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INTRODUCCIÓ 

 

El present document, Normes d’organització i funcionament del centre (NOFC), és el 

document que aplega el conjunt d’acords i decisions d’organització i de funcionament 

que s’adopten per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permet 

assolir els objectius proposats en el projecte educatiu del centre i en la seva programació 

anual. 

 

Per tant, els centres educatius han de determinar quines són les regles, mesures i criteris 

propis per regular les seves normes d’organització i funcionament per tal de garantir que 

tots els membres de la comunitat educativa tenen dret a una bona convivència i el deure 

de facilitar-la i que els alumnes tenen dret a una educació integral, orientada al ple 

desenvolupament de la personalitat, amb respecte als principis democràtics de 

convivència i als drets i les llibertats fonamentals. 

 

El contingut d’aquest document i la seva aplicació han de servir per a orientar a la 

comunitat educativa i servir de mitjà per a la consecució dels fins propis de l’Escola. 

 

La seva aplicació s’ha de fer d’acord a les edats i maduresa dels alumnes així com de 

les característiques que els són pròpies en funció de les seves capacitats i el moment 

evolutiu de la seva personalitat. 

 

El desplegament de les normes recollides en aquest reglament s’ajusten a les 

exigències normatives que estableix la Llei Catalana d’Educació vigent en l’actualitat i 

s’inspira en l’Ideari i el PEC de la nostra Escola.  

 

El present Reglament ha de ser conegut, respectat i acceptat. Per a tal fi s’informarà i 

s’explicarà als alumnes, personal docent i no docent  i pares/mares d'alumnes el 

contingut del mateix i de manera més detallada serà un element d’informació als 

pares/mares/tutors i alumnes i mestres i educadors de nova incorporació al centre. 

Ha de ser un document de referència per resoldre qualsevol dubte sobre els 

comportaments exigibles a: pares, personal docent, personal no docent, alumnes i titular 

del centre. Ha de permetre coordinar les exigències dels diferents estaments. Ha de ser 

la referència informativa per tal que tots els membres de la comunitat educativa 

comprenguin ràpidament i sense ambivalències la normativa establerta. I, ha de ser un 

marc re referència clarificador del que s’espera pel que fa a la normativa que determina 

l’organització i funcionament de l’Escola. 

 

 

Les presents Normes són vigents a partir de la seva aprovació pel Consell Escolar i que 

la comunitat escolar sigui informada. Aquest és un document públic que és convenient 

que sigui conegut per tots els sectors. Per aquesta raó estarà a disposició de les famílies 

i dels altres sectors. Estarà penjat en el web de l’Escola per tal que pugui ser consultat 

per tots els membres de la Comunitat Educativa que ho desitgin. 
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TÍTOL PRIMER: DE LA NATURALESA I FINALITAT DEL CENTRE 

 

CAPÍTOL I.  

DEFINICIÓ DE L’ESCOLA. 

 

La nostra Escola neix el setembre de l’any 1.976, a partir de la iniciativa d’un grup de 

professionals de l’educació, una secretaria i una cuinera que van decidir crear una 

Escola cooperativa per atendre alumnat amb necessitats educatives específiques. 

 

A partir de les inquietuds d’aquests professionals, es va posar en marxa un nou projecte 

educatiu, fet oficial a partir de l’O.M del 12/8/78). 

 

El nostre és un centre que funciona com a Cooperativa d’ensenyament i, per tant, 

defensa i aplica els principis cooperatius com a base de referència en el marc de la feina 

educativa i promou i incentiva aquests principis en el sí de la comunitat educativa i més 

específicament en els alumnes. El model cooperatiu es basa en una gestió participativa, 

igualitària i compromesa en la que han d’estar involucrats activament tots els sectors 

que conformen la comunitat educativa: alumnes, mares i pares i personal docent i no 

docent. 

 

L’Escola ha evolucionat molt al llarg del temps. Des del principi, ha desenvolupat un fort 

compromís amb l’actualització formativa del seu equip professional, amb la recerca 

educativa i amb l’elaboració de projectes innovadors. Per altra banda, ha estat sempre 

representada en Institucions i Organismes educatius, participant activament en els 

debats i decisions referents a l’àmbit de l’educació especial i l’atenció de les persones 

amb necessitats educatives especials. 

 

La formació continua dins la pròpia Escola amb l’assessorament de persones expertes, 

és un dels nostres trets d’identitat. La nostra orientació psicopedagògica i els fonaments 

de les nostres intervencions queden recollits en bona part en el nostre llibre “Processos 

d’aprenentatge i formació docent (en condicions d’extrema diversitat)”, guanyador del 

premi de Pedagogia Rosa Sensat de l’any 2.000. Aquest llibre reflecteix el treball 

realitzat sota la supervisió de la psicopedagoga cognitivista, Liliana Tolschinsky i exposa 

les nostres concepcions educatives i el seu desenvolupament en la pràctica quotidiana 

de Escola. 

 

Al llarg de la nostra història les concepcions educatives i l’atenció a l’alumnat d’educació 

especial han experimentat canvis importants. Igualment, la incorporació de noves 

tecnologies ens ha suposat disposar de nous recursos per aprendre, compartir el 

coneixement i comunicar-nos. En els últims anys s’ha fet una aposta decidida per 

incloure-les com a recurs pedagògic en la majoria d’àrees i en el desenvolupament de 

projectes d’aprenentatge. 

