries. 
- A l’Ed. Primària l’equip docent està format per tots els mestres tutors/es, mestres de suport,
mestresespecialistesimestresdecomplementàries,distribuïtsenelstrescicles:CicleInicial,Cicle
MitjàiCicleSuperior. 
- L’Ed. Secundària constitueix un únic cicle format per tots els tutors/es i tots els professors
especialistesquehiimparteixendocència. 
-Elsequipsdecicleesreuneixensetmanalmentisemprequeelsconvocaelcoordinador/a. 
-Elcoordinador/afaràunresumescritdelareunió,fent-hiconstar elsassistents,elstemestractats
ielsacordspresosienfaràarribarunacòpiaal’EquipDirectiuiatotl’equipdecicle. 

Sónfuncionsdelsequipsdecicle: 
1. Coordinar l'organització i el desenvolupament dels ensenyaments i activitats propis del
cicle. 
2. FormularpropostesrelativesalsprojectesEducatiuiCurriculardelCentreialaProgramació
General. 
3. Portar a terme les sessions d'avaluació dels seus alumnes, constituïts en Comissions
d'Avaluació presidides pel Director/a i/o el/la Cap d’Estudis, per a l'avaluació i promoció
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4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

delsalumnesquefinalitzenunnivellocicle. 
Aportaral'EquipDirectiupropostesperal'elaboraciódelPlad'AvaluacióInternadelCentre. 
Col·laborarenl'avaluacióexternadelCentrequerealitzilainspecciód'ensenyament.
RevisardeformaperiòdicaelsdiferentsaspectesdelPCC. 
Harmonitzar la metodologia i l'avaluació que s'ha d'emprar en el cicle, d'acord amb els
criterisfixatsenelProjecteCurricularirevisar-neelsresultatsd’acordambelsindicadors. 
Fer el seguiment delprocésd'ensenyament-aprenentatgedelsdiferentsgrupsd'alumnes,
especialment dels aspectes relacionats amb l'atenció a la diversitat i en concret dels
alumnes amb Necessitats Educatives Especials i/o dificultats concretes d'aprenentatge i 
planificar, analitzar i revisar els agrupaments d'alumnes, els processos de recuperació,
l'atencióindividualitzadaielsrecursosdisponiblesi esmerçats. 
Elaborar,harmonitzariportaraterme elPlad'AccióTutorial,l'orientaciódelsalumnesiel
traspàsd'informacióalesfamílies, d'acordambelscriterisfixatsenelProjecteCurriculari
revisar-neelsresultats. 
Actuard’acordamb lesNOFCiadaptarlesactuacionsquese’nderivinal’edatdecadagrup
d'alumnes. 
Fer operatius tots aquells aspectes relacionats amb l'organització i funcionament de les
activitatsprogramades:sortides,celebracions,activitatscomplementàries,etc. 
Coordinar-se amb els professionals de suport que intervenen en el procés educatiu dels
alumnesdel cicle 
Afavorirl'intercanvid'experiènciesivaloracionsentreelsmembresdel'equipitambéamb
membres d'altresequipsdelCentreod'altrescentres. 
Plantejar al Claustre les propostes de formació permanent del professorat vinculades als
interessosi necessitatsdelcicleiambimplicacióanivelldeCentre. 
Col·laborar amb el/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
criterispedagògics. 
Plantejariorientarlesreunionsamblesfamíliesdelsalumnes,especialmentambaquelles
quesón novesalCentreoelsfills/esdelesqualsfinalitzenl’escolaritat. 
Totes aquelles relacionades amb els processos organitzatius del cicle, així com les que
d'acordambla funciógeneral,l'EquipDirectiulivulguiencomanar. 
Acollirelprofessoratnouintroduint-loenlacultura,costumsihàbitsdelCentre,facilitant-li
materials i/o informació i formació per tal que pugui integrar-se plenament i participar
activament. 


Secció4.Sessionsd’Avaluació. 
LesSessionsd'Avaluaciósónformadespertotselsmestresqueexerceixenenelcicleipresididespel
Director/ai/oCapd’Estudisoperlapersonaenlaquedelegui,queseràquin’aixequiacta. 
LesSessionsd’Avaluaciótenenlloc,comamínim,uncopaltrimestre. 
Al’avaluaciódeldarrertrimestred’uncicle,hiassistiràeltutorques’hadefercàrrecdelgrupenel
següent curs per tal de garantir un millor traspàs d’informaciód’Ed.InfantilaPrimàriaientrela
PrimàriailaSecundària. 
En les actes de les sessions trimestrals s'haurà d'explicitar, almenys, la relació d'alumnes que
presenten dificultats i les mesures de reforç i adequació preses, així com les modificacions enla
programaciói estratègiesd'intervencióproposadespelsmestres.  
Enl'actadeladarreraSessiód'Avaluaciódecadacicleesfaràconstarlavaloraciófinaldelesàrees,
lavaloracióglobaldelprogrésdecadaalumneilapropostadepromocióoretenciódel'alumneen
elcicle. 
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Igualment,iperalsalumnesquepassendeciclesensehaver-neassolittotselsobjectius,s'hauran
deferexpliciteslesactivitatsarealitzarenelciclesegüentperassolirelsobjectiusdelcicleanterior. 
Tanmateix,tambéconstaràenl’actadefinaldeciclelapropostadedistribuciód’alumnesentreels
dosgrupsdelciclesegüent. 
LesfuncionsdelesSessionsd'Avaluaciósón: 
1. Analitzarcol·lectivamentl'evoluciódelsaprenentatgesdecadaalumne. 
2. Establir,siescau,mesuresd'adequacióireforç. 
3. Proposar la modificaciód'estratègiesielsajustamentsdeprogramacióqueconvinguin
peralesactivitatseducativesdelcicleod’alumnesconcrets. 
4. Realitzarunavaloraciófinalperàreesiglobal,delprogrésdecadaundelsalumnesen
finalitzarelcicle. 
5. Decidirsielsalumnespromocionendenivellohirestenunanymés,enelscasqueno
haginassolitcompletamentelsobjectiusdelcurs.  
6. Explicitarlesactivitatsqueconvenenenelciclesegüentperassolirelsobjectiusdelcicle
anterior, per a aquells alumnes que haginpassatalssegüentshaventassolitdeforma
incompletaelsobjectiusdelcicleanterior. 
7. En finalitzar cada cicle, aprovar la proposta de distribuciódel’alumnatdelsdosgrups
delmateixnivell,fetapelstutors,pertaldecompensarlesdiferènciesques’haginpogut
produirid’afavorirlacohesió socialentrel’alumnat. 

Secció5.Departaments 
El Departament éselgrupdelsprofessorsqueimparteixenunàreaomatèriaiambrepresentació
delsdiferentsciclesdelcentre. 
LacreacióimodificaciódelsDepartamentséscompetènciadel’EquipDirectiudelCentrequitambé
enproposaelcapimarcauncalendarimínimdereunions. 
El cap de Departament convoca, a més, totes aquelles reunions que considera necessàries pera
portaratermeaquellesactivitatsquelisónpròpies. 
HihaconstituïtselssegüentsDepartaments: 
● DepartamentdeLlengües 
● DepartamentdeLlengüesestrangeres 
● DepartamentdeMatemàtiques 
● DepartamentdeCiènciesExperimentals 
SóncompetènciesdelDepartament: 
1. Coordinarl'elaboraciódelesconcrecionscurricularsdelacorresponentàreaomatèria
peracadacurs,garantintlacoherènciaenlaprogramacióverticaldel'àreaomatèria. 
2. Analitzarelsresultatsobtingutsenlesprovesd’AvaluacióExterna,quelicorresponen,i
proposarmesuresperamillorar-neelspuntsfebles. 
3. Facilitarl'intercanvid'experiènciesiinnovacions. 
4. Inventariar,classificariincrementarl'eficàciadelsrecursosdisponibles 
5. Fer propostes relatives als recursos i materials curriculars d'acord amb el projecte
educatiudelcentre. 
6. Col·laborarenl'elaboraciódelesmesuresd'atencióaladiversitat. 
7. Participareneldesenvolupamentdelsplansiprojectesdecentre. 

Secció6.Comissions 
ComissiódeFestes 
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 el procés de
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desenvolupamentiaprenentatgedel’alumnatiincentivalaparticipaciódelesfamíliesenla
vidadelCentre. 
SóncompetènciesdelaComissió: 
- Decidir, plantejar i coordinar les actuacions que es realitzaran per a les
celebracionsqueconstenalaProgramacióGeneral.  
Es reunirà segons calendari establert en la Programació General i, sempre que sigui
necessari,enfunciódelacàrregadetreball. 
AtencióalaDiversitat 
LaComissiód’AtencióalaDiversitatéslacomissióencarregadadeplanificar,promoureifer
elseguimentdelesmesuresqueesduguinatermeperatendreladiversitatdenecessitats
educativesdel’alumnat. 
EstàformadapelDirector/a,el/lapsicòlegdelCentrei els mestres dereforç. 
En funció de les valoracions de les Comissions d’Avaluació i d’Atenció a la Diversitat, es
determinaranlesactuacions. 
Es reunirà segonscalendariestablertenlaProgramacióGeneralisemprequeesconsideri
necessari. 
També les hores dels mestres del Centre, que queden disponibles, es destinaran per al
suporteducatiudelsalumnesquepresentinmésnecessitats. 
SóncompetènciesdelaComissió: 
1. Planificarideixarconstànciadetotselssuportsqueesportenalapràctica
alCentre. 
2. Establir les característiques de cada suport, el número de persones i el
númerod’horesques’hidedicaran. 
3. Establirelscriterisd’altaidebaixad’unrecurs. 
4. EstablirelscriterisperaderivarelsalumnesambNEE. 
5. Previsióiorganitzaciódel’atenciódelsalumnesambNEE. 
6. Fer el seguiment de l’evolució dels alumnes amb Necessitats Educatives
Especialsiespecífiques. 
7. ElaborarlapropostadelsPlansIndividualitzats(PI). 

Plansindividualitzats 
S’elaborarà un Pla Individualitzat per a un alumne/a quan es consideri que per al seu
progrés són insuficients les adaptacions incorporades a la programació ordinària i les
mesuresdereforçoampliacióprevistes. 
El Pla Individualitzat recullelconjuntd’ajudes,suportsiadaptacionsquel’alumne/apugui
necessitarenelsdiferentsmomentsicontextosescolars. 
Lapropostad’elaborarunPlaIndividualitzatpotsorgird’undictamend’escolarització,d’un
informe psicopedagògic o a demanda d’un tutor/a, o de qualsevol altre mestre/a o
professor/adel’equipdocent,siidentifiquenqueperalprogrésd’unalumne/alesmesures
d’atencióaladiversitatplanificadesnosónsuficients.Calfer-seconstaral’actadelareunió
onesproposipertaldeserestudiatperlaComissiód’AtencióalaDiversitat. 
L’elaboraciód’unPlaIndividualitzats’hadefersempredesdelaperspectivainclusivaipot
requerirlarevisiódecoms’organitzenelsrecursosdisponiblesdel’aulaidelCentre. 
Llard’Infants 
La comissió de la Llar d’Infants l’integren les mestres que porten a terme la seva tasca
educativaenaquestsnivellsi s’encarregaderevisariactualitzarlesprogramacionsglobals
delcicle(psicomotricitat,experimentació,música,...). 
PlaCatalàdel’Esportal’Escola (PCEE) 
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Formada per mestres i professors/res d’educació física de la Llar d’Infants, Ed. Infantil, 
Primàriai Secundària. 
Elsprincipals objectiussón: 
● Millorar la oferta actual d’activitats per poder arribar atothomiferparticiparels
nois/estambéenlasevaorganitzacióigestió. 
● Afegir a la millora dels hàbits alimentaris, el foment de la pràctica regular
d’activitatsfísiquesiesportives. 
● Aprofitarelpotencialeducatiudelapràcticaesportivaperafavorirlacohesiósocial
ilaformacióenvalors.
● Aprofitarlesinstal·lacionsesportivesdelCentresenhorarinolectiu. 
ComissióTAC 
És l’encarregada de vetllar per la implantació i ús de lesTIC,tantanivelldecomunicació
entre els diferents membres delacomunitateducativacomanivellmetodològic,tantper
alsprofessorscomperalsalumnes. 

Semprequesiguipossible,esprioritzaràqueelcoordinadord’informàticadel’escolaformi
partd’aquestacomissió,juntamentambaltresmestres. 
Lacomissióesreuniràd’acordambelcalendariestablertenlaProgramacióGeneralAnuali
semprequecreguiconvenient. 
SóncompetènciesdelaComissió: 
1. Dinamitzarelsespais webperfer-losmésactiusi participatius. 
2. Proposarprogramesqueajudin mestresialumnes. 
3. Proposar formació digital que ajudi elprofessorataportaratermelasevatasca
docent. 
4. Dinamitzarelsprojectes entrecentresqueesportenatermejuntamblesescoles
delaFundacióTr@ms. 
Per tal d’oferir un altre canal de comunicació entre l’escola i la resta de membres de la 
comunitateducativa,elcentredisposad’unaintranetque permetmantenirinformadesles
famílies sobre qüestions relatives a l’educació de l’alumnat, l’ avaluacióielfuncionament
del centre en general. Facilita un espai on poder divulgar informació massiva i/o
personalitzada, dirigida a pares/mares i/o a alumnes: informes, notes, notícies, treballs,
sortides, activitats acadèmiques i lúdiques, documents, audiovisuals, fulls informatius,
circulars... 

CAPÍTOL2.ORGANITZACIÓDEL’ALUMNAT 
L’alumnats’organitzaengrups-classe,elsqualstenencomareferènciaun tutor/a. 
Quan els alumnes s’incorporin a l’escola,aP3,esdistribuiran,sis’escauid’acordambelquèaconsellala
situaciódelmoment,endosgrupsdemaneraqueaquestsquedinequilibratsen: 
1. Nombretotald’alumnes 
2. Nombredenensinenes 
3. Datadenaixementdelsalumnes(gransipetits,alsdosgrups) 
4. Nombred’alumnat ambcaracterístiquesespecials. 
Per a la resta de nivells, quan hi hagi incorporacions un cop començat el curs, s’equilibraranennúmero
d’alumneselsdosgrupsdelmateixnivell. 
Lapertinençadel'alumnataunmateixgrup-classeseràestabledurantuncicleescolarcomplet.Noobstant,
espodràproposaruncanvidurantelcicleperqüestionsobjectivesd'aprofitamentescolaropertransacciói
acordamblafamília,eninterèsdel'alumne.També,quancorresponguiaunamesuradisciplinària. 
A final de cada cicle es barrejaranelsalumnesdelsdosgrupsdelmateixnivellequilibrant-losatenentels
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punts 1, 2 i 4, a més de tenir en compte el seu rendiment acadèmic , la seva actitud a classe i les
dinàmiquesirolsadquiritsdinsdelgrup. 

Secció1.Atencióaladiversitat. 
Actuacionsperaatendreladiversitat: 
1. Semprequeladisponibilitatdepersonalhopermeti,esfarandesdoblamentsi/oatenció
enpetitsgrups. 
2. Adaptacionsd’activitats,contingutsi/oobjectius. 
3. Adaptacions del currículum quan l’endarreriment superi dos cursos acadèmics. Els
alumnes que presentin greus dificultats d'aprenentatgeiespecialmentaquellsquesiguin
considerats per l'EAP del Centre com de Necessitats Educatives Especials greus i
permanents,tindranunPlaIndividualitzat(PI),almenysenlesàreesinstrumentals. 
4. L'elaboració dels PI és responsabilitat del tutor de l'alumne, el qual s'encarregaràde
fer-loamblacol·laboraciódelmestredereforç,el/lapsicòlegdelcentreilaparticipacióde
l'EAPo,siéselcasid'altresserveisespecialitzats,comperexempleel/lalogopeda. 
Peral'elaboraciódelsPIilasevaaplicacióiseguimentesprendrancomareferènciales 
orientacionsdelDepartamentd’Ensenyament. 
Peral’atenciódelesnecessitatseducativesespecífiques,eltractamentdel’alumnatambtrastorns
d’aprenentatge o de comunicació, relacionats amb l’aprenentatge escolar i l’atenció als alumnes
ambaltescapacitats,l’escoladisposad’unDepartamentd’OrientacióiAtencióPsicopedagògica. 

Ladistribuciódeleshoresdereforçesfaràatenentelssegüentscriteris: 
1. AlumnesquepresentinNEEgreusipermanents(DictamenEAP). 
2. Alumnes que presentin un trastorn d’aprenentatge que comporti un endarreriment
significatiu(PI). 
3. Alumnes que presentin dificultats en l’assoliment dels objectius de les àrees
instrumentals. 
4. Alumnesquepresentin avançamentsignificatiuenl’assolimentsdelsaprenentatges. 
5. Alumnes d’incorporaciótardana. 

Secció2.Actuacióeducativaglobalitzadasobrel'alumnat. 
Qualsevolmestredel’escolatélaresponsabilitatdeportaratermeelsacordspresosenelClaustre,
davantdetotselsalumnesdelcentre. 
Elstutors,juntambl’equipdecicle,sónelsresponsablesdedefinirlesestratègiesques’utilitzaran
enelgrup. 
Totelprofessoratqueimparteixdocènciaenungrup-classehad’adaptar-sealsacordsdelciclepel
que fa a actuacions, prioritats i maneres de fer per tal de donar coherència al procés educatiu,
tenintencomptelesparticularitatsdelgrup. 
El Claustre i/o els Departaments i Comissions organitzaran activitats que fomentin la relació i
participacióconjuntaentre alumnesdediferentsciclesietapesientreelsdiferentsmembresdela
comunitateducativa. 
ElClaustrei/oelsDepartamentsiComissionsorganitzaranactivitatsque,seguintuneixcomúpera
toteslesetapesicicles,fomentinl’adquisiciódecomportamentssolidaris,decooperacióid’hàbits
saludables. 

CAPÍTOL3.ACCIÓICOORDINACIÓTUTORIAL
Latutoriail'orientaciódelsalumnesformapartdelafunciódocent.TotselsmestresintegrantsdelClaustre
podenexercirlesfuncionsdeprofessortutorquancorrespongui. 
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Cada unitatogrupd'alumnesd’Ed.InfantiliPrimàriatéunmestretutormentrequeal’Ed.Secundàriaes
pot assignar més d’un tutor per grup afidepoderpersonalitzarmésl’atencióaalumnesifamílies(tutor
personal). 
A principisdecurslapersonatutoradelgrupconvocaràlesfamíliesdelsalumnesdelseugrup-classeiles
informarà sobre l’organització general, les activitats previstes i ,en línies generals, de la metodologia a
empraralllargdelcurs,aixícom delseuhorariperalesentrevistesindividualitzades. 
Abans de l’inici de curs el tutor/arealitzaunaentrevistainicialamblafamíliail’alumne/a,ambl’objectiu
d’establirunprimercontacteiaprofitaraquestatrobadapergenerarla confiançailacomplicitatquehade
marcarlarelacióentrelafamíliaieltutor/aalllargdelcursalavegadaques’establiràunprimervinclede
referència que ha de proporcionar seguretat, entre l’alumne que s’incorpora de nou al Centre i el tutor
assignat. 
Sónfuncionsdeltutor: 
1. Tenirconeixementdelprocésd'aprenentatgeid'evoluciópersonaldelsalumnes. 
2. Coordinarlacoherènciadelesactivitatsd'ensenyament-aprenentatgeilesactivitatsd'avaluació
detotselsdocentsqueintervenenenelprocésd'ensenyamentdelseugrupd'alumnes. 
3. Responsabilitzar-sedel'avaluaciódelseugrupd'alumnesenlessessionsd'avaluació. 
4. Vetllar per l'elaboració dels documents acreditatius dels resultats de l'avaluació i de la
comunicaciód'aquestsalsparesorepresentantslegalsdelsalumnes. 
5. Duratermelainformacióil'orientacióacadèmicadelsalumnes. 
6. Mantenirunarelaciósuficientiperiòdicaambelsparesdelsalumnesorepresentantslegalsper
informar-losdelseuprocésd'aprenentatgeidelasevaparticipacióenlesactivitatsdelCentre. 
7. Vetllar per la bona convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les activitats del
Centre.
8. Participarenl'avaluacióinternadelCentre. 
9. AquellesaltresqueliencomanielDirector/aoliatribueixielDepartamentd’Educació.  
ElnomenamenticessamentdelstutorscorresponalDirector/a. 
Elnomenaments'efectuaperuncursacadèmic. 
El Director/adelcentrepotdeixarsenseefecteelnomenamentdelmestretutorasol·licitudmotivadade
l'interessatoperpròpiadecisió. 
Delnomenamenticessament,segonscorrespongui,delsmestrestutors,elDirector/an'informaelConsell
EscolardelCentre. 
Sempre que l'organització del Centre ho permeti i es puguidonarrespostaalsrequerimentsdelProjecte
Educatiu, el Director/a procurarà que les promocions d'alumnes tinguin el mateix tutoralllargdetotun
cicle. 
L'exercici de les funcions del tutor és coordinat pel Director/a, Cap d’Estudis i els Coordinadors de
cadascundelscicles.  


CAPÍTOL4.ORIENTACIÓACADÈMICAIPROFESSIONAL. 
L'orientaciódel'alumnatésunatascacomplexaquedemanalacol·laboraciódelconjuntdelprofessoratdel
Centre,cosaquesuposal'establimentdediferentsnivellsdecoordinació.  
Lesactuacionsincideixen endiferentsàmbits: 
▪ Pautesdeconductaireeducaciód’hàbits. 
▪ Orientacióacadèmica. 
▪ Orientacióprofessional. 
Col·laborenenl’orientacióacadèmicaiprofessional,el/lapsicopedagog,elstutors, elpersonaldesuport,la
ComissiódeNEEilapròpiafamília. 
Atenent a les necessitats puntuals, l’orientació es dirigeix a mestres i professors, família i, depenent de
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l’edat,alspropisalumnes. 
Sóntasquesdel’equipd’orientaciópsicopedagògicajuntamentamblaComissiódeNEE: 
● La prevencióiatencióindividualitzadadelsalumnesambNEE. 
● Orientacióicol·laboracióenl’elaboraciódematerial. 
● Passarprovesdediagnosi. 
● Informarlesfamíliesdelresultatdelesproves. 
● Lacoordinació,impulsiavaluaciódelsPlansIndividualitzats. 
● Derivaral’EAPaquellscasosquenecessitenunaintervenciómésespecífica. 
● Elaborarl’informepreceptiuperaladerivaciód’unalumneaunaescolaritzacióexterna. 
● Lacol·laboracióambprofessionalsexterns. 
● Assessorar,enlessessionsd’avaluació,decaraaestablirmesuresd’adequacióireforç. 
Per tal d’orientariassessorarenlaformacióiestudispostobligatoris,a4td’ESOesrealitzenlessegüents 
proves: 
● DAT:Testd’intel·ligència.Aptitudverbal,numèrica,abstracta,mecànica,ortogràficaidecoordinació
viso-motora. 
● HSPQ:Personalitat.Tretsgeneralsdelapersonalitat. 
● KUDER-C:Preferènciesvocacionals. 
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TÍTOLV.PROJECTEDECONVIVÈNCIA.



CAPÍTOL1.OBJECTIUS GENERALS. 
Aconseguirlacreaciód’unbonclimadecentreid’aulaqueafavoreixiunaconvivènciarespectuosaisensible
entretotselssectorsdelacomunitateducativa. 
Desenvolupar una cultura democràtica basada en el respecteilajustíciadinsl’àmbitescolarcomaespai
d’adquisiciód’aprenentatgesidesocialització. 
Garantirlarepresentativitatdetotselsintegrantsdelacomunitateducativa perassegurar,així,lapluralitat
deveus ilacoresponsabilitat. 
Impulsar l’adquisició d’una adequada competència social que permeti entendre el conflicte com un fet
consubstancial a la interacció personal i del grup, necessari per tant per aldesenvolupamentpersonali
social. 
El marc de referència, d’on se’n deriven tant aquests objectius com els més específics, és l’ideari de
l’escola. 
CAPÍTOL2.OBJECTIUSESPECÍFICS. 
Secció 1. Acollida als nous membres de la comunitat educativa: alumnes, famílies, mestres i
personald’administracióiserveis. 
L’acollida és el conjunt sistemàtic d’actituds i actuacions que elcentreposaenfuncionamentper
guiarlaincorporacióòptimadelsnous membresdelacomunitateducativaenlavidailacultura
quotidiana. 
Referentalesfamílies. 
Quan una família arriba al centre és el/la Director/a l’encarregat/da d’atendre’ls i
d’informar-los del Projecte Educatiu, ideari i característiques, així com de convidar-los a
visitar-la. 
Se’lsdónaaconèixerl’organitzacióescolardelesaulesidelcentreise’lsinformadelsespais
detrobadaideparticipació. 
Esrecullinformacióperconèixerl’alumne/aielseucontextfamiliar. 
Ésimportantcontribuiracrearunclimadeconfiançairespecteentrefamíliesiprofessorati
sol·licitarcol·laboracióicoresponsabilitatenelprocéseducatiu. 
Referental’alumnat. 
Tot i que és responsabilitat de tota la comunitat educativa, el/la tutor/a hi vetllarà
especialment: 
- Facilitantquel’alumne/aconegui,tanaviatcomsiguipossible,elsespaisdelcentre, 
elsseushorarisiles normesd’organitzacióifuncionament. 
- Recollint informació significativa de l’alumne/a: coneixements,procésd’adaptació,
treballquerealitzaalesdiferentsàrees,contextfamiliar,... 
- Propiciant metodologies i formes organitzatives que afavoreixinlainclusiódetots
elsalumnes. 
- Creant una ambient escolar en que l’alumnat se senti acollit i acceptat,
desenvolupant actituds de respecte vers els altres i aconseguir que l’acció de
l’escolasiguimotivadora. 
Peral’alumnatnouvingutod’incorporaciótardana,esdisposad’unPlad’Acollidaonqueda
reflectida laplanificaciódelcentreperatendreelrecorregutdel’alumnatdesdelmoment
que arriba finsalatotalincorporacióalesactivitatsd’ensenyamentaprenentatgeques’hi
portenaterme. 
En aquest Pla d’Acollida s’inclouen: els suports específic, la introducció de les diferents
llengües,eltractamentdelesdiferentsàrees,elsrecursosmaterials,etc. 
Si bé està pensat per als alumnes nouvinguts que desconeixen les llengües vehiculars
d’aprenentatge, també es pot aplicar a altres alumnes que s’incorporen tardanament al
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nostresistemaeducatiuiaaltrestipologiesd’alumnat. 
Referentalsmestres,professorsipersonald’administracióiserveis. 
Calacollirpercrearvincles,perrefermarunaculturadecol·laboracióentreelsquejahisón
i els que hi arriben, que assegurin la coherència del centre i afavoreixin un compromís
col·lectiu. 
Des de l’Equip Directiu es facilita la trobada amb la resta de companys, la integració i la
incorporacióalcentreenunambientdeconfiança,respecteicoresponsabilitat. 
Leseinesielsespaisperportar-hoatermesóndiversos: 
- Lesreunionsambl’EquipDirectiuiCoordinadorsperconèixerl’organitzacióescolar
de les aules i del centre, recollir lainformacióidocumentaciónecessàriasobreel
funcionament delcentre:ProjecteEducatiu,Normesd’organitzacióifuncionament
,etc. 
- Lesreunionsdecicleambel/lacoordinador/aiambelscompanysilescompanyes
d’etapa,peracompanyarenaquellsaspectesdegestióorganitzativaqueimpliquen
mésd’unnivell. 
- Les reunions de claustre per reflexionar conjuntament sobre el que fem i el que
passaal’escola,comtambéparticiparenl’elaboraciód’unaidentitatcol·lectivadel
centre. 
- Les reunions de nivell formades pels mestres que estan en els dos cursos de la
mateixaedat. 

Secció2.Prevenciódeconflictes. 
L’acció preventiva no s’ha d’adreçaralsconflictes,sinóalesconductesnegativesomanifestacions
violentesqueenocasionsenformenpart.Elsconflictes,ensi,nosónpositiusninegatius,sinóque
formen part consubstancial de la vida de totes les persones i són oportunitats de creixement
personaliprogréssocialquecalaprendreagestionar. 
La intervenciós’had’encaminaraincidirenlesfortalesesidebilitatsdelcontextonespreveuque
sorgeixindeterminatsconflictes.Estractad’enfortirtantlespersonescomlesorganitzacionsanant
a la mateixa arrel dels conflictes i creant unes condicions estructurals òptimes capaces de
promoure,desdelabase,unesrelacionsméspacífiques. 
Laimportànciad’apropar-sealconflictedesdel’educacióradica,precisament,enelsaprenentatges
que es generen al voltant de la quantitat i qualitat devivènciesques’originenenunmomentde
conflicte. És quan es produeix un desencontre, una topada o incompatibilitat que les persones i
grups afectats poden conèixer-se millor a si mateixos i als altres i apostar per una solució
constructivaquecontribueixialprogréshumà.
Estratègiesdeprevenció. 
Elsnostresesforçosvanencaminatsa: 
- Promoureunbonclimadeconvivència. 
- Oferiroportunitatsperaldesenvolupamentdecompetènciessocials. 
- Disposardemecanismesdegestiópositivadeconflictes. 
- Rebutjarqualsevolmanifestacióviolenta. 
a. Mesuresdecaireorganitzatiuigeneral. 
- Curadelacomposicióequilibradadelsgrupsclasse:AlaLlard’Infants,sempreque
calguiformardosgrupsparal·lels, estéencompteelgènereiladatadenaixement
pertaldequeelsdosgrupssiguinelmésequilibratspossible.AP3estéencompte
lainformacióquejadisposemdelsnostresalumnesielsinformesprocedentsdeles
famílies i del’escolaanteriordelsalumnesnous per distribuir-losdemaneraque
s’evitin tots els conflictes previsibles. A més, es continua tenint en compte el
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gènereiladatadenaixement. 
- Redistribució sistemàtica dels alumnes delsgrupsparal·lels:DesprésdeP5,de2n,
4t i 6è de Primària i de 2n d’ESO, els mestresquehantingutaquellsalumnesels
darrers anys redistribueixen els grups. Aquest sistema ens permet refer els grups
periòdicament,senseesperarqueesprodueixinconflictes. 
Els conflictes que volem prevenir són el tancament en el propi grup (un “nosaltres”
excloent),lesmarginacions,lesrelacionsdedependènciaentrecompanys,lainfluència
delideratgesnegatius,lacòpiadecomportamentsinconvenients. 
Els beneficis que volem obtenir són l’augment de la capacitat de relacionar-se amb
altres persones, l’enriquiment que comporta l’obertura als altres, l’acceptació dels
altres, la possibilitat de refer-se si algú està estancat en un rol molt marcatoenuna
relaciódifícil;esadir,créixer,canviar,madurar,gaudirdenovesoportunitats,compassa
semprequeeixamplemelcercledelesrelacionshumanes. 
Enquantalamaneraconcretadebarrejarelsgrups,esfaatenentelssegüentscriteris: 
- Les noves agrupacions les fan els tutors actuals amb la col·laboraciódels
especialistesialtresmestresdel’etapaqueconeixenelsalumnes. 
- Prèviament i demanerasistemàticaesfanactivitatsconjuntesentretotes
dues classes que fomentin el coneixement de tots els nens inenesentre
ellsipermetinveurecadaalumneenrelacióambelsaltres. 
- Es garanteix que totspassenalnougrupencompanyiad’algunsdelsseus
amics actuals amenysquehihagialgunmotiuimportantpelqualaixòno
siguiconvenientperaalgunnenconcret;enaquestcas,se’nparlaambels
pares. 
- Quetotsdosgrupssiguiniguals enlasevadiversitat,atenentacriterisde
personalitatdelsalumnesidenivellsdeconeixement. 
- Quetotsdosgrupspuguinfuncionarcorrectament,quepuguintreballarde
lamillormanerapossible.
b. Mesuresdecairepedagògicididàctic. 
- Priorització de l’acció tutorial: Tal i com consta en el nostre Projecte Educatiu,
dirigimlanostratascaeducativacapal’educacióintegraldetotl’alumnat.Entenem
com a educació integral el desenvolupament intel·lectual, físic, afectiu i de
convivència de l’alumne. I és en aquest sentit que l’entenem i la prioritzem. 
Comporta el seguiment individual i col·lectiu dels alumnes, per a contribuir al
desenvolupamentdellurpersonalitatitéuncaràcterorientadorpersonal,acadèmic
i, si escau,professional queelsajudiaassolirlamaduresapersonalilaintegració
social. 
- Lafinalitatdel’acciótutorialésquel'alumnesesentiacompanyatenelseuprocés
d'aprenentatge,creixementimaduraciópersonal.Queesconeguiis'accepti,millori
el seu procés de socialització, i aprengui a decidir iaresoldreelsseusproblemes
d'aprenentatge. 
- L’acciótutorialésunatascacol·lectiva queimplicatotselsdocentsdelcentreiels
seus objectius són compartits i assumitsperlatotalitatdelClaustre,totiquesón
els tutorsilestutoreslespersonesquese’nocupend’unamaneramésespecífica,
per la qual cosa disposen de tempsperal’assembleaisessionsdetutoriaambel
grup sencer d’alumnes i per a la comunicació individual amb tots ells i amb els
pares. 
- Entre els objectius de l’acció tutorial relacionats amb la convivència hi ha els
següents: 
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▪