 

El processos d’integració, normalització i d’inclusió de l’alumnat amb necessitats 

educatives especials que s’han anat desenvolupant al llarg de les darreres dècades, ha 

comportat una nova via de recerca i de col·laboració amb altres institucions i altres 

escoles. El professorat de la nostra Escola participa activament en Congressos, 

Seminaris, Jornades i Cursos per comunicar les nostres experiències i pràctiques i per 

conèixer altres realitats educatives. Per altra banda, també realitza assessoraments en 

altres escoles. 
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Després d’uns anys de fer escolaritzacions compartides individuals , l’any 2.004 Rel 

dóna un pas endavant ampliant la seva col·laboració participant amb les escoles 

ordinàries del barri fent diversos projectes d’activitats escolars compartides amb grups-

classe de Rel i grups-classe de primària. 

 

Creiem que la nostra experiència, recerca i formació en l’àmbit de l’atenció 

psicoeducativa d’alumnes amb necessitats educatives especials, s’ha de divulgar i 

compartir, i pot tenir un paper important en el procés actual de construcció d’un sistema 

educatiu que aposta per fórmules el més integradores i normalitzadores possibles, en el 

camí de la inclusió. 

 

L’Escola Rel està ubicada en el carrer Montserrat de Casanoves, 44, en el districte 

d’Horta-Guinardó de Barcelona. Està comunicada per transport públic amb altres zones 

de Barcelona (bus 39 i 117, Metro Horta L5 i Maragall L4). 

 

Les característiques sòcio-econòmiques del nostre barri són molt heterogènies, ja que 

acull tant a persones amb un nivell mig-alt (sectors residencials) com a persones amb 

un nivell mig-baix. 

 

L’Escola està oberta al barri i moltes de les seves activitats es realitzen en interacció 

amb el nostre entorn proper. La proximitat del Parc del Guinardó ens permet gaudir 

d’una zona verda per fer sortides i activitats pre-esportives. 

 

Malgrat tot, donada la diversitat de les zones de residència dels alumnes que atenem fa 

que no sigui pròpiament una Escola de barri. 

 

L’Escola atén alumnes d’edats compreses entre els sis i vint-i-dos anys. Són alumnes 

que requereixen, per desenvolupar al màxim possible el seu potencial, un entorn, una 

organització i unes propostes educatives i terapèutiques ajustades a les seves 

necessitats educatives especials. 

 

Els alumnes es caracteritzen per la seva diversitat i heterogeneïtat. Són persones que 

presenten trastorns que poden afectar l’àrea cognitiva, afectiva i relacional. Els trastorns 

poden derivar d’una etiologia orgànica, genètica i/o neurològica i es poden manifestar 

amb discapacitat intel·lectual de diferents graus, trastorns de la personalitat i trastorns 

greus del desenvolupament. 

 

La seva procedència és molt diversa, tant a nivell geogràfic com a nivell sociocultural. A 

més dels alumnes que provenen del propi districte (Horta-Guinardó), també venen de 

Barcelona ciutat i de l’àrea metropolitana. 

 

La derivació d’alumnes al nostre centre la porten a terme els Equips d’Assessorament 

Psicopedagògic (EAP) , hospitals, terapeutes o les mateixes famílies, per pròpia 

iniciativa. Tots els alumnes han de tenir el dictamen de l’EAP corresponent. 
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CAPÍTOL II. 

MODEL EDUCATIU DE L’ESCOLA 

 

La nostra és una escola laica i catalana, plural, activa, humanista i inclusiva. 

 

En la nostra tasca educativa fomentem els següents valors: 

 

• El respecte dels drets humans, la solidaritat i els valors democràtics. 

• La consciència ecològica de l‘entorn i la utilització racional dels recursos que 

ofereix la natura. 

• La construcció d’una societat no sexista en les relacions interpersonals. 

• L’actitud pacifista davant la societat i els seus conflictes i la generació de recursos 

de conciliació. 

 

La nostra és una escola viva i orientada a la vida. Partim de les capacitats i necessitats 

que tenen els nostres alumnes per interessar-se per les coses i les persones. 

 

En el procés d’aprenentatge ells són els protagonistes i nosaltres els acompanyem en 

la recerca de respostes, ja que per crear coneixement cal construir un camí, un procés 

propi. 

 

Acollim els alumnes amb tot el seu bagatge i característiques i és a partir d’aquests que 

es desenvolupen com a persones compromeses amb la societat. Amb tot això es 

defineix un projecte personalitzat, ja que cada ésser humà és únic i irrepetible. 

 

Posem l’accent en els processos, en l’adquisició de recursos, l’autonomia personal, la 

capacitat d’autogovernar-se, de decidir i prendre iniciatives, l’acceptació d’un mateix, la 

cooperació i el treball en equip. 

 

Compartim el projecte personalitzat de cada alumne amb la seva família, ja que la 

considerem un element bàsic en tot el procés a seguir. Junt amb ells definim estratègies 

per encarar el present i el futur. 

 

Tot allò que forma part de la vida ha d’estar present a l’escola. La preparació dels 

alumnes ha d’estar orientada a comprendre, analitzar i actuar en el sí de la societat que 

els toca viure. Treballem per donar-los una formació global, normalitzadora i integradora. 

 

La xarxa de relacions dins de l’Escola és l’eix centralitzador del treball educatiu i 

terapèutic que s’hi desenvolupa. 

 

Relacionant-se amb els altres, els alumnes descobreixen que les seves dificultats no 

són úniques i aprenen des d’elles, descobrint i compartint amb els altres les seves 

possibilitats i les seves ganes de créixer. Es tracta de crear una vida d'Escola basada 

en la convivència, que permeti el desenvolupament intel·lectual, afectiu i relacional en 

situacions de vida quotidiana. És en aquest sentit que a l'Escola es treballen situacions 

de vida quotidiana, per a què s’aprengui mitjançant activitats amb sentit per elles 

mateixes. 
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El constructivisme és el nostre referent teòric. Una manera d’entendre com es genera 

nou coneixement. Des de la perspectiva constructivista el subjecte és el protagonista 

del seu propi aprenentatge. És amb l’exploració activa del seu entorn que crea, a partir 

de les seves accions, estructures internes que li permeten reorganitzar la seva 

intel·ligència i el seu coneixement del món. 

 

Aquest coneixement s’organitza i reorganitza com a conseqüència de la interacció del 

subjecte amb l’entorn. Tornar sobre allò que ja hem fet és tractar d’entendre el que estem 

fent. Mantenir-nos en la recerca d’una solució pot provocar canvis en la manera 

d’entendre. Es progressa actuant sobre el que ja hem après, sobre les pròpies idees. 

 

El constructivisme considera que el maneig dels sistemes simbòlics (numeral, gràfics, 

mapes, escriptura) és més que un mitjà de transmissió de coneixement, és un mitjà de 

generació de coneixement. 

 

Les nostres propostes educatives s’adrecen a trencar la barrera entre escola i entorn. 

Intentem ajudar els nostres alumnes a organitzar i comprendre la vida quotidiana i la 

realitat social que ens envolta. 

 

Les eines fonamentals d’aprenentatge que utilitzem són els instruments de la nostra 

cultura. 

 

Partim del coneixement individual de cada alumne per determinar les seves necessitats 

educatives. 

 

Treballem des d’un enfocament que afavoreix la interacció entre els alumnes mitjançant 

el treball en petits grups, en intergrups i amb agrupaments flexibles. 

 

Treballem amb un enfocament escolar però sense oblidar la perspectiva de comprensió- 

intervenció terapèutica. 

 

El nostre treball psicopedagògic requereix una estreta col·laboració amb les famílies 

dels nostres alumnes i amb els professionals externs que intervenen. 

 

CAPÍTOL III. 

COMUNITAT ESCOLAR 

 

La comunitat escolar és fruit de la integració harmònica de tots els sectors que 

intervenen en l’escola: titularitat, alumnes, personal docent, educadors, pares/mares i 

personal d’administració i serveis. 

 

La configuració de l’escola com a comunitat escolar es manifesta sobretot en la unitat  

de criteris en el treball conjunt i en la participació de tots els estaments en la gestió i 

tasca educativa del centre. 

 

El caràcter propi del Centre o Ideari ha de ser respectat per pares, mestres, alumnes i 

personal no docent. D’acord amb l’article 115 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig 

d’Educació, el caràcter propi del centre s’ha de donar a conèixer als diversos sectors de 

la comunitat educativa. Per això, la matriculació d’un alumne suposa el respecte i 

acceptació del caràcter propi del centre. 
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La titularitat de l’Escola, la representació de la qual recau en el Consell Rector de la 

Cooperativa i deriva dels principis definits i els acords establerts en l’Assemblea de socis 

cooperativistes, és responsable d’expressar i donar continuïtat als principis que 

defineixen l’educació que l’escola imparteix (caràcter propi), i vetlla per la cohesió de 

tots els qui col·laboren en la marxa del centre. 

 

Els alumnes són els principals protagonistes del propi creixement i del seu aprenentatge, 

intervenen activament en la vida de l’escola segons les exigències de l’edat, i hi 

assumeixen responsabilitats proporcionades a llur capacitat. 

 

Els mestres i educadors constitueixen un sector fonamental de la comunitat educativa, i 

juguen un paper decisiu en la vida de l’escola. Ells orienten i ajuden els alumnes en el 

procés educatiu i complementen així l’acció formativa dels pares. 

 

El personal d’administració i serveis realitza tasques i assumeix responsabilitats molt 

diverses, totes al servei de la comunitat educativa i en col·laboració amb la titularitat, la 

direcció del centre, els mestres i educadors, els alumnes i les famílies. 

 

Els pares/mares o tutors dels alumnes han exercit el dret a decidir l’educació que 

desitgen per als seus fills quan han escollit l’escola i han esdevingut membres de la 

comunitat escolar. La seva col·laboració activa en la tasca formativa del centre es 

realitza individualment i també, en el seu cas, a través de l’associació de pares i mares 

i del Consell Escolar. 

 

El Consell Escolar és l’òrgan de participació representatiu de la comunitat escolar, i la 

seva composició garanteix que la titularitat, la direcció, els mestres i educadors, els 

pares/mares/tutors d’alumnes i el personal d’administració i serveis tinguin ocasió de 

coresponsabilitzar-se de la gestió global del centre. La nostra realitat específica pel que 

fa a les característiques dels alumnes que atenem condiciona la seva participació en el 

Consell Escolar.  
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TÍTOL SEGON:  DELS ÒRGANS DEL CENTRE 

 
PREÀMBUL.  