Ajudar i orientar l’alumnat per tal de potenciar-ne el creixement
personal,demaneraquesiguimésfàcillasevaintegraciósocial. 
▪ Contribuir aldesenvolupamentd’unadinàmicapositivaenelgrup
classe propiciant la participació dels alumnes en la vida de l'aula
implicant-se en les activitats i decisions del seu funcionament i
respectantlesnormesdeconvivència,percomportar-sedemanera
responsable,respectuosaicrítica. 
▪ Desenvoluparlaconstrucciódelacompetènciasocialiciutadana 
▪ Relacionar-se amb les persones de l'entorn amb una actitud de
col·laboració,d'escoltaicomunicació,perquèvaloriisiguicapaçde
jugar,divertir-seitreballarambunsaltres. 
▪ Prendreconsciènciadavantsituacionssocialsd'injustíciaoviolència
reconeixent irespectantlapluralitat,perquèelseucomportament
respongui als valors de justícia, igualtat, pau i solidaritat en una
societatintercultural. 
▪ Reflexionar amb actitud oberta sobre la seva manera de
desenvoluparlespràctiquesescolarsielseuesforç,demaneraque
avaluïelseurendimentescolariacceptil'ajudanecessàriavalorant
eltreballbenfet. 
▪ Indagar en el coneixement de si mateix a fi de desenvolupar una
adequada autoestima i fer front amb seguretat a les noves
situacions. 
▪ Analitzarambcriteriexperiènciesisituacionsdeconflictedelavida
quotidiana, valorant alternatives per poder arribar a prendre
decisionsambautonomiairespecte. 
Lesactuacionsqueesportenatermesón: 
o Les assemblees de classe, tot garantint-ne el correcte desenvolupament vetllant
per la participació de tots els alumnes, l’escolta atenta dels altres, el tracte
respectuósielrespectealsprocedimentsformal,tornsdeparaules,etc. 
o ElsDelegatsiDelegades, totvetllant-neperquèelsseupapercomarepresentants
dels alumnes i la seva participació en les reunions de la Junta deDelegatsidel
ConsellEscolaresdesenvolupidemaneracorrecta. 
o Activitatsd’autoconeixementdelsalumnesideconeixementdelgrup. 
o Acompanyament dels alumnes que presenten necessitats educatives especials
col·laborantamb,siéselcas,elsprofessionalsexternsquel’atenen. 
Educacióenvalors:Elsvalorsrelatiusalaconvivènciaestreballenentotmomentiperpart
de tots els mestres, professors ipersonalnodocentdel’Escola.Durantlesassembleesde
classe s’hi reflexionaespecíficament,normalmentapartird’algunasituacióproduïdaenel
grup, però no només durant les assemblees, qualsevol activitat escolar es pot aturarper
reflexionarsobreaspectesdeconvivènciasemprequecalgui. 
Elsvalorsrelacionatsamblaconvivènciaquevolemaconseguirsón: 
o Elrespecteatoteslespersones,alessevesdiferènciesipractiquilareciprocitaten
elsdretsideures. 
o Laresponsabilitatdelessevesaccions. 
o Lacooperacióilasolidaritat. 
o Lesbonesmaneres,pròpiesderelacionsbasadesenelrespecteielreconeixement
delsaltres. 
o La justícia i l’equitat, que inclou admetre que les necessitats dels
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alumnes/companyssóndiversesipodenrequeriratenciódiferenciadaperpartdel
professorat. 
o Laigualtatdedrets,decapacitatsioportunitatsentrenoisinoies. 
o LaconfiançaentretotselsmembresdelaComunitatEducativaqueexclouqualsevol
tipusd’enganyodetrampa. 
c. Gestiódelsconflictes. 
L’existènciadelconflicteésinevitableenl’entornonesprodueixlaconvivènciaentreles
persones.Segonscomenscomportemdavantelconflictepodemdeteriorarencaramés
lesrelacionso,alcontrari,millorar-lesienfortir-les. 
Perassoliraquestobjectiucalabordar-losamb: 
▪ Lavoluntatderesoldre’lsenserecorrealaviolència. 
▪ Lacapacitatd’identificarelspropissentimentsiemocionsalvoltant
delconflicte. 
▪ Lavoluntatdeserobjectiusenl’exposiciódelsfets. 
▪ Lacapacitatd’escoltarl’altrapartdelconflicte. 
▪ L’empatia. 
▪ Lacreativitatenlarecercadesolucions. 
▪ LaCapacitatdenegociarperarribarapactes. 
▪ Elcompromís. 
Sobre aquestes bases els mestres construïm les intervencions educatives davant dels
conflictes que detectem o que els propis alumnes ens fan saber. Els recursos de què
disposem són la formació rebuda com a Claustre enrelacióambeltema,eltreballen
equip amb els altres mestres i la col·laboració amb les famílies, sempre que calgui,ja
siguiperiniciativadelsparesodel’escola. 

Secció3.Altreselementsadreçatsalamilloradelbenestarpersonalilaconvivència. 
Lesexcursionsiconvivènciesescolars. 
Formen part del Projecte Educatiu de l’Escola, d’una banda perquè, a més dels
coneixementsapresosal’aula,calincorporarvivènciesprovinentsdelarealitat,potenciant
així, l’adquisició d’aprenentatges relacionats amb el medi on es desenvolupa l’activitat.
L’altrevesanteducativaésquesónundelsmitjansmésenriquidorsperaprendreunshàbits
de convivència i de cooperació, treballant en equip, desenvolupant elrespectemutuila
solidaritat,incrementanteldesenvolupamentdelshàbitssocials.Perpropiciarelsentitdela
responsabilitat,perpermetreungrauméselevatd’autonomiaiperaugmentarlacapacitat
d’adaptacióasituacionsnovesi resoldreambèxitlesnovessituacionsquese’lspresentena
mesuraquevancreixent.Augmentantelseubagatged’experiènciespotenciaremlesseves
condicionsd’adaptacióiestaranméspreparatsperafrontarelfutur. 
Els mestres planifiquen detalladament les excursions i convivències, en dissenyen els
objectiustenintencomptel’equilibrientreelscontingutsescolarsieltempslliure,afavorint
un bon climadecooperacióidecomunicacióentreelsalumnes,prevenintqualsevoltipus
demarginacióoexclusióidonantsuportalesactivitatssorgidesdelgrupeneltempslliure. 
Lacol·laboracióamblesfamílies. 
Ésimprescindiblepergarantirunmodeleducatiucomúenbeneficidelsalumnesi aixòno
és possible sense una bona i permanent comunicació, i que, en aquesta comunicació,
s’estableixi confiança, col·laboració, actitud activa…,aquestarelacióéstranscendentpera 
aconseguirque l’alumneesdesenvolupicomapersona,arribiaserautònomiresponsable. 
Les famílies han d’aportar aquella informació sobre els seus fills (informes mèdics,
psicològics, problemesdetectatsenlarelacióambelscompanysdeclasse,etc.)quepugui
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serimportantpelquefaaltractamentespecíficqueelsfillsofillesrequereixin. 
Duem a terme aquesta comunicació a partir de reunions col·lectives a principi de curs,
entrevistes personals, lliurament individualitzat d’informes i notes, activitats socials de
l’Escola,conferènciesixerradescol·loqui. 
L’instrument que estableix el marc de comunicació en què són possibleslesaliancesiles
complicitats entre la família i el centre, ésLaCartadeCompromísEducatiu,formalitzala
coresponsabilitat perduratermeunaacciócoherenticoordinadaeneldesenvolupament
personal, acadèmic i social de l’alumnat, i permet arribar a acords sobre estratègies i
actuacionsperafavorir-neelprocéseducatiu,cadascúdesdelasevaresponsabilitatiàmbit
d’actuació. Elscontingutss’hanformulatenelmarcdelProjecteEducatiudelCentrei,per
tant, d’acord amb el Caràcter Propi del Centre. Inclou compromisos específic addicionals
acordatspelcentreilafamília,siesconsideranecessari,laqualcosacomportaelseguiment
irevisiód’aquestscompromisosdeformaperiòdica. 
Laformaciódelprofessorat. 
L’Escola promou laformaciódelsmestresiprofessorsencursosiconferències relacionats
amblamilloradelaconvivènciaienelbenestardelsalumnes.  
Elcurs2010/2011esvanportaratermeelscursos: 
“EducacióEmocional”acàrrecdeMeritxellObiols. 
“Resoluciódeconflictesimediació”acàrrecdeFrancescNotóiÀngelsGrado. 
Elcurs2011/2012esvaportaratermeelcurs: 
“EducacióEmocionalII”acàrrecdeFrancescSedó 
Elcurs2012/2013esvaportaratermeelcurs: 
“Habilitatssocialsicomunicativesinternesiamblesfamílies”acàrrecdeJoanCarlesFolia. 
Elcurs2013/2014esvaportaraterme: 
“Comaplicarl’educacióemocionala‘aula”acàrrecdeFrancescSedó. 
Elcurs2014/2015esvaportaraterme: 
“Intel·ligènciesmúltiples”acàrrecdeCRECEPLUS,SL 
Elcurs2015/2016esvaportaraterme: 
“Metodologiesactivesaplicadesal’aula”acàrrecdeCRECEPLUS,SL 
Enelpladeformaciódelcentreesprevistcontinuar-hiaprofundint. 
També, des de l’Equip Directiu es fadifusiódetoteslesxerrades,conferències,col·loquis,
cursosiactivitatsqueespromouendesdelsServeisEducatiusdelaCatalunyaCentralodes
dequalsevolaltreinstitucióeducativa. 

CAPÍTOL3.PRINCIPISIMÈTODESPERTREBALLARLESNORMESDECONVIVÈNCIA. 
Establir una sèrie de normes compartidespertotalacomunitateducativaresultaimprescindiblesivolem
conviure plegats. Les normes són l’instrument regulador de la convivència, tant pelquefaalgrup-classe
comalconjuntdelcentreeducatiu. 
Els mestres, professors, alumnes i famílies, n’han de ser coneixedors per tal d’establir els mitjans i
condicionsadequatsperaprevenirlesfaltesaixícoml’aplicaciódelessancions. 
Davant dequalsevolfaltaesprioritzaràlareflexió(anivellindividual,engrup,enassembleadeclasse,...)
sobrel’accióiunaposteriorrectificaciódelaconducta,dedicanteltempsqueesconsiderinecessari,jasigui
enelmomentqueesprodueix,obéal’horaespecíficadetutoria. 
Elsmestrestutors,d’acord ambl’equipdecadacicle,podranestablirunanormativaqueadaptielsprincipis
inormesgeneralsdemaneraadequadaicomprensibleal’edatdelsalumnes. 
Lesnormesdescritesenaquestdocumentpodenserdesenvolupadesambmésdetallatravésdeprotocols,
acords o documents similars que, un cop aprovats pel Consell Escolar, s’incorporaran a les Normes de
FuncionamentdelCentre(NOFC)enformad’annexos,ambelmateixvalornormatiu. 
35 



CAPÍTOL4.APLICACIÓIGRADUACIÓDEMESURESCORRECTORESISANCIONADORES. 
Secció1.Competènciasancionadora. 
Lesconductesielsactescontrarisalaconvivènciadelsalumnessónobjectedecorrecciópelcentre: 
- Sitenenllocdinselrecinteescolarenhorarilectiu. 
- Durantlarealitzaciód’activitatscomplementàries(sortides). 
- Durantlarealitzaciód’activitatsextraescolars. 
- Durant la prestació de serveis escolars de menjador, transport, acollida o d’altres
organitzatspelcentre. 
- Els actes dels alumnes que, encara que tinguin lloc fora del recinte escolar, estiguin
motivats per la vida escolar o hi estiguin directament relacionats i afectin a altres
membresdelacomunitateducativa. 

Secció2.Criterisperal’aplicaciódemesurescorrectoresisancions. 
Peralagraduacióenl’aplicaciódelessancionsquecorregeixenlesfaltes,s’handetenirencompte
elscriterissegüents: 
- Nopotprivarelsalumnesdel’exercicideldretal’educació. 
- Nopodenatemptarcontralaintegritatfísicaoladignitatpersonaldelsalumnes. 
- Lescircumstànciespersonals,familiarsisocials. 
- L’edatdel’alumnatafectat. 
- Laproporcionalitatdelasancióamblaconductaoactequelamotiva. 
- Larepercussiódelasancióenlamilloradelprocéseducatiudel’alumnatafectatidela
restadel’alumnat. 
- Sihihaacordamblafamília,enelmarcdelacartadecompromíseducatiusubscritaper
lafamília,peradministrarlasanciódemaneracompartida. 
- Larepercussióobjectivaenlavidadelcentredel’actuacióquesesanciona. 
- Lareincidènciaoreiteraciódelesactuacionsqueessancionen. 

Secció3.Circumstànciesquepodendisminuirlagravetatd’unaactuació. 
- Elreconeixementespontanidelaconductaincorrecta. 
- Nohavercomèsenanterioritataltresfaltes. 
- Lapeticiósincerad’excuses. 
- Lafaltad’intencionalitat. 

Secció4.Circumstànciesquepodenintensificarlagravetatd’unaactuació 
A
 ctesdetipusdiscriminador. 
Ficar-seambcompanysd’edatsinferiorsorecentment 
Lapremeditacióireiteració. 
Col·lectivitati/opublicitatmanifesta. 
Faltadereconeixementdelaconductaincorrecta. 
Negativaalapeticiód’excuses. 


CAPÍTOL5.CONDUCTESCONTRÀRIESALESNORMESDECONVIVÈNCIADELCENTRE(irregularitatsqueno
perjudiquengreumentlaconvivència). 
Esconsiderenirregularitatsquenoperjudiquengreumentlaconvivència: 
a) L’incomplimentdequalsevoldelesnormesdeconvivènciadelCentre. 
b) Faltesinjustificadesdepuntualitatod’assistènciaaclasse. 
c) Elsactesd’incorreccióodesconsideracióambelsaltresmembresdelacomunitateducativa. 
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d) Elsactesd’indisciplina,injuriaoofensaaqualsevolmembredelacomunitateducativa. 
e) Les a gressions físiques, amenaces,vexacionsohumiliacions aaltresmembresdelacomunitat
educativa,decaràcterlleu. 
f) Eldeterioramentintencionatdelesdependències,materialomobiliaridelCentreodelsobjectes
ipertinencesde lacomunitateducativa. 
g) Elsactesquepuguinésserperjudicialsperalasalutilaincitacióaaquestsactes. 
h) Qualsevol acte que alteri lleument el correcte desenvolupament normal de les activitats de
l’escola. 

Secció1.M
 esurescorrectoresipersonesalesquecorresponl’aplicació. 
Sónmesurescorrectoresd’aplicacióper qualsevolprofessordelCentreiambnotificacióaltutor/a
del’alumne/a: 
a) Amonestacióoral 
b) Privaciói/olimitaciódeltempsd’esbarjo 
c) Compareixençaimmediataaltutor/a,al Capd’estudisoalaDirecció 
d) Realitzaciódetasqueseducadoresperal’alumne/a 
e) Confiscació d’aparells d’àudio, telefonia, jocs i altres, segons consta en lesnormesde
funcionamenticonvivència. 
f) Amonestacióescrita(agendaoI1)*. Caldràqueelsparesorepresentantslegalstinguin
coneixementescritdel’amonestacióilaretorninsignada. 
Són mesures correctores d’aplicació pel tutor/a, cap d’estudis o Direcció del Centre amb
comunicacióperescrit. 
a) Canvidelgrupdel’alumneperunperíodemàximd’unasetmana 
b) Suspensiódeldretd’assistènciaadeterminadesclassesperunperíodenosuperiora5
dies lectius. Durant la impartició d’aquestes classes, l’alumne/a hauràderomandreal
centreefectuantelstreballsacadèmicsqueseliencomanin. 
c) Suspensiódeldretaparticiparenactivitatsextraescolarsocomplementàriesdelcentre. 
d) La reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé a d’altres
membresdelaComunitatEducativa. 
*veureannexI1 

CAPÍTOL6.CONDUCTESGREUMENTPERJUDICIALSPERALACONVIVÈNCIAENELSCENTRES.(conductesi
actesqueperjudiquengreumentlaconvivència) 
Esconsiderenconductesiactesqueperjudiquengreumentlaconvivència: 
a) Comissióreiteradad’actescontrarisalesnormesdeconvivènciadelcentre. 
b) Actesgreusd’indisciplina,injúriesoofensescontramembresdelacomunitateducativa. 
c) Agressions físiques, amenaces, vexacions, humiliacions a altres membres de la comunitat
educativa. 
d) Suplantació de personalitat en actes de la vida docent així com en altres que atemptin
greumentcontralasevaintimitatointegritatpersonal. 
e) Falsificacióosostracciódedocumentsimaterialsacadèmics. 
f) Alteració injustificada, intencionada i greu del desenvolupament normal de les activitats del
centre. 
g) Deteriorament greu de les dependències i/o els equipaments del centre, causats
intencionadament, així com del material o dels objectes ipertinencesd’altresmembresdela
comunitateducativa. 
h) Elsactes,laincitacióopossessiódemitjansosubstànciesperjudicialsperalasalutqueafectin
laintegritatpersonaldelsmembresdelacomunitateducativa.
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i)