ELS ÒRGANS DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DEL CENTRE 

 

L’estructura de gestió del centre està formada per Òrgans de govern i per Òrgans de 

coordinació, quan s’escaigui. 

 

Els òrgans de govern del Centre són: 

 

a) Unipersonals: 

- Director (un dels Coordinador Pedagògics) 

- Coordinadors Pedagògics 

 

b) Col·legiats: 

- Consell Escolar. 

- Claustre de Professors. 

- Equip Directiu format pels Coordinadors d’Etapa i  el Titular  

 

Són de caràcter obligatori Els coordinadors d’Etapa (un d’ells com a Director),  l’Equip 

directiu, el Claustre de Mestres i el Consell Escolar. 

 

Els òrgans pedagògics del Centre poden ésser: 

 

a) Unipersonals pedagògics:  

 

- Mestre tutor 

- El/la logopeda 

 

Els òrgans de coordinació del Centre poden ésser: 

 

b) Unipersonals de coordinació: 

   

- Coordinador d’activitats i serveis escolars. 

- Coordinador Menjador i projectes d’espai de menjador 

- Coordinador Relacions AMPA- ESCOLA 

- Coordinador de Material Escolar 

 

  

c) Col·legiats: 

  - Etapes 

  - Comissions: 

- Comissió de Noves tecnologies/TIC/TAC/Informàtica. 
- Comissió d’Innovació Pedagògica 
- Comissió de Comunicació i Imatge i Documentació 

Institucional. Web/Blogs/Xarxes socials 
- Comissió de Dimensió Terapèutica 
- Comissions de Festes 

- Comissió  BCN Escoles + Sostenibles 
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La provisió dels càrrecs de govern o encàrrecs d’altre tipus, relacionats en aquest 

Reglament, amb excepció dels que són de caràcter obligatori establerts en l’article 54 de 

la Llei Orgànica reguladora del dret a l’educació, no serà mai, obligatòria, si no facultativa 

de l’entitat titular, podent acumular, augmentar o disminuir el nombre dels mateixos. 

 

El nomenament i cessament dels càrrecs de govern o de coordinació, amb excepció dels 

que són de caràcter obligatori, els quals estan regulats per la llei educativa vigent, és 

competència de l’entitat titular, per pròpia iniciativa o a instància o proposta del director del 

centre i/o equip directiu. 

 

 

CAPÍTOL I.  

ÒRGANS UNIPERSONALS DE GOVERN 

 

Secció I : El Director O Directora 

 

1. Definició de la figura de director o directora 

 

Al nostre centre la figura del director, com a càrrec específic, té un caire essencialment 

burocràtic i representatiu. Les seves funcions, obligacions i drets, així com el procés de 

selecció queda explicitat en l’apartat de COORDINADORS PEDAGÒGICS, que són els 

que exerceixen la funció real de direcció pedagògica del centre.  

 

2. Competències del director o directora. 

 

Sí que són funcions específiques de la persona que ostenta el càrrec de direcció, a nivell 

burocràtic, les que a continuació s’expliciten: 

 

• Signar les certificacions i documents acadèmics del Centre. 

• Signar els documents relacionats amb els processos sancionadors del centre: 

alumnat i professorat.  

• Convocar i presidir els Consells Escolars   

• Acordar amb la titularitat els temes a tractar en cadascun dels Consells 

Escolars. 

 

3. Designació del director o directora. 

 

El Director del centre serà designat, com a membre de les coordinacions pedagògiques, 

en reunió de Claustre i pel Claustre. Posteriorment els dos coordinadors pactaran quin 

d’ells ostentarà la figura de Director/a, ostentant, l’altre coordinador, la figura de 

sotsdirector. 

 

L’acord del Claustre (i la decisió de la coordinació) serà transmès al Consell Escolar del 

centre i hi haurà de ser adoptat per majoria absoluta dels seus membres. 

 

El mandat del Director queda subjecte a la duració del càrrec de Coordinador pedagògic i 

a les característiques pròpies dels processos d’elecció i reelecció d’aquest càrrec.  

El cessament del Director/a  (com a Coordinador Pedagògic) requerirà l’acord del Claustre 

i serà transmès al Consell Escolar del centre. 
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4.  Cessament, suspensió i absència del director o directora 

 

El Director/a cessarà en el seu càrrec: 

 

• Al concloure el període del seu manament com a Coordinador Pedagògic amb 

posterior transmissió del cessament al Consell Escolar del Centre. 

• Per acord del Claustre amb posterior transmissió del cessament al Consell Escolar 

del Centre. 

• Per renúncia seguint els termes establerts en els processos de renúncia com a 

Coordinador Pedagògic amb posterior transmissió del cessament al Consell 

Escolar del Centre. 

• El Claustre del Centre, amb l’acord del Consell Escolar podrà suspendre 

cautelarment o cessar al Director/a abans del termini del seu manament, quan 

incompleixi greument les seves funcions. 

• Si es produeix una suspensió cautelar, aquesta no podrà tenir una durada superior 

a un mes. En aquest període s’haurà de produir el cessament definitiu o la 

rehabilitació. 

• El Claustre podrà exercir la facultat de suspensió cautelar del Director/a només un 

cop durant el període establert pel seu manament. 

 

En cas de cessament, suspensió o absència del Director (Coordinador Pedagògic), serà 

l’altre coordinador pedagògic, exercint el seu càrrec de Sotsdirector, qui assumirà les seves 

funcions fins al nomenament del nou coordinador pedagògic.  

 

En el cas de cessament o suspensió del càrrec, la durada del manament del Director/a 

substitut quedarà lligada a la duració del seu càrrec com a Coordinador Pedagògic del 

centre i es contempla que pugui pactar el no exercici d’aquest càrrec en favor del nou 

Coordinador Pedagògic elegit.  

 

En el cas d’una baixa de curta durada, l’altre coordinador, com a sotsdirector, exercirà les 

funcions de direcció del centre.  

 

Si la baixa fos de llarga durada, implicant la contractació d’un altre professional que 

s’inclouria en l’equip docent, el Claustre nomenarà un nou Coordinador de caràcter 

temporal d’entre els mestres tutors del centre que compleixin els requisits per poder dur a 

terme aquesta tasca. Finalitzada aquesta baixa, el Coordinador es reincorporarà en les 

mateixes condicions que en el moment de marxar, tornant el mestre tutor que exercia 

temporalment com a coordinador, a la seva tasca docent a l’aula.  

 

Com en el cas de l’elecció del Director sortint, l’entrant haurà de ser aprovat en Consell 

Escolar per majoria absoluta.  

 

 

Secció II : El Coordinador Pedagògic 

 

Queda establerta la presència de dos Coordinadors pedagògics que treballaran de manera 

col·legiada esdevenint la Direcció Pedagògica del Centre. 
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1. Procés d’elecció dels coordinadors pedagògics. 

 

Els coordinadors pedagògics seran designats, mitjançant votació, pel Claustre (entès com 

tot l’equip de professionals pedagògics del centre: mestres, especialistes i educadors) en 

votació secreta duta a terme en Reunió de Claustre. Aquesta votació, atesos a la 

importància de l’elecció del càrrec, contempla: 

- La obligatorietat de tots els membres del Claustre de exercir el seu dret a vot. 

- La possibilitat de delegació de vot en un altre membre del Claustre, amb 

comunicació escrita i signatura del membre delegant. Dita delegació serà lliurada a 

la coordinació en iniciar-se la reunió.  

- La participació en la votació del personal en situació de contracte de relleu.  

- La no participació en dita votació del personal en situació de substitució.  

 

L’elecció de la coordinació ha de produir-se amb un consens de les dues terceres parts del 

Claustre. De no ser així, es preveu la possibilitat d’obrir debat i arribar a un consens d’algun 

altre tipus que igualment hauria de ser referendat, via votació, per la totalitat del Claustre. 

 

Queda establert que un dels Coordinadors Pedagògics, mitjançant un pacte intern entre 

ells i en consens amb el Claustre, ostentarà el càrrec de Director/a. L’objectiu és agilitzar 

les gestions pròpies d’aquest càrrec i atesos al coneixement i la implicació directa en la 

gestió pedagògica del centre. 

 

Pel que fa a l’elecció i cessament del Coordinador/a i desenvolupament del seu càrrec 

s’acorda que el càrrec tindrà la durada mínima d’un any i màxima de quatre anys, temps 

que hauria de correspondre a la durada PLA ESTRATÈGIC DE COORDINACIÓ, podent 

ser reelegit: 

 

• Any a any, a partir del quart, si el claustre així ho decideix i ho aprova en la 

revisió del càrrec que es farà a final de cada curs, ampliant al mateix temps el 

desplegament del PLA ESTRATÈGIC DE COORDINACIÓ.  

• En el procés de reelecció queda oberta la possible  renuncia al càrrec per part 

del coordinador/a reelegit a partir del primer any d’exercici del càrrec.  

• No es contempla limitar temporalment la reelecció del càrrec de Coordinador 

pedagògic sempre i quan hi hagi un acord del Claustre que ho referendi.  

• El claustre pot exercir la seva capacitat de cessament del càrrec de 

Coordinador per acord amb majoria quan incompleixi greument les seves 

funcions.   

• Si es produeix una suspensió cautelar, aquesta no podrà tenir una durada 

superior a un mes. En aquest període s’haurà de produir el cessament definitiu o 

la rehabilitació. 

• El Claustre podrà exercir la facultat de suspensió cautelar del Coordinador només 

un cop durant el període establert pel seu manament. 

 

El càrrec de Coordinador Pedagògic serà incompatible amb el càrrec de President, no 

així amb qualsevol altre càrrec del Consell Rector.  
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Qui assumeixi aquest càrrec haurà de portar un mínim de 4 anys a l’escola com a tutor 

de grup. Mai podrà accedir al càrrec de Coordinador Pedagògic un mestre tutor en 

situació de contracte de relleu.  

 

2. Criteris d’elecció del Coordinador Pedagògic 

 

En l’elecció dels coordinadors es tindran en compte els següents criteris: 

 

• Tenir un bon nivell de formació continuada 

• Tenir eficàcia per resoldre els problemes i complir les seves obligacions. 