Seran considerades especialment greus les faltesoconductesqueimpliquindiscriminacióper
raódegènere,sexe,naixençaoqualsevolaltracondiciópersonalosocialdelsafectats. 
Secció1.Mesurescorrectoresipersonesalesquecorresponl’aplicació 
CorresponalaDirecciódelCentreimposarlessancionsperalesfaltesgreus(I2)*: 
Realitzaciódetasqueseducadoresenhorarinolectiu,perunperíodenosuperioraunmes. 
Reparació econòmica dels danys causats al material de l’escola o el d’altres membres de la
comunitateducativa. 
Suspensiódeldretaparticiparenactivitatsextraescolarsperunperíodenosuperioratresmesoso
eltempsquerestifinsalafinalitzaciódelcurs,sisónmenysdetresmesos. 
Suspensió aparticiparenactivitatsescolarscomplementàries(sortides/excursions)perunperíode
quenopodràsersuperioratresmesos. 
Canvidelgrupclassedel’alumne/a. 
Suspensió provisional d’assistència a classe amb activitats i mesures educatives a dur a terme
durantunperíodeencapcassuperioratresmesos.Duranteltempsquedurilasanció,l’alumne/a
hauràderomandrealcentreefectuantelstreballsacadèmicsqueseliencomanin. 
Suspensiódeldretd’assistènciaalcentreperunperíodenosuperioratresmesos,sensequeaixò
comporti la pèrdua del dret a l’avaluació continuada i sens perjudici de l’obligació de realitzar
determinatstreballsacadèmicsaldomicilidel’alumne/a. 
Inhabilitaciópercursarestudisalcentrepelperíodequerestaperalafinalitzaciódelcorresponent
cursacadèmic,sempreiquanaquestnosiguisuperioratresmesos. 
Inhabilitaciódefinitivaperacursarestudisalcentre.Enaquestcas,caldràgarantiral’alumne/aun
llocescolarenunaltrecentre.ElDd’Ehadedisposarelquesiguipertinentquanelcentreafectat
nopuguigestionardirectamentl’escolaritzaciódel’alumne/a. 
Elsalumnesque,intencionadamentopernegligència,causindanysalesinstal·lacionsoalmaterial
del centre o en sostreguin material, han de reparar els danys o restituir elquehansostret,sens
perjudicidelaresponsabilitatcivilqueelscorrespongui,aellsmateixosoalesmares,alsparesoals
tutors,enelstermesquedeterminalalegislacióvigent. 
ÉsobligadalacomunicacióalministerifiscalperpartdelaDirecciódelcentre,dequalsevolfetque
pugui ser constitutiu de delicte o falta perseguible penalment, sens perjudici de la instrucció de
l’expedient. 
*veureannexI2 

Secció2.Tramitaciód’unexpedient:procedimentiprotocol 
Quan l’alumne reconeix de manera immediata la comissió d’una falta greu i la famíliaacceptala
sanció corresponent, la direcció imposa i aplica directament la sanció. Aquest reconeixement i
acceptacióperpartdelspareshadeconstarperescrit. 
En cas contrari, caldrà incoar un expedient en la resolució del qual es determinarà la sanció
corresponent. 
Eldirector/aéslapersonacompetentperiniciarl’expedient. 
Ladirecciódesignaràundocentperalainstrucciódel’expedientqueserà,preferentment,eltutor/a
del’alumne/a,semprequelescircumstàncieshopermetin. 
Ladireccióinformadelaincoaciódel’expediental’alumne/aafectatitambéalsseusparesotutors
legals. 
En iniciar-se el procediment, la Direcció del centre pot aplicar, de manera excepcional mesures
provisionalscomara: 
o Lasuspensiótemporald’assistènciaalcentreperunperíoded’entre3i20dieslectius. 
o La suspensió d’assistència a determinades classes o activitats, també per un període
d’entre3i20dieslectius.Enaquestcasl’alumne/ahauràd’estaralcentreenhorarilectiu. 
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Entotcas,lasuspensiódeldretal’assistèncias’hadeconsideraracomptedelaposterior
sancióis’handedeterminarlesactivitatsimesureseducativespertinents. 
L’expedient,ques’hadeferperescrit,hauràdecontenir: 
o Elsfetsimputatsiladataenlaqualvantenirlloc. 
o La valoració de la responsabilitat de l’alumne/a amb especificació, si s’escau, de les
circumstànciesquepodenintensificarodisminuirlagravetatdel’actuació. 
o Lapropostadesanciói,sis’escau,larealitzaciód’activitatsd’utilitatsocialperalcentre. 
o Si és el cas, l’import de reparació o restituciódedanysmaterialsproduïtsperl’actuació
quesesanciona. 
Elterminiperinstruirl’expedientseràde5dieslectiusdesdelseuinici. 
Unavegadacompletatl’expedient,l’instructorhadecomunicarlapropostaderesolucióprovisional
a l’alumne/a interessat i també als paresotutors legals,mitjançantvistaoral,desprésdelaqual
tindranunterminide5dieslectiusperformular-hial·legacions. 
Per garantir l’efecte educatiu, es procurarà l’acord dels pares o tutors de l’alumne/a però, si no
s’obtéaquestacord,esfaranconstarelsmotiusquel’hanimpeditalaresoluciódelasanció. 
LaDirecciódelcentreinformaràalConsellEscolardelsexpedientsdisciplinarisques’hagininstruïti
delessancionsimposadesperfaltesgreus. 
Un cop resolt l’expedient perlaDirecciódelcentre,apeticiódelstutorslegals,elConsellEscolar
potrevisarlasancióaplicada,sensperjudici,delapresentaciódelsrecursosoreclamacionsdavant
elsSSTT. 

Secció3.Projected’aprenentatgeicomunitat 
Pertaldemillorarlaconvivènciaalcentreidonarrespostesalternativesalesnecessitatseducatives
dels alumnes que generen conflictes i als quals cal aplicar mesures sancionadores que no
comportencanvisd’actitudproupositius,l’Escolatéunconvenidecol·laboració ambl’Ajuntament
deSantFruitósdeBagesanomenat“Projected’AprenentatgeiComunitat”(annex9). 
Amb aquest projecte es pretén que els alumnes als quals es dirigeix prenguin consciència de
pertinença a una comunitat, l’existència de valors de la societat i com des de Sant Fruitós es
fomentaeltreballcomunitari adiferentsentitatssocialsdelmunicipicomamètodepercompensar
elseucomportament. 
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TÍTOLVI.DEL’ALUMNAT,DELSPARESIMARES,DELPROFESSORATIDELPERSONAL
D’ADMINISTRACIÓISERVEIS. 
CAPÍTOL1.DEL’ALUMNAT 
Secció1.Del’admissiódelsalumnes. 
L’admissiódelsalumneséscompetènciadelDirector/a.Eltitularésresponsabledel’observançade
lesnormesd’admissiód’alumnes ielConsellEscolarn’hadegarantirelseucompliment. 
Tots els alumnes tenen els mateixos drets i deures, sense més distincions que aquelles que es
derivendelasevaedatidelcicledelsensenyamentsqueestrobincursant. 

Secció2.Delsdrets: 
Extractedelsarticles21i22delaLECLleid’EducaciódeCatalunya12/2009del10dejuliol. 
Alaformacióenelrespectedelsdretsilesllibertatsfonamentalsienl’exercicidelatolerànciaide
lallibertatdinsdelsprincipisdemocràticsideconvivència. 
Arebreunaformacióqueelspermetiaconseguireldesenvolupamentdelasevapersonalitat,dintre
delsprincipisètics,moralsisocialscomunamentacceptatsenlanostrasocietat. 
Alconeixementdelseuentornsocialiculturali,enespecial,delallengua,lahistòria,lageografia,la
culturailarealitatsocialcatalanesielrespecteilacontribucióalamilloradel’entornnaturalidel
patrimonicultural. 
A l’adquisició d’habilitats intel·lectuals, de tècniques de treball i d’hàbits socials, com també de
coneixementscientífics,tècnics,humanístics,històricsiartísticsid’úsdelesnovestecnologiesdela
informacióilacomunicació. 
A l’educació emocional que elcapacitiperaldesenvolupamentderelacionsharmòniquesambell
mateixiambelsaltres. 
Aunavaloracióobjectivaiacuradadelseuprogréspersonalirendimentescolar,perlaqualcosase
l’ha d’informar dels criteris i procediments d’avaluació, d’acord amb els objectius icontingutsde
l’ensenyament. 
Els alumnes o els seus pares o tutors, en el cas quesiguinmenorsd’edat,tenendretasol·licitar
aclarimentsperpartdelsprofessorsrespectedelesqualificacionsd’activitatsoavaluacionsparcials
ofinalsdecadacurs. 
Alrespectedelasevaintegritatfísicaidelasevadignitatpersonal. 
Alrespectedeles sevesconviccionsreligioses,moralsiideològiques,alallibertatdeconsciènciaia
lasevaintimitatenrelacióambaquellescreencesoconviccions. 
Aportaratermelasevaactivitatacadèmicaencondicionsdeseguretatihigieneadequades. 
Aunambientconvivencialquefomentielrespecteentrecompanys. 
Alareservad’aquellainformaciódequèdisposielCentre,relativaalescircumstànciespersonalsi
familiars, sense perjudici de satisfer les necessitats d’informació del’AdministracióEducativaiels
seusserveis,deconformitatambl’ordenamentjurídic,isenseperjudicidel’obligaciódecomunicar
al’autoritatcompetenttoteslescircumstànciesquepuguinimplicarmaltractamentsperal’alumne
oqualsevolaltreincomplimentdelsdeuresestablertsperleslleisdeprotecciódemenors. 
AparticiparenelfuncionamentilavidadelCentreenelstemesquepreveulalegislacióvigent. 
Areunir-seiaassociar-se. 
Amanifestarambllibertat,individualmenticol·lectiva,lessevesopinions,sensperjudicidelsdrets
de tots els membres delacomunitateducativaielrespecteque,d’acordambelsprincipisidrets
constitucionals,mereixenlespersones. 
Aunaorientacióescolariprofessionalquerespectilasevallibertatdedecisiód’acordamblesseves
aptituds,elsseusconeixementsilessevescapacitats.
Arebreelsajutsnecessarisperacompensarlespossiblesmancancesdetipusfamiliar,econòmici
sociocultural, amb la finalitat de crear les condicions adequades que garanteixin una igualtat
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d’oportunitatsreal. 
Aprotecciósocialensupòsitsd’infortunifamiliar,malaltiaoaccident. 
Secció3.Delsdeures:
L’estudi constitueix un deure bàsic dels alumnes que comporta el desenvolupament de lesseves
aptituds personals i l’aprofitament dels coneixements que s’imparteixen amb la finalitat d’assolir
unabonapreparacióhumanaiacadèmica. 
Respectarl’exercicidelsdretsilesllibertatsdelsmembresdelacomunitateducativa. 
Assistiraclasse,participarenlesactivitatsacordadesenelcalendariescolarirespectarelshoraris
establerts. 
Realitzarlestasquesencomanadespelsprofessorsenl’exercicidelessevesfuncions docents.
Respectarl’exercicideldretal’estudidelsseuscompanys. 
Respectarlallibertatdeconsciènciailesconviccionsreligioses,morals,ideològiques,comtambéla
dignitat,laintegritatilaintimitatdetotselsmembresdelacomunitateducativa. 
Nodiscriminarcapmembredelacomunitateducativaperraódenaixement,raça,sexeoperaltra
circumstànciapersonalosocial. 
RespectarelcaràcterpropidelCentred’acordamblalegislacióvigent. 
Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del Centre i dels
llocsonesduguiatermelaformaciópràcticacomapartintegrantdel’activitatescolar. 
ComplirlesNOFC,Normesd’OrganitzacióiFuncionamentdelCentre. 
Respectar lesdecisionsdelsòrgansunipersonalsicol·legiatsdelCentre,sensperjudiciquepuguin
impugnar-les quan considerin que lesionen els seus drets, d’acord amb els procediments que
estableixinlesNOFC.. 
Participaricol·laboraractivamentamblarestadelacomunitateducativa,pertald’afavorirelmillor
exercicidel’ensenyament,delatutoriaiorientacióidelaconvivènciaenelCentre. 
Propiciarunambientconvivencialirespectareldretdelsaltresalumnesaquènosiguipertorbada
l’activitatnormalalesaules. 

CAPÍTOL2.DELSPARESIMARESDELSALUMNES. 
Els pares i mares dels alumnes tenen els drets que es recullen als articles 25, 26 i 27 de la LEC Llei
d’EducaciódeCatalunya12/2009del10dejulioliespecialmentelsqueesrefereixenacontinuació. 
CONDICIÓDEPARES: 
Tenencondiciódeparesi/omaresdelsalumnes: 
● Lespersonesfísiquesamblapàtriapotestatsobrel’alumnedesdelmomentdela matriculació
delseufillofillaifinsalafinalitzaciódelasevaescolaritzacióenelCentre. 
● Enelcasd’absènciaoinexistènciadelspareshihauràuntutorautoritzatdel’alumne. 
Secció1.Delsdrets: 
Que en el Centre s’imparteixi el tipus d’educació definit perl’IdearidelCentredinselmarcdela
ConstitucióidelesLleisqueladesenvolupen. 
IntervenirenelcontroligestiódelCentreatravésdelsseusrepresentantsenelConsellEscolardel
Centre. 
Participar en les qüestions relacionades amb el desenvolupament del procés educatiu dels seus
fills/esalCentre. 
SerrebutspelstutorsdelCentreenelshorarisestablertsiorientatssobrel’educacióilainstrucció
delseufill/a. 
Assistir a les reunions del Centre per a tractar qüestions relacionades amb l’educació dels seus
fills/es. 
Rebreinformaciódelseufill/aenparticularidelCentreengeneral. 
Sol·licitarlesajudesquel’Administraciópuguifacilitar. 
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Associar-se i reunir-se d’acord amb la legislació vigent i prenent en consideració el normal
desenvolupamentdelesactivitatsdocents. 
Secció2.Delsdeures:
Respectarl’Ideari,elProjecteEducatiu,lesnormesdefuncionamentdelCentreiassumirelsacords
presospelsòrganscol·legiatsdelCentreatravésdelsseusrepresentants. 
Fercréixerenelsseusfills/esactitudsfavorablesal’escola. 
Respectarl’exercicidelescompetènciestècnico-professionalsdelCentre. 
Procurarl’adequadacol·laboracióentrelafamíliaielCentre,peraassolirunamajorefectivitatenla
tasca educativa i complir cadascun dels compromisos adquirits i que consten a la Carta de
CompromísEducatiu. 
AassistiralesentrevistesireunionsconvocadesperlaDirecció,elstutors/esialtresprofessionals
delCentrepertractarqüestionsrelacionadesambl’educaciódelsseusfills/es. 
Informar els educadors d’aquellsaspectesdelapersonalitaticircumstànciesdelsseusfills/esque
estiminconvenientsperaajudaralasevaformació. 
Respectarlavidaprivadaieldomicilidelsprofessors. 
Acol·laborardesdecasaambeltreballdel’escola. 
A aportar el materialbàsicindividualdelsseusfills/esseguintlesindicacionsdeltutoriaaportar,
també,elmaterialcol·lectiuques’hagirecomanat. 
Arespectarelshorarisidiesd’entrevistainointerrompreeltreballdelsprofessorsalesaules. 
Aprestigiareltreballqueesfaal’escolaoamillorar-loi,encapmomentmenysprearlatascadels
mestresoprofessors. 
Aabonarelsdesperfectesintencionatsquefacinelsseusfill/es. 
Atenircuradelanetejapersonalielvestitadequatdelsseusfills/es. 

Secció3.Llibertatd’associació 
Els pares i mares dels alumnes del Centre tenen garantida la llibertat d’associació en l’àmbit
educatiu. 
En l’exercici de les activitats associatives es respectaran el caràcter propi del centre i el present
reglament. 
LautilitzaciódelslocalsdelCentreperarealitzaractivitatsassociativesdelspares/mares,hauràde
serconcertadaamblaDirecció,peragarantirelnormaldesenvolupamentdelavidaescolar. 
CAPÍTOL3.DELPROFESSORAT 
Elprofessorattéelsdretsideuresqueesrecullenalsarticles28i29delaLECLleid’EducaciódeCatalunya
12/2009del10dejulioliespecialmentelsqueesrefereixenacontinuació. 
EXERCICI DE LA FUNCIÓ DOCENT: Els mestres són els professionals que exerceixen la responsabilitat
principaldelprocéseducatiuil’autoritatquese’ndesprèn.Aquestaresponsabilitatincloulatransmissióde
coneixements,destresesivalors.

Secció1.Delsdrets. 
Els professors tenen els drets genèricsdelsfuncionarisenl’exercicidelafunciópública,segonsla
legislacióvigent(articles92i106deldecret1/1997de31d’octubreDOGC2509de3–11–1997): 
Alallibertatdecàtedra,sensedetrimentdelcomplimentdelcurrículum,delProjecteEducatiudel
Centreidelsacordsdelsdiferentsòrgansdegovern. 
AlaparticipacióenlagestióicontroldelCentre,atravésdelsòrgansdegovernicoordinació. 
Aésserrespectatenlasevadignitattanthumanacomprofessional. 
Aassistiracursosdeformació,prèviasol·licitudalaDirecció. 
Apresentarpeticions,queixesorecursosformulatsraonadamentiperescritdavantl’òrganque,en
cadacas,correspongui. 
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Autilitzartotselsmitjansinstrumentalsimaterials,basant-seenlesnormesreguladoresdelaseva
utilització. 
Aconvocarelspares,maresitutorsdelsalumnesquelihanestatencomanats. 
Areunir-sealCentre,d’acordamblalegislacióvigenticonsiderantelnormaldesenvolupamentde
l’activitatdocent. 
Afervaga. 