• Absorbir molta informació i organitzar-la. 

• Tenir iniciativa i capacitat de decisió. 

• Fomentar la bona relació entre el personal del centre.  

• Cuidar les relacions amb l’exterior i transmetre una bona imatge d’escola. 

• Transmetre les informacions amb fidelitat i transparència. 

• Abordar els temes conflictius i vehiculitzar la seva resolució. 

• Dinamitzar i coordinar equips. 

• Tenir flexibilitat per acceptar la diversitat de l’equip i arribar a acords vinculants.  

• Facilitar la comunicació tant dels aspectes pedagògics com els personals 

derivats de la feina. 

• Tenir una visió global de l’escola i preveure necessitats a mig i llarg termini. 

• Vetllar per l’elaboració de documents que marquin la línia de l’escola. 

• Tenir dinamisme per proposar i posar en marxa nous projectes.  

• Mostrar capacitat per moderar les reunions pedagògiques. 

 

3. Previsió i traspàs  dels coordinadors pedagògics. 

 

Quan la coordinació pedagògica prevegi el cessament en les seves funcions d’algun dels 

seus dos membres (o dels dos al mateix temps), ho comunicarà al Claustre amb un any 

d’antelació (juny del curs previ al cessament del càrrec). 

 

En aquest moment el claustre designarà el nou (o nous Coordinadors) que amb un curs 

per endavant establiran un espai de coordinació setmanal (considerat com a hora no 

lectiva) per tal de: 

 

• Fer els traspassos pertinents 

• Elaborar el nou PLA ESTRATÈGIC DE COORDINACIÓ 

 

4. Pla estratègic de coordinació pedagògica. 

 

El PLA ESTRATÈGIC DE COORDINACIÓ ha d’esdevenir el marc de treball de la direcció 

pedagògica del centre.  

 

Seria aconsellable que tingués una previsió de desplegament de 4 cursos.  

 

En accedir a la coordinació pedagògica del centre, ambdós coordinador hauran de 

presentar el seu PLA ESTRATÈGIC al claustre per tal de donar-li visibilitat i trobar el 

consens de l’equip (sempre que sigui possible). En l’elaboració d’aquest pla es tindrà en 
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compte l’opinió de tots els membres del Claustre i les seves aportacions quedaran 

recollides documentalment.  

 

Aquest pla ha de respectar el trets identitaris del centre i la/les metodologia/es didàctiques 

que el defineixen. De igual manera, quedarà subjecte a les directrius generals que el 

Claustre consideri com a objectius de l’escola a assolir, podent ser ampliats pels 

Coordinadors Pedagògics en base a les necessitats que, en el desenvolupament del seu 

càrrec, es detectin i que s’acabaran decidint i consensuat en Reunió de Claustre.  

 

Sent coneixedors del PLA ESTRATÈGIC anterior, els nous coordinadors han de 

contemplar en el nou pla aquells aspectes que han estat avaluats positivament pel centre 

i introduir els canvis que considerin pertinents per tal de millorar la qualitat del servei que 

es presta als alumnes.   

 

5. Competències i obligacions dels coordinadors pedagògics. 

 

Les coordinacions pedagògiques esdevenen l’òrgan col·legiat que dóna cohesió i 

continuïtat a l’acció educativa que es realitza en les diferents etapes del Centre. 

 

Són competències i obligacions del coordinador pedagògic com a membre de l’equip 

directiu:  

 

● Donar suport als mestres tutors en el desenvolupament de la seva tasca 

docent, en la intervenció amb els alumnes i en el tracte amb les famílies.  

● Vetllar per la correcta aplicació del caràcter propi del Centre. 

● Vetllar pel compliment de les normes d'organització i funcionament del centre 

(NOFC). 

● Impulsar iniciatives i plans d’actuació encaminats a la millora de la qualitat del 

Centre i la consecució dels objectius fixats. Elaborar la programació general del 

Centre a partir d’un PLA ESTRATÈGIC amb durada determinada que ha d’estar 

comunicat al claustre.  

● Liderar els projectes d’innovació i renovació pedagògica del centre formant part 

de manera obligatòria i coordinant la COMISSIÓ D’INNOVACIÓ 

PEDAGÒGICA. 

● Fer propostes d’assignació del professorat als diferents cicles, cursos i àrees 

en la forma més convenient per a l’ensenyament, tenint en compte l’especificitat 

del lloc de treball al qual estigui adscrit cada professor i les especialitats que 

tingui reconegudes, en el marc general de les necessitats del centre i el seu 

projecte educatiu. 

● Dur a terme l’elaboració dels horaris escolars. 

● Promoure una acció coordinada dels Equips de Mestres i Especialistes en 

l’elaboració, revisió i aplicació del projecte curricular del Centre. 

● Estudiar i preparar els assumptes que calgui sotmetre al Claustre i/o al Consell 

Escolar, excepte els que siguin de la competència exclusiva del Consell Rector. 

● Preparar la documentació, organització i calendari de les reunions del Claustre. 

● Supervisar la selecció dels materials curriculars i d’altres mitjans pedagògics 

que calgui adoptar en el Centre. 

● Fomentar l’actualització pedagògica i la formació permanent dels professionals 

i implementar el pla de formació anual que vindrà determinat per la proposta de 

la COMISSIÓ D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA encarregada d’elaborar-lo.  
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● Suggerir i aprovar la participació de membres de l’Equip docent en cursos de 

formació.   

● Seguir els criteris de selecció dels mestres, especialistes i/o educadors que 

s’hagin d’incorporar en la plantilla del personal docent. 

● Establir les directius per a la programació i el desenvolupament de les activitats 

docents. 

● Fer el seguiment dels diferents “Projectes de Col·laboració” i ESCOLARITATS 

COMPARTIDES subscrits amb d’altres centres o entitats. 

● Suggerir i realitzar contactes amb els serveis socials dels diferents ajuntaments 

de les famílies problemàtiques o amb necessitats d’orientació i ajut. 

● Suggerir o realitzar contactes amb els diferents serveis hospitalaris quan hi hagi 

casos d’alumnes i famílies que ho facin necessari. 

● Tenir els contactes pertinents amb l’EAP de zona i amb la Inspecció Educativa. 

● Portar al dia el registre de tots els alumnes matriculats al centre a partir de 

l’aplicatiu proporcionat pel Departament d’Educació (RALC) 

● Vetllar per la coherència i l’adaptació de totes les qüestions relacionades amb 

l’atenció educativa dels alumnes de l’escola en tots els àmbits on els alumnes 

participen.  

● Revisar la programació dels grup-classe i els PI a l’inici de curs. 

● Vetllar perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes es dugui a 

terme en relació amb els objectius generals d’àrea i d’etapa, i en relació amb 

els criteris fixats pel claustre de professors en els PI i les PROGRAMACIONS 

D’AULA. 

● Elaborar la memòria anual del curs escolar. 

● Coordinar-se amb els tutors un cop a la setmana en reunió d’una hora.  

● Preparar, estar present i transcriure les entrevistes amb els pares i terapeutes, 

així com les reunions de grup-classe. És preveuen en aquest punt, però, 

situacions d’excepcionalitat que, posant-se de manifest i estan acordades entre 

els tutors i la coordinació, poden fer variar aquest punt: reunions de seguiment, 

absència del coordinador per motius justificats... 

● Coordinar-se  amb l’altre coordinador/a amb la freqüència estipulada (com a 

mínim un cop per setmana) i la vetllar per mantenir la qualitat necessària pel 

bon funcionament del centre 

● Coordinar-se amb la presidència del Consell Rector un cop per setmana 

● Portar el control actualitzat de les carpetes dels alumnes. 

● Gestionar el procés de matriculació de l’alumnat:  

 

o Realitzar entrevistes amb els pares i possibles futurs  alumnes 

o Recollir la informació que calgui (dictàmens, opinions de terapeutes, etc.) 

o Realitzar les consultes pertinents amb els diferents EAPs ,així com fer la 

demanda de la documentació necessària per encetar els processos de 

matriculació.  

o Acceptar aquells alumnes que considerin susceptibles de ser atesos al 

centre. 

o Passar per claustre aquells casos en els que la Coordinació té dubtes de 

la idoneïtat de la matriculació del nen/a. 

 

● Representació del centre davant l’ Inspecció d'Educació i en tot allò que es 

desprengui de la tasca pedagògica del Centre.  
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● Representar a l’escola en reunions diverses i en tot allò que es desprengui de 

la tasca pedagògica del centre. 

● Atendre visites externes a l’escola (EAP, Inspecció, Institucions que sol·licitin 

informacions sobre l’escola).  

● Revisar, arxivar, repartir la correspondència i passar la informació que calgui al 

claustre.  

● Gestionar el correu electrònic de l’escola.  

● Preveure i organitzar les substitucions de l’escola, procurant respectar les hores 

no lectives dels diferents mestres tutors.  

● Pactar a l’inici de cada curs la intervenció del coordinador a les classes, a nivell 

pedagògic.  

● Organitzar les reunions d’etapa i de claustre: fer l’ordre del dia, transmetre 

informacions, i dinamitzar les reunions proposant i organitzant temes. 

● Vetllar pel bon ús, a nivell de contingut,  de les hores no lectives del l’equip. 

● Gestionar amb els tutors i informar al Claustre, de la previsió de derivació dels 

alumnes.  

● En relació a la formació de docents en pràctiques, establiran els calendaris i 

criteris d’admissió, així com el nombre de persones admeses entre el f inal d’un 

curs i l’inici del posterior (juny/juliol - setembre). 

● Adoptar les mesures disciplinàries pertinents respecte dels alumnes davant els 

problemes greus de convivència en el centre. 

● Rebre informació del desenvolupament de la programació general de les 

activitats les extraescolars. Fer aportacions per tal d’assegurar el manteniment 

i respecte de la línia pedagògica del centre en aquestes activitats.  

● Coordinar la realització de les reunions d’avaluació i presidir les sessions 

d’avaluació de fi de cicle, si s’escau. 

● Conèixer i supervisar les Juntes d'Avaluació. 

● Coordinar l’actuació dels diferents coordinadors d’àrea i les comissions de 

treball.  

● Executar els acords presos pels òrgans col·legiats i comissions i/o delegar 

aquesta execució en d’altres membres de l’equip docent si s’escau.  

● Exercir d'òrgan competent per a la defensa de l'interès superior de l'alumnat. 