Secció2.Delsdeures 
Els professorstenenelsdeuresgenèricsdelsfuncionarissegonslalegislacióvigent(article108del
decret 1/1997de31d’octubreDOGC2509de3–11–1997isegonsdecret243/1995de27dejuny
sobrereglamentderègimdisciplinaridelafunciópúblicadelaGeneralitatdeCatalunyaDOGC2100
de13–9–1995). 
Derespectarelsdretsdelsaltresmembresdelacomunitat educativa. 
Derespectarlareservaeneltractamentdelainformacióprivadadelsalumnes. 
De complir l’horarid’assistènciaalcentre,alesreunionsdegudamentconvocadesialesactivitats
delPladeFormaciódelCentre. 
De complir les obligacions inherents a la seva professió docent referides a les tasques i
responsabilitatscontingudesalaProgramacióGeneraldeCentreaprovadacadacursacadèmicpel
ConsellEscolardelCentre. 
Decomplirlessevesfuncionssegonslalegislacióvigent,laqualcosaimplicaentred’altres: 
- Programar i impartir ensenyaments enlesàreesqueelssiguinencomanadesi
orientacióglobaldelluraprenentatge. 
- Contribuir, juntament amb les famílies, al desenvolupament personal dels
alumnesenelsaspectesintel·lectual,afectiu,psicomotor,socialimoral. 
- Informar periòdicament les famílies sobre el procés d’aprenentatge i
cooperar-hienelprocéseducatiu. 
- Exercirlacoordinacióiferelseguimentdelesactivitatsescolarsqueelssiguin
encomanades. 
- Exercir les activitats de gestió, de direcció i de coordinació que els siguin
encomanades. 
- Col·laborar en la recerca, l’experimentació i el millorament continu dels
processosd’ensenyament. 
- Promoure i organitzar activitatsiparticipar-hi,dinsiforadelrecinteescolar,si
sónprogramadespelCentre. 
- Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a eina
metodològica. 
- Aplicar les mesures correctores i sancionadores derivades de conductes
irregulars,d’acordamballòqueregulaaquestdocument. 
Secció3.Delesnormesd’organitzaciódelsmestresiprofessors 
ENTRADES 
- Elsmestresiprofessorsd’infantiliESO,quantoquieltimbre,handeseralesclasses. 
- ElsmestresiprofessorsdePrimàriaqueimparteixenclasseaprimerahoradelmatíide
la tarda sortiran puntualment al pati perrecollirelsalumnesdelcursassignat,exigint
ordre en l’entrada i evitant interferències d’alumnes d’altres classes alafiladelsseus
acompanyats. 
- Encasdepluja,elsalumnesdePrimàriaesrecolliranalapistacoberta. 
SORTIDES 
- El mestre o professor que imparteix l’última classe a C. Inicial cal que acompanyi als
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alumnes fins al pati on els esperen els pares i,alatarda,elsalumnesqueutilitzenel
serveidetransportelsreculllamonitora.  
El mestre o professor que imparteix l’última classe a C. Mitjà acompanyaran als
alumnes finsalaportadelpati. 
Elmestreoprofessorqueimparteixl’últimaclasseaC.Superior iaESO,calquecontroli
lasortidadelsalumnesquanbaixenperl’escalad’emergència. 

ESBARJO 
- Per vigilar el pati es faran torns rotatoris entre tots els mestres i professors. Cal que
cadascúrespectilazonaassignadaihiacudeixipuntualment. 
- Els mestres i professors que imparteixen la classe a l’hora anterior a l’esbarjo,
acompanyaranelsalumnes,quanpermotiusd’inclemènciesmeteorològiquesadverses,
els alumnes no puguin sortir al pati. S’ha establert un horari d’ocupació de la part
cobertadelpati. 
AULES 
- Elsmestresiprofessorstindrancuradelesaules:mobiliari,llums,finestres,etc.,evitant
despesessupèrfluesitrencaments. 
- Cal tenir una cura especial en el moment de deixar l’aula, al migdia i a la tarda,
deixant-laordenada, evitantquequedincosesperterraidamuntdelestaules. 
- Els mestres i professors tancaranlaportadelesaules semprequedesprésnohihagi
classe(esbarjo,migdia,tarda,...). 
- Noespodendeixaralumnessolsal’aula. 
- Elsespaisques’ocupenperreforçosidesdoblaments,aixícomlesaulesd’úscomú, han
de quedar en condicions, en finalitzar-ne l’ús, per tal que el grup següenteltrobien
condicions. 
- Cal consultar els horaris fixes de les aulesd’úscomú (laboratori,biblioteca,plàstica,
música,...) ianotar-seambeltempssuficientperapoderutilitzarl’aulasenseinterferir
enleshoresprogramades. 
- En cas que es desitgiagafarunllibredelabibliotecacalutilitzarlallibretadepréstec,
anotantelnom,eltítoldelllibre,dataderecollidairetorn. 
ALTRES 
- En cas de malaltia, cal avisar a l’escola el més aviat possible. Es farà arribar la
programació de les tasques que han de realitzar elsalumnesatravésdelaintraneta
l’EquipDirectiu. 
- Encasd’absènciaprevistaijustificada,caldeixarlestasquesprogramadesalmestreso
professorquefaràlasuplència. 
- Cal notificar, ambtempssuficient,lesexcursions,activitatsicolònies aSecretariaque
faràlareservadetransport,encasdesernecessari,inotificaràalacuinaelspícnics 
- No es poden teniralumnesexpulsatsalpassadís,siéselcas,calportar-loambelseu
tutoroaunaaltraclasse. 
- En cas de deixar sense esbarjo algun o alguns alumnes, ens en farem càrrec. No es
podendeixarsolsnidelegar-hoaltutor. 
- Quanesnecessitinfotocòpies,esdeixaràl’originalenelcarrodesecretaria,indicant-ne
elnombrenecessarios’enviaràlacomandaperlaxarxa.Calfer-hoambtempsievitar
les“urgències”especialmentalesprimereshoresdelmatíitarda. 
- En casdenecessitaralgunmaterial,calomplirunabutlletaasecretariademanantallò
que s’ha de comprar. No es pagaran tiquets de compra si no tenen el vist i plau de
Direcció. 
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CAPÍTOL4.DELPERSONALD’ADMINISTRACIÓISERVEIS 
Elpersonald’administracióiserveisestànomenatperl’entitattitular. 
ElpersonalnodocentdelCentre,quecontemplatotaquellgrupdepersonesquedesenvolupenalCentre
una activitat laboralnecessàriadintrel’organitzacióifuncionamentdelmateix,had’observarelssegüents
dretsideuresenlasevatasca: 
Secció1.Delsdrets: 
Totselsreconegutsperlasevapròpianormativalaboral. 
Totselsquereconeixlanormativaenmatèriaeducativa,específicament: 
A ser considerats membres actius, amb una feina necessària i important per a una
bonatascaorganitzativa,funcionalidegestióadministrativa. 
Ateniruntracterespectuósperpartdetotselsmembresdelacomunitateducativa. 
ApoderserelegitscomamembresrepresentatiusdelConsellEscolardelCentre. 

Secció2.Delsdeures:
Exercir la funció d’acord amb les funcions estipulades en el seu contracte, respectantelcaràcter
propidelCentre. 
De dur a terme la tasca que els òrgans de govern del Centre els donin, referents a les seves
funcions. 
Decomplirl’horariestablert. 
DemantenireltractecorrecteambtotselsmembresdelaComunitatEducativa. 
De comunicar a la Direcció qualsevol anomalia que observin i que pugui perjudicar el
desenvolupamentdelesactivitatsnormalsdelCentre. 
De respectar la normativa del Centre, així com altres normes de rang superior que resultin
d’aplicacióencadacas. 
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TÍTOL VII. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT
ESCOLAR. 
CAPÍTOL1.QÜESTIONSGENERALS 
L’Escola Paidos és una cooperativa d’ensenyament, una institució sense intencionslucrativesde caràcter
cooperatiu, queesdefineixcoma aconfessional,pluralicatalana. 
Com a escola laica que és, respecta la decisió personal de les famílies pel que fa a la incidència de la
dimensióreligiosaenlaformacióintegraldelsseusfills. 
Fomenta les actituds democràtiquesielrespectealpluralisme,informantdelesdiferentsopcionsisense
pronunciar-seperaccionspartidàries. 
Preténl’arrelamentdelsalumnesalasocietaticulturadel país. 
Elcatalàéslallenguapròpia,vehicularid’aprenentatge. 
Undelsprincipalsobjectiuséslacoresponsabilitat:l’educacióésunatascacompartidadepares,alumnesi
mestres,peragarantirunmodeleducatiucomú,enbeneficidelsalumnes. 
Esconsideraimprescindiblelacol·laboracióamblesfamílies,basadaenunabonaipermanentcomunicació. 
L’Escola,desdelseuinici,tél’esportcomaeinafonamentald’educaciói formacióenvalors. 

CAPÍTOL2.INFORMACIÓALESFAMÍLIES. 
Esportaatermeapartirde: 
Reunionscol·lectives 
- Aprincipidecurs: 
Abans d’iniciar el curs, es realitzen reunions informatives amb els pares delsdiferents
nivellsielstutors/esrespectius,peracomentardiferentsaspectes: 
Temesqueestracten: 
- Recollidadebutlletesidocumentació,sis’escau. 
- Presentaciódelnoucursescolar. 
- Objectiusaassolir. 
- Organitzaciódelsciclesitretscaracterístics. 
- Aspectesmetodològics. 
- Activitatsarealitzar. 
- Innovacionstecnològiques. 
- NormativadelCentre. 
- Organitzaciódelesmatèries. 
- Horariiserveis. 
- Activitatsextraescolars. 
- Sortides,colònies,festesicelebracions. 
- Informaciódecairegeneral. 
- Plataformadigital“clickedu“ 
Alllargdelcurs,peratractar,sical: 
- Viatgefinaldecursde4td’ESO. 
- Altresviatgesqueespuguinorganitzar. 
- ReunióinformativapelsparesdeP3sobrelescolònies. 
Reunionsindividuals 
Entrevistainicial:Eltutor/afaunaentrevistaambelsparesdelsalumnesques’incorporendenoualCentre
abansd’iniciarelcurs. 
Entrevistesindividualitzades 
Cadafamíliahad'entrevistar-seambeltutor/adelseu/vafill/acomamínimunavegada
alllargdelcurs. 
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Aquestes reunions tenen per objectiu portar una tasca educadora conjuntaentrelafamíliail’escolaiels
temes que en elles es tracten són tots aquells relacionats directament amb l’alumne/a: adaptació,
aprenentatge,relacióambelsmestresiambelscompanys.Sónvàlidespertractarproblemesqueespuguin
donar dins del marc de la classe i a nivell individual i que puguin afectar el rendiment escolar i el
comportamentdelsalumnes. 
Lesentrevistespodensersol·licitadestantpelsparescompeltutor/a isemprequeescreguiconvenient. 
Hi ha un horari establert per realitzar les entrevistes tutor/a-pares. En cas de impossibilitat en poder
realitzar l’entrevista dins aquest horari el tutor es posa d’acord amb la família per a trobar una franja
convenientaambduesparts. 
De totes les entrevistes n’ha de quedar constància escrita a laPlataformaEducativaClikedu,dinslafitxa
acadèmicadel’alumne. 
Informesinotes 
Trimestralment,enelsnivellsdel’etapadePrimària,ienel1ri3rtrimestreenl’etapad’Educació
Infantil, els paresrebenuninformeescrit,sobreelrendimentescolarielprocésdemaduració
del’alumne. 
AESOlesnoteseslliuren, també, trimestralment. 
Lliuramentindividualitzatd’informesinotes 
ElsinformesarribenalesfamíliesdelsalumnesdePrimària,viaClicKedu,(PlataformaEducativa:
xarxainternaquedisposadecomunicadorinternperanotícies,calendariiagenda,novetats,...)
enfinalitzarcadatrimestre. 
Per als alumnes d’Ed. Infantil es segueix el mateix procediment en finalitzar el 1r i el 3r 
trimestre. 
S’estableixuncalendariperdonaropcióalesfamíliesacomentarl’informeambelstutors. 
Al’ESO,l’Escolalliuralesnotes,viaClicKedu,afinaldecadatrimestrei,posteriorment,elstutors
individualslescomentenambtoteslesfamílies.
Enelsnivelld’EducacióInfantiliPrimàriahihalapossibilitatdecomentarbreumentelsinformes
ambeltutor,uncopllegits,silafamíliahoconsideranecessari. 
Enelscasosqueeltutor/ahoconsideranecessari,esprogramaunaentrevistaperadisposarde
méstempsal’horadecomentarl’informe. 
Informacionsdecairegeneralalesfamílies 
- S’utilitza, de manera indistinta, l’agenda i/o la plataforma clicKedu com a vehicle de
comunicació família-escola, sempre que sigui convenient i com a eina d’organització
personalirecordatoridelestasquesescolarsdel’alumne: 
▪ Aspectesd'informaciódiàriaipersonal,compotserlajustificaciód'haverarribat
tard. 
▪ Informació d'aspectes escolars que han succeït aquell dia, o qualsevol altre
missatgequotidià. 
-S’utilitzalaplataformaclickedupera: 
▪ Intercanviarinformacióentremestresialumnesientremestresifamílies. 
▪ Informar de les diverses activitats socials de l’Escola, conferències, xerrades,
esdeveniments,informacionsdel'AMPA... 
▪ Com a eina adequada d’accés i intercanvi d’informació pedagògica per als
alumnes, famílies i professors/es que accedeixen de manera personalitzada a
recursosieines adaptadesalseuperfild’àreainivell. 
▪ Disposardecomunicadorintern,notícies,novetats,agenda,... 
Enelcasdedeterminadescirculars,s’utilitzalafotocòpiatradicionalperaferarribarlainformació. 
Altresviesdecomunicació 
- Fundaciótr@ms 
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El Centre forma part de la FUNDACIÓ TR@MS que agrupa escoles sensibilitzades a
convertirlainnovaciócomaelementd’identitatdelCentreambl’objectiud’integrarles
noves tecnologies com a eina didàctica i recurs metodològic al servei del procés
ensenyament-aprenentatge. 
ElfetdeformarpartadelaFundacióTr@mssuposa. 
- Participarenlagestióassumintelscàrrecsrotatorisdelpatronatquelaregeix. 
- ParticiparenelsdiferentsProjectesentrecentres. 
- AssistiralesreunionsdelsdiferentsDepartamentsCol·laboratius. 
ElCentretambéesmostraicomunicaambl’exterioratravésde: 
- Pàginawebdelafundaciótr@ms 
- Pàginawebdel’escola 
- Correuweb 
- PlataformaClickedu 

CAPÍTOL3.ASSOCIACIÓDEMARESIPARES(AMPA). 
- L’AMPA treballaperaconseguirlamilloreducaciópelsseusfillsencol·laboracióambl’escola. 
Elspares imaresdelsalumnesdel’Escolapodenoptarperformarpartdel’AssociaciódeMaresi
Pares(AMPA)iser-nesociono. 
Elsparesqueoptenperformarpartdel’Associacióse’nbeneficienambdescomptesensortides,
compradellibres,activitatsextraescolars,etc... 
- L’AMPAprogramaiofereixunseguitd’activitatsextraescolarsafidecomplementarlesactivitats 
acadèmiques. 
- L’AMPA formapartdel’AssociacióEsportivaEscolarPaidos(AEEPaidos)iparticipaenactivitats
queesrealitzen: 
- MemòriaEsportiva(Revistaanuald’Esportsdesdel1987). 
- Festadel’ESPORTIL’ESCOLA(desdel1978). 
- Torneigdepasqua(desdel1998). 
- Estadesd’estiu. 
- Setmanadel’esport. 
- Trobadad’ex-alumnesiesportistes(any1991,1993,1997i2003). 
- L’ AMPA, juntament amb l’ AEE PAIDOS, ofereix diverses possibilitats relacionades amb la
pràcticadel’esport. 
- Col·labora econòmicament en: la festa de l’Escola, en l’Associació Esportivaienelservei de
Psicologia. 
- Participa,puntualment,aportantmaterial. 
- Haparticipatenlasupervisiódelsmenúsdelmenjador,ambl’assessoramentd’una
dietista. 
- Organitza,puntualment,xerradeseducativesdestinadesalspares. 
- Juntament amb la Direcció i el Departament d'Anglès, organitza els premis Mia
Victori Award d'escriptura en anglès, des del 2012, en reconeixementala tasca
fetaperellaiambl’objectiudepotenciarelconeixementil’úsdelallenguaanglesa. 
- Organitzaladistribuciódelsllibresdetext. 
- Col·laboraicooperaambelConsellEscolar. 
- Manté contactes periòdics amb l’Equip Directiu del Centre a fi de treballar
conjuntamentiaconseguiroptimitzarelsrecursos. 
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CAPÍTOL4.ALUMNESDELEGATSIDINAMITZADORS 
Secció1.Delsalumnesdelegats 
El Projecte de Convivència és el marc per a promoure un bon clima escolar que afavoreixi una
convivènciarespectuosaisensibleentotselssectorsdelaComunitatEducativa. 
Laparticipaciódelsalumnesenl’organitzaciód’activitats(Consell deDelegats,Comissiódefestes)
afavoreixlasevaimplicació. 
Perpotenciarlaparticipaciódel’alumnatenelfuncionamentdel’escola,apartirde3rdePrimària,
cadagrup-classeescullunnen/aqueenseràeldelegat/da. 
El Consell de Delegats està format per un delegat i un sotsdelegat de cada classe. Es reuneix
periòdicament (de6èa4td’ESO),ajudatspelprofessoratdelCentreenlaconducciódelsdebats,
presentacions,recollidadepropostes,etc.Elsdelegatsdeclassesónelcanaldecomunicacióentre
elseugrup,eltutor/ail’EquipDirectiu. 
- Lessevesfuncionssón: 
- Rebreirecollirinformaciód’interèspelgrup. 
- Comunicar assumptes d’interès del grup relatius a la convivència i la vida de l’aula al
professoratatravésdeltutor. 
- Recollir l’ opinió, inquietuds i propostes dels companys, en temes d’interès general o
quansiguinconsultatsperalgunòrgandelCentre. 
- Proposartemespera l’elaboraciódel’ordredeldiadelesassembleesdeclasseiajudar
aredactarelsresumsoactesdelesreunionsrealitzades. 
- Representar el grup en la vida escolar i en les reunions amb l’Equip Directiu que es
realitzendemanerafixatrimestralmentosemprequeesrequereixi. 
- Ajudarenlaresoluciódepetitsconflictes. 
- Vetllarperl’ordreenelgrupial’aula. 

Secció2.Delsdinamitzadors 
DinselPlaCatalàdel’Esportal’Escola(PCEE),escontemplalafiguradeldinamitzador/a. 
Sónelsalumnesqueparticipenicol·laborenengeneraractivitatesportivaenelCentre. 
L’EscoladisposadedinamitzadorsdePrimàriaid
 eSecundària. 
- Lessevesfuncionssónentred’altres: 
o Proposaractivitatsal’AEE. 
o Detectardemandesdel’alumnat(quinesactivitatsinteresseniquinesno) 
o Treballar conjuntament amb el coordinador/a sobre el format de les
activitatsquehihaunademandaenelcentre. 
o Crearunequipdetreball.
o Participaralmarcarleslíniesestratègiquesdel’AEE. 
o Col·laborar(quenoexecutar)enl’execuciódelesactivitatsplantejadesper
l’AEE 

L’Escoladesdelcurs2007-2008participaenlesACTIVITATSdelConsellCatalàdel’Esport. 
L’objectiudelPLAésquetotselsnensinenestinguinl’oportunitatdejugaripracticarl’esport,ales
horesd’esbarjo,migdies,tardesicapsdesetmana. 
LesactivitatsprevistessónproposadespelsDinamitzadorsielConsellEsportiudelBages. 
LesactivitatsestandirigidespelscoordinadorsdelPLAielsDINAMITZADORS. 
EsparticipatambéentoteslestrobadesdePrimàriaiSecundàriaqueesfanalllargdetotelcurs,
tantalumnescomdinamitzadors.Itambéenelprograma:“HÀBITSSALUDABLESAL’ESCOLA”. 
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CAPÍTOL5.ALTRESÒRGANSIPROCEDIMENTSDEPARTICIPACIÓ. 
Elspares,maresotutorslegalstenendretaparticiparenelcontrolilagestiódelCentre,atravésdelsseus
representantsenelConsellEscolar. 
- Paresdelegats 
Els paresdelegatsdecursnosón,necessàriament,membresdelaJuntadel’AMPA. 
Elnomenamentesfavoluntàriamententreelsparesdelcurs,enlareuniód’inicidecurs.
Elcàrrecduraunanyacadèmic.
Funcionsdelsparesdelegats: 
● AssistiralesreunionsconvocadesperlaJuntadel’AMPA. 
● Donar-seaconèixeriestablirrelacióambelsparesdelcursalqualpertanyen. 
● Aportar tots els elements necessaris per facilitar l’avinença que hi ha d’haver entre
l’escolaielsparesperferl´educaciódelnenelméscoherentpossible. 
● Encarrilar els problemesquesorgeixinentreelsparesdelseucursenrelacióalCentre,
orientant,aclarintiinformantsobreelsdubtesimalentesos,senseintervenirenaquells
estrictament personals i docents, fent d’enllaç entre els pares, l’Escola i la Junta de
l’AMPA. 
● Aportarelmajornombrepossibled’iniciativesperamillorariimpulsarles
activitatsdel’AMPAidelescomissions,especialmentenelquèesrefereixa
laformaciófamiliar. 
● Representar, davant les famílies del curs delqualsóndelegats,l’AMPAila
restadeparesenaquellescircumstànciesfamiliarsquecalgui. 
- (CIAF) Comissió d’Infància, Adolescència i i Família forma part de la Comissió d’Infància,
Adolescència i Família (CIAF) del municipi amb l’objectiu d’afavorir la coordinació, la
complementarietatieltreballenxarxadelsagentsdelmunicipiimplicatsenl’atencióalmenor:
d’educació, benestar social, salut, esports, cultura, cossos de seguretat,... i facilitar la seva
intervenció en àmbits concrets com protecció, família, educació, lleure, xarxa comunitària,
participació. 
o Com a mesura alternativa a les expulsions hi ha signat un conveni de
col·laboració amb l’Ajuntament. El Projecte Aprenentatge i Comunitat
preténdonarrespostesalternativesalesnecessitatseducativesd’alumnes
que generen conflictes, proposant un treball comunitari en comptes de
mesuressancionadoresquenocomportencanvisd’actitudproupositius. 
- L’AssociacióEscolarEsportivadel’Escola 
o L’AssociacióEscolarEsportivadel’Escolatéconvenissignatsamblesentitats
esportives del municipi per a promocionarl’activitatfísicaentreelsnensi
elsjovesdelpoble. 
- L’Escolail’AEEtenenunconveniamblesescolesdebàsquetEBSFifutbolSFEFafid’organitzar
conjuntamentl’EsportFederat. 
- FederaciódeCooperativesd’Ensenyament(FeCEC) 
o Com a escola Cooperativa que som formem part de la Federació de
Cooperatives d’Ensenyament (FeCEC) participant en les activitats que es
promouen amb l’objectiu de transmetre als nostre alumnes l’ideari
Cooperativista. 
- Agrupacióescolarcatalana(AEC) 
o L’Escola Paidos, com a Cooperativa que és, forma part de L’Agrupació
Escolar Catalana, associació d’escoles creada l’any 1996 amb l’objectiu
principal de compartir experiències i generar projectes en el món de
l’educació i l’ensenyament per tal d’oferir un servei d’interès general de
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màximaqualitataCatalunya. 
o L’AECtécomaobjectius: 
▪ Donarsuportiassessoramentatoteslesescolesassociades,enels
diversosàmbitsd'actuació. 
▪ Representar i defensar els interessos de les entitats associades
davant els organismes oficials. Vetllarperlaformaciópermanenti
continuada dels professionals, així com fomentar la investigació i
recercapedagògica. 
▪ Actualitzarioptimitzarlagestiópedagògicaiempresarial. 
▪ Facilitar la interrelació entre les escoles , fomentar l'intercanvi
d'idees. 
▪ Col·laborarambd'altresentitatsdelmóndel'ensenyament. 
▪ Projectarl'ensenyamentcomunsectordeprestigi. 
- Departamentd’orientacióiatenciópsicopedagògica 
El Departament d’orientacióiatenciópsicopedagògicadel’escolaintervéenladeteccióprecoç
de les dificultats tant de desenvolupament com d’aprenentatge,aixícomd’alumnesambaltes
capacitatsidissenyaestratègiesd’intervenciómetodològiquesicurriculars. 
CAPÍTOL6.CARTADECOMPROMÍSEDUCATIU. 
La Llei 12/2009,de10dejuliol,d’educació,estableixexplícitamentelsdrets,lesllibertatsilesobligacions
que corresponen a tots els membres de la comunitat escolar (alumnat, famílies, professorat i altres
professionalsqueintervenenenelprocéseducatiu)ideterminaelsprincipisqueorientenl’organitzaciódel
sistemapersatisfereldretal’educaciópermitjàdelacooperacióentreelsdiversosagentseducatius. 
L’article20delaLleid’educaciódefineixlaCartadeCompromísEducatiu,enelmarcdelProjecteEducatiu
delCentre,comeldocumentqueexpressaelsobjectiusperassolirunentorndeconvivènciairespectepel
desenvolupamentdelesactivitatseducatives.Mitjançantlacartadecompromíseducatiuesvolpotenciarla
participaciódelesfamíliesenl’educaciódelsseusfillsifilles. 
La Carta de Compromís Educatiu formalitzalacoresponsabilitatentreelCentreeducatiuilesfamíliesper
dur a terme una acció coherent i coordinada en eldesenvolupamentpersonal,acadèmicisocialdecada
infantijove.  
La Carta de Compromís Educatiu Contempla els compromisos per part del Centre i les famílies i permet
arribar a acords sobre estratègies i actuacions per afavorir-ne el procés educatiu,cadascúdesdelaseva
responsabilitatiàmbitd’actuació.Elscontingutss’hanformulatenelmarcdelProjecteEducatiudelCentre
i,pertant,d’acordambelCaràcterPropidelCentre.Incloucompromisosespecíficsaddicionalsacordatspel
centre i la família, si es considera necessari, la qual cosa afavoreix i comporta el seguiment i revisió
d’aquestscompromisosdeformaperiòdica. 
L’Escola va elaborar una Carta de Compromís Educatiu amb la participació del professorat, per als nivell
d’EducacióInfantil1rcicle,unaaltraperaEd.Infantil2ncicleiPrimàriaiunaaltra peraSecundària. 
A Secundària, la carta preveu, a més, de la coresponsabilitat entre el centre i la família en el procés
d’orientació de caràcter personal, acadèmic, professional, la coresponsabilitat de l’alumnat per a poder
assolirlamaduresapersonal,lapresadedecisionsilaintegraciósocial. 
ElConsellEscolardelCentrevaaprovarlaCartadeCompromísEducatiuel25demaigde2011. 
Esvainformar toteslesfamíliesdelCentredelcontingutdelacartaiesvaformalitzarelcompromísper 
ambduesparts. 
Lesfamíliesdelsalumnesqueesvanincorporantalcentre,handesignarlacartadesprésquelaDireccióels
informadelseucontingut,enformalitzarlamatrícula. 
No cal tornar a signar-la durant l’escolaritat de l’alumne/a fins que no es canvia d’etapa, a no ser que
s’incloguincompromisosespecíficsaddicionals. 
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EslliuraunacòpiadelaCartadeCompromís(signadaperambduesparts)alafamíliaiess’arxival’original. 
Les cartes resten dins la documentació del grup classe per taldepoderferelseguimentdelcompliment
delscompromisosambelsalumnesilesfamílies. 
Encasdelnocomplimentd’algunaspecte,espotobrirunaaddenda,siescreunecessari. 



TÍTOLVIII.NORMESDEFUNCIONAMENT. 
CAPÍTOL1.ASPECTESGENERALS 
Secció1.Horaris. 
Horaridelcentre. 
L’horarilectiuusualdelcentreésdejornadapartidaseguintlessegüentsfrangeshoràries: 
- EducacióInfantil.de9.00 ha13.00hide15.30ha17.30h 
- Primària.de9.00ha13.00hide15.30ha17.30h 
- 1ri2nEducacióSecundària matí:de 9.00a13.30htarda:de15.30a17.30h 
- 3r i 4t Educació Secundària matí (dl) de 9.00 a 13.30 h(dt, dc, dj, dv):de8.00a
13.30h tarda(dl,dt,dj):de15.30a17.30h 
Horaridelmenjador. 
ElServeidemenjadorfuncionaenquatretornsrepartitsentreles12.00 hiles14.00h 
- Llard’Infantsales12.00h
- EducacióInfantil,ales13.00h 
- Primàriaales13.30h 
- ESOales14.00h 
ALGUNES DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DEL MIGDIA, VARIEN LA FRANJA DE
MENJADORPERALSUSUARIS. 
Horaridelesactivitatsextraescolars. 
L’horari de les activitats extraescolars s’inicia, tant al migdia com a la tarda, un cop
finalitzadeslesclasses. 
HorarideSecretaria 
8.00ha19.00h 
Horaridelserveid’acollida 
L’Escolaofereixserveid’acollidaenlesfrangeshoràries: 
- De8.00a9.00h,peralumnesdeL lard’Infants,Ed.InfantiliPrimària. 
- De13.00ha13.30hperalumnesdeLlard’Infants,Ed.InfantiliPrimària 
- De15.00ha15.30hperalumnesdeLlard’Infants,Ed.InfantiliPrimària 
- De17.30ha18.30hperalumnesdeLlard’InfantsiP3. 
Noéspermès,niaparesniaalumnes,restaralcentresenseferúsd’aquestservei,forade
leshoreshabitualsd’arribadairecollidadelsalumnes. 

Secció2.Entradesisortides. 
Entrades. 
Llard’InfantsiEducacióInfantil. 
o Els alumnes entren per la porta principal a les 8.55 h i a les15.25hiles
famílieselsacompanyenfinsalesaules. 
o Laportaestancaales9.10halmatíiales15.40halatarda. 
Uncoptancadalaportad’accésalesaules,caldeixarelsnensalpersonaldesecretaria
ques’encarregaràd’acompanyar-los-hi. 
PrimàriaiESO.

o L’ entrada es realitza per les portes d’accés al pati, que s’obren amb 5
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o
o
o

minutsd’antelació. 
Els alumnesdePrimàriafanfilesalpati,enelllocassignat,onelsrecullen
els mestres respectius. En cas de pluja l’entrada es farà des de la pista
coberta. 
Elsalumnesd’ESOaccedeixendirectamentalesaulessenseferfiles. 
Lesportesd’accésalpatiestanquenales9.10halmatiiales15.40hala
tarda. 
Una vegada tancades les portes d’accésalpati,nomésespodràaccediral
centreperlaportaprincipal. 

Sortides. 
Llard’infantsieducacióinfantil. 
Lasortidaesfaperlaportaprincipal.5minutsabansde finalitzarl’horarilectiu,es
dónapasalesfamíliesperquè puguinaccediralesaulesarecollirelsalumnes. 

Els alumnes que utilitzen el servei de menjador i d’ acollida al migdia, l’autobús
escolar o realitzen activitats extraescolars a la tarda, són recollits, a l’aula, pel
personalencarregat.

PrimàriaiESO. 
o ElsalumnesdeCicleInicial sónacompanyatspelsprofessorsrespectiusfins
alpati. 
o ElsalumnesdeCicleMitjàsónacompanyatspelsprofessorsrespectiusfins
alpati. 
o ElsalumnesdelCicleSuperioriESOsurtensolsperòamblasupervisiódels
professors. 
o Lasortidaesfasempreperlesportesdelpati,onlesfamílieselsrecullen. 
o A Primària baixenperl’escalad’emergènciadel’edificinouelsalumnesde
CicleInicial,3ri4t dePrimària,mentrequeelsalumnesde CicleSuperiori
ESOutilitzal’altreescalad’emergència. 
o En cas de forta tempesta o altres imprevistos, es deixa a criteri de la
Direcciódelcentremodificarl’organitzaciódelasortida. 
Pertald’aconseguirunabonaorganitzacióenentradesisortidescal: 
- Puntualitatal’arribada,evitantaixíinterromprelesactivitatsdel’aula. 
- Puntualitat a la recollida dels alumnes a l’hora de sortir, evitant així el risc
d’accidents i el malmetre instal·lacions, materialsijardins.Quanesprodueixiun
retard fora dels marges raonables (10-15 minuts) uncopacabatl’horariescolar,
l’alumne/a romandrà a l’escola i esprocuraràcontactaramblafamíliaoelstutors
legals. Un cop esgotats, senseefecte,elsintentsdecomunicació amblafamíliao
els tutors legals i transcorregut un marge de temps prudencial es comunicarà
telefònicament la situació a la policia local i s’acordarà, amb ells, la fórmula per
lliurar-loalasevacustòdia. Lareiteraciófreqüentd’aquestsfetsambunamateixa
família,enlamesuraquecomportaunamancad’assumpciódelesresponsabilitats
decustòdiadelsmenors quelicorrespon,estractaràdemanerasimilaralssupòsits
d’absentisme. 
- LesfamíliesdelsalumnesdePrimàriaiESOs’hand’abstenird’accediralesaules. 
- Evitar recollir els alumnes fora de l’horari habitual, si no és per una causa molt
justificada.Encasdequeunalumne/ahagidesortirabansdefinalitzarlesclasses
deformahabitual,calqueelpare,lamareoeltutor/alegaladreciunasol·licituda
direcció.(annex1) 
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Noéspermèsrestaral’escolasenseunaactivitatconcretaafer.Siperalgunmotiu
és necessari romandre a l’Escola en horari no lectiu, cal fer ús de les activitats
extraescolarsod’acollida. 


Secció3.Puntualitatiassistència. 
Calserpuntualicomplirelshoraris. 
Sempres’hadejustificarl’absènciaoelretard. 
Es considera retard l’entrada a l’aula després que el professor hagi començat la classe.
Aproximadament5minutsapartirdel’horad’entrada. 
A Ed. Infantil i Primària, el mestre queimparteixclasse enlaprimerafranjahorària,passallistai
anotaelsretardsi/oabsènciesjustificadesono. 
AESOespassallistaacadafranjahorària,elprofessoranotaelsretardsi/oabsències justificadeso
no. 
AESOescomunicaalesfamílies,mitjançantSMS,lanoassistènciadel’alumne. 
Cal que la família justifiqui la no assistència o el retard mitjançant una nota escrita a l’agenda,
correu,enunanotaapart, viatelefònicaodirectamentalaSecretariadel’Escola. 
Lafaltad’assistèncias’avisaràambantelaciósemprequesiguipossible. 
Els retards no justificats seran controlats pel tutor corresponent que emprendrà les actuacions
pertinents. 
Elfetdenojustificarl’absènciaoelretard,esconsidera,segonseldecretsobreelsDretsiDeures
dels alumnes, una conducta contrària a les normes de convivència del centre, susceptible de
mesures correctores. En cas de reincidència, l’escola activarà el protocol per a la prevenció i la
intervencióenl’absentismeescolaralacomarcadelBages.(annex2) 

Secció4.Agenda. 
Elsalumnesd’Ed.Primàriadisposend’agenda,queésalhoraunaeinad’aprenentatge(perquèajuda
a organitzar la feina), i un canal de comunicació entre l’escola i les famílies que permetresoldre
diferents situacions de relació família-escola: seguiment del treball escolar, retards, absències,
sortidesabansd’hora,utilitzaciódelserveidemenjadorpuntualment… 

Secció5.Intranet(clickedu) 
L’escoladisposad’unaintranet,xarxainternaambmúltiplesopcionsd’accésiintercanvid’informació
pedagògica. Els alumnes, famílies i professors accedeixen de manera personalitzada a recursos i
eines adaptadesalseuperfild’àreai/onivell. 

Secció6.Escales,finestresipassadissos. 
L’escala principal, per accedir alaprimeraisegonaplanta,esutilitzadapertotselsalumnesd’Ed.
Primària iESOperpujaralesclassesdesprésdel’esbarjo.Lasortidajahaestatdescritaenlasecció
2. 
Els alumnes accedeixen al gimnàs per la porta del pati. Només es farà ús del passadísencasde
pluja. 
Cal: 
- Pujaribaixarlesescalessensecórrernisaltar. 
- Caminarpelspassadissossensecrits,niempentes. 
- Baixarlesescalessenseenfilar-sealabarananirelliscar-hi. 
- Evitartirarpapersalcarrerdesdelesfinestresdelesclasses. 
- Evitar sortiralpassadís,enelscanvisdeclassesoenhoradeclasse,sensel’autorització
delmestrecorresponent. 
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- Elscanvisd’aula esfarandemaneraordenada 
- Encapcas, botarpilotes,nidinsl’aula,nienelspassadissosiescala. 

Secció7.Aules. 
- L’aula és el lloc on els alumnes conviuen gran part del dia; per aquesta raó, es procurarà
mantenir-lanetaiendreçada,aixícomque,enella,regnisempreunclimadeconvivència. 
- L’alumnatdelaLlard’Infants(P1-P2),d’EducacióInfantiliPrimàriaassistiranal’aulaamblabata
del’escola. 
- Elmobiliariesdistribueixenfunciódelcriteridelprofessor. 
- Lesbossesd’esport,carteres,llibreshand’estarordenats.Nopodenquedartiratsperlaclasse. 
- Els alumnes han de fer-se responsables del seu material i cal que el deixin recollit.Noespot
deixarperterra,nisobrelestaules,jaquelesauleshandepoderser utilitzadespermésd’un
grup. 
- Cada alumne s’ha de fer responsable de mantenir en condicions el seu lloc de treball: taula,
cadira,calaix. 
- Cal utilitzar el material que calgui sense fer despeses innecessàries. Emprar ells fulls
correctament,sensefer-neunmalús. 
- Tenircuradelmaterialfent-neunbonús 
- Tractar els llibres, els ordinadors personals, chromebooks, ipads i dossiers amb cura. (veure
annex3) 
- Conservarelmaterialfungiblefinsques’acabi(llapis,goma,colors...) 
- Evitarmenjaralaclasse,noméselsalumnesd’EducacióInfantilpodranesmorzariberenardins
l’aulapertreballarhàbitsd’alimentacióihigiene. 
- Noespodenportarjoguinesaclasse,excepteelsdiesprèviamentacordats. 
- No es pot fer ús de telèfons mòbils o altres estris tecnològics sense supervisió directa d’un
professor.  
- En el cas de celebrar-se un aniversari foradel’horarilectiu,l’escolanomésfaràd’intermediari
sempreiquan totelgrupclassehisiguiconvidat. 
- Encapcas,ensantsoaniversaris,espodenrepartir al’escolallaminaduresoaltresaliments. 
- Calferusdelespapereresialtrescontenidorsespecífics. 
- Totelmaterialqueespenjaalaclasse:cartells,notes,treballsdelsalumneshandemantenir-se
encondicions.Nose’npotferunúsindegut. 
- La roba d’abric , restarà penjada en els penja-robes corresponents. No hi pot haver roba per
terra. 
- Convéevitarportarobjectesdevalorodiners. 
- Elsalumneshanderesponsabilitzar-seitenircuradelesaules. 
- Elsalumneshaurandemantenirunaactitudquefacilitieltreballiquenodistorsionielritmedel
grup/classe,procurantparticipardemaneraactivaenlesdiferentsactivitats. 
- Elsalumnesnoromandranalspassadissosduranteltempsdeclasse. 

Secció8.Aulesd’úscomú. 
Les aules es mantindran netes i ordenades, tenint cura que en finalitzar l’activitat quedi en
condicionsdetornaraserutilitzada. 

Secció9.Dispositiusinformàtics. 
- Hihaunhorarid’utilitzaciódelsdiferentsdispositiusquecalrespectar. 
- Enelcasdepreveurelautilitzaciód’algundispositiuforadel’horarifixeassignat,calferuna
sol·licitudatravésdelprogramaexistentperatalfi. 
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Quanesfaunaactivitatambelgrupclassecadaalumnetéassignatunordinadorportàtil,
ipadochromebook, d’acordambel número adjudicatprèviament. 
Quan es fa una activitat amb un grup de reforç es poden utilitzar, si cal, els ordinadors,
ipadsochromebooks sobrers. 
Caltractarelsdispositiusinformàticsambcurairesponsabilitat. 
Calseguirelprotocoladequatal’horad’iniciarifinalitzarcadasessió. 
Enretornarelsdispositius,caltenircuradedeixar-losendollats. 


Secció10.L’esbarjo. 
- S’estableixen dues franges horàries: de 10.30 h a 11.00 hperalsalumnesd’EducacióInfantili
Primàriaid’11.00ha11.30hperalsalumnesd’ESO. 
- El pati té una zona per a ús dels alumnes d’Ed. Infantil. Les pistes i camps de futbol es
reparteixen is’assignenalsdiferentsgrupsdePrimàriaiESO. Elsalumneshanderespectarles
zonesassignades. 
- La vigilància del pati la fan els mestres i professors, organitzats per torns, en diferents zones
assignades. 
- Al’horad’esbarjonoespodenquedaralumnesdinsl’aulasenseunmestre. 
- Calsortirientrardelpatiordenadament. 
- Noespodenllençarpedres.Calrespectarlesplantes,elsarbresielmobiliaridelpati. 
- Davantd’unaincidènciacalnotificar-hoalsmestresquevigilen. 
- Noespotjugarambaiguanimullar-se. 
- S’aconsella no portar l’esmorzar embolicat amb paper d’alumini o plàstics. Millor fer ús de
carmanyolesoembolcallsreutilitzables. 
- S’handerespectariutilitzarcorrectamentelsjocsdelpati. 
- Eniniciarl’esbarjoelsalumnespodenrecollirlespilotesialtresjocs,alscarrossituatsal’entrada
delsvestuaris.Enretornaralesaulescaltornar-lesadeixaralscarros. 
- S’han de recollir els jocs i guardar-los quan acabi l’hora del pati. (pales, galledes, en el cas
d’EducacióInfantil,ipilotes,elsalumnesdePrimàriaiESO) 
- Calaprofitarl’estonad’esbarjoperanaralsserveisutilitzantelslavabosdelpati. 
- En casdepluja,jaquenoéspermèsmenjaralapistacoberta,s’organitzendostornsperafer
l’esbarjo:un1rtornperalsalumnesdePrimària,de15minutsalapistacobertai15minutsa
l’aulaons’esmorzaiun2ntornperalsalumnesd’educacióinfantil,ambelmateixprotocolperò
al’inrevés.
- El professor que hagi impartit classe l’hora anterior del descans serà quiesfacàrrecdelgrup
mentreesmorzaal’aulaielsprofessors deltorn delavigilànciadelpatise’nfancàrrecalapista
coberta.  
- Enacabarl’estonad’esbarjocalqueelsalumnesesrentinlesmans, perevitaraglomeracionsels
alumnes d’Ed. infantil ho faran als lavabos de la planta baixa, els de Cicle Inicial a la primera
plantaielsdeCicleMitjàiSuperiorhofaranalslavabosdelpati. 
- Peraccediralasalapolivalentcalfer-hoperlaportadelpati. 
- Igualquelarestad’activitats,totselsalumnesestanobligatsaatendreiobeirlesindicacionsdels
mestresiprofessorsencarregatdelavigilànciaodequalsevolaltrequefaciunaadvertència.
- Cadasetmanaungrup/classe,perrotació,s’encarregadelanetejadelpatial’horadetutoria. 

Secció11.Biblioteca. 
- Labibliotecaestàobertaperalsalumnesenelshorarisde: 
o Matíde10.30ha11.00halumnesdePrimària. 
o Migdiade13.00ha15.30halumnesdePrimàriaiESO. 
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- Elserveidepréstecesfaundia alasetmanaalmatí.Esdecideixa l’inicidecadacursescolari
escomunicaal’alumnat. 
- Calmantenirunclimadesilenciquefacilitilalectura,totrespectantlesactivitatsdelsaltres. 
- Elsalumnesesregiranperlanormativaespecíficadelabiblioteca.(annex4) 

Secció12.Serveis. 
Peralbonúsi unaadequadaconservaciódelsserveiss’hadetenirencompte: 
- Mantenirelssanitarisnets:desprésdefer-neús calfercórrerl’aigua. 
- Nopintaroescriurealesparets,portes,etc. 
- No llençar als W.C.objectes:rotllosdepaperhigiènic,bossesdeplàstic,etc.,jaqueen
deteriorenin’impedeixenelbonfuncionament. 
- Elsserveisnosónelllocadequatperreunir-se,xerrar,jugar,etc. 
- S’han de fer servir els serveis durant el temps de descans, estona d’esbarjo . S’ha de
procurarevitaranar-hienhoresdeclasse. 
Secció13.Transport. 
Aquestserveis’ofereixatotesaquellesfamíliesdelcentrequehosol·liciten: 
- MATÍ(Ed.Infantil,PrimàriaiESO)Peral’arribadaal’escolaales09.00h. 
- TARDA(E d.Infantil,PrimàriaiESO)Sortidadel’escolaales17.30h. 
L'Escolaesreservaeldretdemodificarels recorregutssegonselnombred'usuarisoqualsevolaltra
incidència. 
- L’alumnehadepujaribaixarsemprealamateixaparada.Encasdecanvisdelaparada
habitual,calavisarmitjançantunanotaal’agenda,denofer-ho,l’escolanose’npotfer
responsable. 
- Cal quesesiguialaparadaambtempssuficientperpoderdeixarorecollirelsnens/es
senseocasionardemoresenelrecorregut. 
- Tots elsalumnesquevaginambautocar,calqueelrespectiniobeeixinlesordresdela
personaresponsable.Encasques’incompleixinaquestesnormesescomunicaràaltutor
queprendràlesmesuresadients. 
- Lesfaltesderespectealxofer,al’acompanyantoelsdesperfectesocasionatsenelpropi
autobús,comportaranlarestitucióeconòmicacorresponenti/olanoutilitzaciód’aquest
servei. 
- Els alumnes que habitualment no facin ús del transport, en cas de convenir, podran
utilitzar-loadquirintuntiquetasecretariadel’escola. 
- Acausadeltrànsit,elsrecorregutspodentenirunaoscil·laciód’uns5-10minuts. 

Secció14.Sortides,colònies,estadesiviatges. 
- Alsalumnesqueparticipinenactivitatsforadelcentreelscaldràl’autoritzacióescritadelsseus
pares, mares o tutors legals. No es permetrà l’assistència a una sortida a cap alumne sense
prèviaautorització. 
- L’alumnehadecompliramblesnormesqueesdonenencadacasicomportar-seadequadament
enrelacióalllocqueesvisitiienelmitjàdetransportques’utilitzi. 
- Alessortidesd’undia,elsalumnesquefanúshabitualdemenjadordisposendepícnic. 
- Larecollidadelsalumnes,quanhihasortides,seràcomelsaltresdies,perlaportahabitualien
l’horari habitual. No es poden recollir en arribar l’autocar, romandran a l’escola fins l’hora de
plegar. Encasqueelsparesnecessitinemportar-se’labans,haurandecomunicar-hoaltutor. 
- La recollida delsalumnesenarribardecolòniesseràdiferentperaEd.InfantiliCicleInicial:es
lliuraràelsnensalsparesqueelsesperinalsautocars,perevitarques’hagindetraslladarcapa
dins del’escolaamblesbosses. 
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- ElsalumnesdeCicleMitjà,SuperioriESO,enarribardecolònies,entraranal’escolaisortirana
l’horahabitualperlaportahabitual. 
- Lessortidesd’undiaescobraranenelmomentderealitzar-les.Lafamíliapagaràenelrebutel
costdelasortida. 
- Enelcasdelescolònies,estadesiviatges,lesfamílieshaurandeferelpagamentalnúmerode
comptequese’lshidonarà 
- Encasdemalaltiaoabsènciajustificadaeldiadelasortida,esretornaràal’alumne/al’importde
l’activitat. 
- Enlescolònies,estadesiviatges,caldràfer,prèviament,elpagamentdelareserva.Encasdeno
participar-hi, aquest import no serà retornat, exceptuant en cas de malaltia presentant el
certificat mèdic corresponent. El cost total de l’activitat s’incrementarà un 15% per aquells
alumnesquenohaginfetlareserva. 
- En cas denopoderassistir a lescolònies,estadesoviatges esretornaràl’import exemptde
penalitzaciódel’empresacontractada,prèviapresentaciódelcertificatmèdiccorresponent. 

Protocold’arribadade colòniesperalumnesd’educacióinfantilicicleinicial: 
Afidemillorarelcontrol enarribardecolònies,eslliuraranelsnensales famíliesquees
trobinesperant-los,seguintelprocedimentsegüent: 
- Elsnenss’esperaranassegutsi aniranbaixantamesuraques’apropinelspares. 
- Es demana paciència ibonavoluntatperpartdetots.S’intentaelmàximd’ordrei
agilitat.Encasdenoser-hienelmoment del’arribada;per activitatsextraescolars 
oarribartard,elsnensentraranal’escolafinselmoment demarxaracasa. 

Secció15.Educaciófísico-esportiva. 
- Peralapràcticadel’educacióFísicaésobligatoril’úsexclusiudel’equipamentesportiucomplet
del’escolaicalçatadequat,netibenlligat. 
- Larobahad’estarmarcadaambelnomicognoms. 
- Noéspermèsportarrellotgealesclassesd’Educaciófísicani“buff”adinsdelgimnàs. 
- Els vestidors s’utilitzaran per deixar la roba i/o el material no necessari per a la pràctica de
l’activitatfísica. 
- Caldeixardegudamentordenattotelqueesdeixienelsvestuaris. 
- Evitardeixarenelsvestuarisobjectesdelicatscomrellotges,ulleres,aparellsd’ortodòncia,...Cal
lliurar-losalprofessor. 
- Caldeixarelsvestidorsencondicionsdeserutilitzatsperunaltregrup. 
- Enelcasdequèunalumne/anopuguiparticiparenlesactivitatsd’educaciófísicaperraonsde
salut,restaràambelseugrupclassetotinorealitzarl’activitatfísica. 

Secció16.Relacionsinterpersonals. 
Cal tenircurad’unesnormesimprescindiblesperaaconseguirunaadequadarelacióinterpersonal,
peraquestmotiu,cal: 
- Utilitzarunvocabulariiuntocorrectes. 
- Utilitzareldiàlegpersolucionarqualsevolconflicte. 
- No discriminar a cap company ni cap altre membre de la comunitat educativa per
qualsevolcircumstànciapersonalosocial. 
- Col·laborarenlasoluciódelsproblemesqueafectinalgrup,alaclasseoal’escola,enles
mesuresdelespossibilitatsdecadascú. 
- Emprarl’assembleacomamitjàdeposadaencomúdepossiblesproblemesquepuguin
aparèixeriquepodenresoldre’s apartirdeldiàlegcol·lectiu. 
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- Evitaragressionsibaralles,aixícomjocsviolents. 
- Fomentarlacol·laboracióIl’ajudaentreelsalumnes. 
- Respectarlespertinencesdelsaltres. 

Secció17.Prevenciódeltabaquisme idel’alcoholisme.
Quedatotalmentprohibitfumardinselrecinteescolar,aixícomconsumirbegudesalcohòliquesal
centre. 
Lanovalleiantitabacdeclaraespaissensefumtotselslocalspúblicstancatsitambéalgunsespais
oberts. 


-

Secció18.Medicació. 
Perpoderadministrarmedicacióalsalumnes,calque l’Escoladisposidel’informemèdiconconsti
el nom de l’alumne/a, la pauta i el nomdelmedicamentquehadeprendre.Aixímateix,elpare,
mare o tutor legalhad’aportarunescritonesdemaniis’autoritzialpersonaldelcentreeducatiu
que administri al fill o filla la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible la seva
administracióenhorarilectiu.(annex5) 
ENCAPCASS’ADMINISTRARÀMEDICACIÓSENSEELSDOSREQUISITSESMENTATS. 
El personal del centre podrà administrar un medicament només en els casos en què poguessin
fer-ho el pare, la mare o el tutor legal, sense una formació especial; en cas contrari, si el
medicamenthadeseradministratperpersonalambunaformaciódeterminada,caldràposar-seen
contacteambelcentred’assistènciamésproper. 
Si cal administrar algun medicament, s’ha d’acompanyar de la recepta mèdica corresponent i
l’autorització de la família. L’escola disposa d’un model d’autorització que estrobaal’agendaoa
secretaria. 
NINGÚPOTPRENDREUNAMEDICACIÓSENSELAPRESCRIPCIÓFACULTATIVA 
En el cas d’alumnes que necessiten medicació especial per una patologia o crisi puntual
d’emergència, l’escolan’hadetenirconeixementihadedisposardelnecessariperaadministrar-li
encasdedonar-selasituació.

Secció19.Lesions,accidentsimalalties. 
Siunalumne/aesposamalaltmentreésal’escola,estelefonaràpertalquelafamíliaelreculli. 
En cas de lesióquerequereixitractamenthospitalaril’escolaesposaràencontacteamblafamília
pertalqueelpuguiacompanyariprendre,així,lesdecisionsnecessàries,encasdenolocalitzarla
família, l’escola prendrà la iniciativa del trasllat: S’adreçarà l’alumne fins al CAP de Sant Fruitós,
acompanyat d’un professoropersonald’administraciódel’escola,semprequeeltipusdelesióho
permeti.Enelsaltrescasos,estraslladaràl’alumne,mitjançantunaambulànciaaSantJoandeDéu
deManresa. 


Elscriterisdelimitaciód’assistènciaal’escolaperalsnensafectatsdemalaltiatransmissiblesónels
següents:febre(temperaturasuperiora37ºaxil·lar),diarrea,estomatitis(infeccionsonafresdela
boca), conjuntivitis sensetractament,erupcionsialtresalteracionsdelapell,parasitosisintestinal
(cucs) sense tractament. Quan l’alumne/aesreincorporaal’escolaiencaraprecisatractamentcal
aportaruncertificatmèdicquehoautoritzi. 

A laprimerasospitad’infestaciódepollscalnotificar-hoal’escolaiseguirlesorientacionsadients
del metge de la família i no reincorporar l’alumne/a al’escolafinsatenirlaseguretatdelaseva
desaparició. 
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S ecció20.Ús,responsabilitat,seguretaticustòdiadelsrecursospersonals. 
- Elcentrenoesfaresponsableencapcasdelsobjectesdevalorquepuguinportarelsalumnes,i
s’aconsellaquenoesportinal’Escola. 
- Comqueestractad’articlesnonecessarisduranteltempsdeclasse,s’hirecomanaadoptarla
mesura preventiva de no d’introduir-los a les aules (ni tan sols a les motxilles), perraonsde
seguretat. 
- No espodenferservirmòbilsialtresaparellselectrònicssenseelpermísdelprofessor.Encas
d’incompliment d’aquesta norma el professor li retirarà el telèfon o l’objecte i aquest serà
custodiat a la Direcció fins quevinguielpare,lamareoeltutorlegalarecollir-ho.Nomésels
alumnes de 3r i 4t d’ESO en podran fer ús durant l’esbarjo i, si es queden a dinar,durantel
migdia. 
- Igualment,ésexpressamentprohibitgravarlesclasses,aixícomtercerespersones,permitjàde
qualsevol suport (àudio,vídeo,digital...),llevatquehihagielconsentimentdelprofessoratde
l’assignatura(odelapersona/personesimplicades)idurantlarealitzaciód’algunaactivitat. 
- Durantlessortidesilesactivitatsextraescolars(teatres,museus,visitesguiades...),s’observaran
les normes del lloc visitat pel que fa a l’ús de telèfons mòbils, càmeres de fotos, etc. I es
passaranlesinstruccionsencadacas. 


Secció21.Ús,responsabilitat,seguretaticustòdiadelsrecursosdelcentre. 
- El centre disposa de dispositius,d’aulesi/oespaiscomuns.Cadascunatéunsusospreferents
segons l’horari fixatacomençamentdecurs.Perocuparaquestsespaisforad’aquesteshores,
calqueelprofessoratfaciunareservaambl’ampliacióinformàtica. 
- El professorat que faci servir aquestes aules ha de vigilar que els alumnes tinguin cura del
materialis’had’assegurar,enacabar,quetotquedienbonestat.
- Els alumnes que facin ús d’aquests recursos no podran gravar les classes, així com terceres
persones, per mitjà de qualsevol suport (àudio, vídeo, digital...), llevat que hi hagi el
consentiment del professorat de l’assignatura (de la persona/persones implicades)idurantla
realitzaciód’algunaactivitat. 
- L’úsd’aquestsrecursosforadel’horarilectiuhauràd’estardegudamentautoritzatperescritper
partd’unprofessor/aresponsable. 
- Elsalumnesdisposend’unesxarxesdeconnectivitatwifiipercable,enaquestess’apliquenuna
sèrie de filtres i restriccions de continguts, quedaprohibitintentaraccediracanviar,quedant
registratstotselsintentsperpart del’usuari d’accésnoautoritzat. 
- Elsalumnesnoestanautoritzatsaconnectarcapdispositiualesxarxessense l’autoritzaciódel
personalresponsabledelcentre. 
- L’alumneésresponsabledenavegarperunapàginaambcontingutnorecomanable,encasde
que aquesta hagi evitat els filtres establerts, la seva obligació és tancar-la immediatament i
avisaralapersonaresponsable. 
- Els alumnes no poden fer us d’aplicacions de descarregaojocsonlineooffline,pertaldeno
sobrecarregareltrànsitdedadesperlaxarxa. 
- L’alumnehadetenircuradelmaterialirecursosdelcentreivetllarpelseubonfuncionament. 
- LasalapolivalentiEspai1971comptaambequipsmultimèdiaideprojeccióquenoméspodran
serutilitzatspelsalumnesdeformasupervisadaperunprofessor/a. 
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CAPÍTOL2.DELMENJADOR. 
Secció1.Perpartdelcentre: 
- Es proposaran uns menús equilibrats i es vetllarà per la correcta manipulació i elaboració,
d’acordamblanormativavigent. 
- Per aquells alumnes de la Llar d’Infants que ho requereixin, es facilitarà un menú adaptat i
triturat. 
- Cadamestreoprofessorhadeferlallistadelsalumnesqueesquedenadinaral’escola,enel
gruponfaclassela1ahoradelmatíihifaràconstarlesdietesialtresincidènciescomunicades
perlesfamílies.AquestallistaseràrecollidapelpersonaldeSecretaria. 
- Des de la Secretaria, es realitzaran les modificacions oportunes a les llistes, d’acord amb les
comunicacionsquelesfamílieselsfacinarribarabansdeles11delmatí. 
- Es tindran en compte les al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries, prèvia presentació del
certificatmèdicons’especifiquinclarament. 
- Esfacilitaranalesfamílies,elmenúsmensualsitambéelsadaptatsalesdiferentsintoleràncies,
degudament certificades, per tal depoderprogramar,ambboncriteri,larestad’àpatsdeldia
mantenintl’equilibrinutricionalquehaderegirlabonasalut. 
- Entotmomentesvetllaràperlaseguretatielcontroldeperills. 
- En cas de ser necessari, s’administrarà medicació a aquells alumnes que dinen a l’escola,
sempre que no es requereixi una habilitació especial, i només quan es disposi de la
corresponent prescripciómèdicaonhadeconstarladosi,elsdiesi/ol’horarid’administraciói
també,sempre,amblacorresponentautoritzaciódelsparesotutorslegals. 
- Es facilitarà que aquells alumnes que vulguin repetir d’algun aliment, puguin fer-ho semprei
quanhaginmenjatlaraciómínimaobligatòriadelsdosplatsprincipals. 
- Els alumnes de la Llar d’Infants i Educació Infantil tindran, diàriament, un informe de com a
transcorregutl’àpati/oaltres incidènciesenelserveimigdia-menjador. 
- L’alumnatdelaLlard’infants(alllargdetotelcurs)ieldeP3(1ri2ntrimestre),uncopacabatel
dinar,dormiranlamigdiada. 

Secció2.Perpartdelsalumnes: 
- Entrar a dinar sempre amb les mans netes i amb la bata posada i cordada (els nivellsenels
qualsésobligatòria). 
- Ésobligatoril’úsdelpitetpelsalumnesdelaLlard’InfantsiP3. 
- Entrarpuntualment,apocapocienl’ordrequemarcaelmestre/aoelmonitor/aresponsable. 
- Agafar amb cura el material necessari (safata, gots, coberts i tovalló) procurant mantenir la
màximahigienetantdelqueesprencomdelquerestapelsdemés. 
- Ataula,respectarl’ordreielllocqueassignaelmestre/aomonitor/a. 
- Restarassegutduranttot eldinarimantenirlaposturacorrecta. 
- Habituar-se a menjar amb correcció fent servir els coberts de forma adequada i autònoma,
semprequesiguipossible. 
- Manteniruntodeveumoderat,tantperaconversarambelscompanyscomperadirigir-seal
mestre/aomonitor/a. 
- Demanarlescosesambcortesia. 
- Prendre consciència de les necessitats nutricionals quant a menjar i/o tastar tota la varietat
d’aliments. 
- Respectarl’ordredelsplats:1r,2nipostres,imenjarobligatòriamentla raciómínimadecada
un. 
- Uncopacabateldinar,noaixecar-sedelataulasenselasupervisióiautorització delmestre/ao
monitor/a. 
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-

Deixarlacadirabenposadaal’aixecar-sedelataulauncopacabateldinar. 
Recollir la safata que s’ha utilitzat per dinar, deixar els diferents estris utilitzats en el lloc
habilitat expressament i destriar els diferents residus, dipositant-los en el contenidor
corresponentafidefacilitar-neelreciclatge. 
Proporcionar al Centre, donat el cas, un certificat mèdic on constin les intoleràncies
alimentàriesi/oal·lèrgies. 
Proporcionar al Centre la prescripciómèdicailacorresponentautoritzaciódelsparesotutors
legalsenelcasd’haverdeprendrealgunamedicacióenlafranjahoràriadelmigdia. 
Atendre,entotmoment,lesindicacionsdelsmestresomonitorsquevetllenperlaseguretati
elcontroldeperills. 
Acceptariadmetre,demestresimonitors,lesnormesreferentsalsjocsdirigitsi/olliuresquees
portenatermeenlesestonesd’esbarjo,abansidesprésdeldinar. 
Respectar elmaterialielmobiliaridelmenjadoridetotselsespaisques’utilitzenenlafranja
horàriaquevadesdelafinalitzaciódelesclassesdelmatífinsal’inicidelesdelatarda. 
Respectariobeirlesindicacionsdelsmestresi/omonitorsencasdesituacionsd’emergència. 


CAPÍTOL3.REPRESENTACIÓDELSALUMNES. 
- Alcentres’escollirandelegatsisotsdelegatsdeclasse. 
- El delegat i sotsdelegat de classe seran escollits, per i entre els alumnes de la mateixa, a partir
deciclesuperiordeprimàriaisecundària. 
- El tutor/a del curs supervisarà el procediment d’elecció dels representants dels alumnes i les
normesdefuncionament. 
- Elsalumnestenendretarebrelainformacióqueelspermetiintervenirenlagestióielcontroldel
CentremitjançantelsseusrepresentantsenelConsellEscolar. 
- Els alumnes tenen dret a participar a les Assemblees, tutories de curs i a escollir el delegat i el
sotsdelegat. 
- L’elecció del delegat i sotsdelegat seràtrimestralaCicleSuperiordePrimàriaiperatotelcurs,a
Secundària, tret que el tutor o elclaustredeprofessorsdel’etapacorresponentdecideixinfer-ne
unasubstituciópermotiusobjectiusiqueelcessamenthauràdeseraprovatpermajoriaabsoluta
delsassistents. 
- Els delegatsisotsdelegatsd’ESOi6èdeprimàriaesreuniran,deformaordinària,duesvegadesal
llargdelcurs,ambl’EquipDirectiu. 
- Lesfuncionsdeldelegatsón: 
- Ferdelligamentreeltutorielgrupclasse. 
- Reunir-se amb el tutor sempre que es consideri convenient amb la finalitat de parlar de
possiblesproblemesentrealumnes,activitats,… 
- Recollirladiversitatdecriterisdelgrup. 
- RecollirperescritelsacordspresosencadaAssemblea. 
- Plantejaralsòrgansdegoverndel’escolainiciativesisuggeriments. 
- Vetllarpelcomplimentdelanormativaescolar. 
- Representar al grup, juntament amb el sotsdelegat, davant els òrgans de participació de
l’escola. 
- Elsotsdelegatsubstituiràaldelegatencasd’absència. 

Secció1.Assemblesotutories. 
Lesassembleesotutoriesesrealitzaranambunaperiodicitatsetmanalamb lafinalitatde: 
- Afavorirlaparticipació. 
- Conduircapunaadequadaescoltaenversl’opiniódelsaltres. 
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Fomentareldiàlegielrespecte. 
Reflexionar sobre aspectes que garanteixin una bona convivència emprant diferents
dinàmiquesdegrupqueajudinalaintegraciódenousalumnesiquegenerinunaadequada
cohesiógrupal. 
- Buscar solucions a qualsevol conflicte que es pugui presentar tan a nivell individual com
col·lectiu. 
- Informacions,perpartdeltutor/aodeldelegat,sobrelesactivitatsiactuacionsproposades
desdel’equipdirectiu. 
CAPÍTOL4.INCLEMÈNCIESMETEOROLÒGIQUESIALTRESEMERGÈNCIESQUEESDERIVIND’UNASITUACIÓ
DERISC. 
Encasd’inclemènciesmeteorològiquesialtresemergènciesqueesderivind’unasituacióderiscs’aplicarà
elssegüentsprotocols,segonslasituació: 
- Protocol d’actuacions en cas de nevades per als centreseducatiusdel’àmbitterritorialdela
CatalunyaCentral.(annex6) 
- Protocoldecoordinaciód’emergènciesdelscentreseducatiusil’àread’educaciódelmunicipide
Sant FruitósdeBages.(annex7) 
- Plad’emergènciadel’escola.(annex8) 


TÍTOLIX.DELESQUEIXESIRECLAMACIONS  
CAPÍTOL 1. ACTUACIONS EN CAS DE QUEIXES SOBRE LA PRESTACIÓ DE SERVEI QUE QÜESTIONIN
L’EXERCICIPROFESSIONALDELPERSONALDELCENTRE. 
Quan els pares estiguin en desacord amb l’actuació del personaldelcentre,calqueenprimerllocparlin
amb el/la mestre/a amb qui tinguin la discrepància. En cas denotrobarpuntsd’acord,calparlarambel
tutor/aiendarrertermesiésnecessari,ambladirecciódelcentre. 
Dequalsevolreuniós’hauràdedeixarregistreescritambl’especificaciódelsacordspresos. 
Si tot i així no s’està d’acord i es vol presentar unaqueixaformal,calferunescritdequeixaadreçatala
direcció que ha de contenir la identificació delapersonaopersonesqueelpresenten,elcontingutdela
queixa, la data i la signatura, i, sempre que sigui possible, les dades, documents o altres elements
acreditatiusdelsfets,actuacionsoomissionsaquèesfa referència. 
Larespostaalesqueixess’hadedonaramblamàximaceleritatpossible,evitantsobrepassareltermini 
d’unasetmana. 

CAPÍTOL2.RECLAMACIONSSOBREQUALIFICACIONSOBTINGUDESALLLARGDELCURS. 
Els pares, mares i/o tutors legals poden discrepar amb el/la mestre/a corresponent respecte a les
qualificacionsobtingudespelsseusfills.Caldràparlar-ne,revisarlesprovessicali/oefectuar-nedenoves,i
revisardenoulavaloraciódelconjuntdefactorsqueintervenenenunaavaluació. 
En cas de no coincidir amb la resolució final que el mestre/a hagi pres, poden presentar al·legacions
escrites.Elsescritsdequeixasobrelesqualificacionsobtingudespelsalumneshad’adreçar-sealadirecció
del centre i han de contenirlaidentificaciódelapersonaopersonesqueelpresenten,elcontingutdela
queixa,ladatailasignatura,ilesdadesi/odocumentsenlesqueesbasalaqueixa. 
Ladireccióésquihovaloraràihidonaràresposta.  

CAPÍTOL3.IMPUGNACIÓDEDECISIONSDELSÒRGANSIPERSONALDELCENTRE. 
Elsescritsd’impugnaciódelesdecisionspresespelpersonaldelcentre,s’haurandedirigiralaDireccióamb
lesdadesdescritesalasecció1 
Elsescritsd’impugnaciódelesdecisionspresesperlaDirecció,esdirigiranalpresident/adelatitularitatdel
Centrequehovaloraràihidonaràresposta,comptantsihocreunecessari,ambl’assessoramenticriteridel
ConsellRector. 
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DISPOSICIONSFINALS 
Modificacióidesenvolupamentdeldocument 
La modificació del present document competeix a l’entitat titular del centre, quehauràdesotmetre-laa
l’aprovaciódelConsellEscolar. 
Lasevavigènciaquedacondicionadaalmantenimentdelcentreenelrègimdeconcertseducatius. 
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