● Estructurar el procés d’avaluació. 

● Conèixer el material pedagògic disponible i sol·licitar el que calgui per enriquir 

l’ensenyament. 

• Assistir a les colònies anuals en el cas que sigui necessari , assegurant la 

presència d’un dels dos coordinadors.  

• Informar de les gestions realitzades fora de l’escola, en reunió de claustre. 

• Elaborar i gestionar tots els documents i aplicatius que l’administració 

educativa requereixi: 

 

o Horaris  

o Quadres diagnòstics 

o Dades anuals de centre  i Estadístiques 

o Pla anual 

o Memòria anual 

o Pla Estratègic de Coordinació 

o Documentació de l’alumnat 

o Informes de derivació i per institucions externes (CD, EVO...) 

o RALC 
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o PRÀCTICUM 

o Expedients i historials... 

 

• Informar de les incidències excepcionals dels alumnes (absentisme, sancions 

derivades de problemes de conducta, expulsions...) en reunió de 

funcionament i posteriorment al Consell Escolar.  

• Portar el control del registre de puntualitat, dies lliures i baixes del personal. 

Fer un informe mensual que es lliurarà al Consell Rector  per tal que, si 

s’escau, apliqui la normativa i/o règim sancionador pertinent.  

• Portar a terme les entrevistes de selecció de personal docent i fer la proposta 

al Consell Rector. Acte seguit, és obligació del Consell Rector convocar una 

assemblea per ratificar o declinar la proposta presentada.  

• Fer formació permanent mitjançant la participació a cursos i la realització de 

lectures. 

• Atendre i coordinar el personal de pràctiques i adscriure’l als diferents grups. 

• Atendre i coordinar-se amb el personal de menjador, fent reunions 

periòdiques amb l’equip de monitors i organitzant els períodes no lectius, 

segons la normativa aprovada pel Claustre.  

• Seguiment i control de les tasques pedagògiques. Qualsevol incompliment o 

desacord respecte a les mateixes es procurarà solucionar amb el 

Coordinador. Si no s’arriba a una solució es traspassarà el problema i la presa 

de decisions progressivament als estaments superiors (Etapa, Claustre, 

Consell Rector, Assemblea). 

 

7. Drets dels coordinadors pedagògics 

 

• Disposar d’hores de treball individual suficients per complir amb les seves 

obligacions, proposades a l’etapa i ratificades pel Claustre. 

• Rebre del personal docent les informacions que li calguin per dur a terme la 

seva tasca. 

• Tenir preservat el seu espai de treball i material. 

• Ser respectat en les seves decisions. 

• Delegar tasques. 

 

 

CAPÍTOL II.  

ÒRGANS COL·LEGIATS DE GOVERN 

 

Secció I : El consell escolar  

 

1. Marc Normatiu  

 

Funcions del Consell Escolar 

 
Es consideren funcions pròpies del Consell Escolar de centre les citades a continuació:  

 

• Intervenir en la designació i el cessament del director o directora del centre i en 

la selecció i l'acomiadament de docents, en els termes establerts per la 

legislació orgànica en aquesta matèria. 
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• Participar en el procés d'admissió d'alumnes i garantir el compliment de les 

normes que el regulen. 

• Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, la sol·licitud d'autorització 

de percepcions, o la comunicació de l'establiment de percepcions, segons que 

escaigui, per les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els 

serveis escolars establerts legalment i no coberts pels contractes programa, si 

se n'han subscrit. 

• Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, el pressupost del centre i el 

retiment de comptes, referit tant a les assignacions de recursos públics com a 

les quantitats percebudes a què fa referència l'apartat anterior. 

• Conèixer la resolució de conflictes escolars i vetllar perquè s'ajusti a la 

normativa vigent. A instància de mares, pares o tutors, el consell escolar pot 

revisar les decisions relatives a conductes dels alumnes que perjudiquin 

greument la convivència en el centre i proposar, si escau, les mesures 

pertinents. 

• Participar en l'aprovació de les normes de funcionament del centre, les seves 

adequacions i la programació general anual proposades pel titular del centre. 

• Participar en la supervisió i avaluació del desenvolupament de la programació 

anual del centre en l'àmbit docent i en l'àmbit administratiu i dels resultats que 

se n'obtenen. 

• Participar en l'aplicació de la línia pedagògica general del centre, aprovar la 

carta de compromís educatiu, a proposta del titular o la titular del centre, i 

elaborar directrius per a programar i desenvolupar les activitats 

complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars. 

• Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn del centre, 

i, a proposta del titular o la titular del centre, aprovar els acords de 

coresponsabilitat i de subscripció de contractes programa i avaluar-ne 

l'aplicació. 

• Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, la programació general 

anual del centre i participar en la supervisió i l'avaluació del desenvolupament 

d'aquesta programació, en l'àmbit docent i en l'àmbit administratiu, i dels 

resultats que se n'obtenen. 

• Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn del centre, i, 

a proposta del titular o la titular del centre, aprovar els acords de coresponsabilitat 

i de subscripció de contractes programa i avaluar-ne l'aplicació. 

• Assessorar el titular del centre en l'elaboració del projecte educatiu.  

 

Composició del Consell Escolar en centres privats concertats 

 

El consell escolar dels centres privats concertats està constituït per: 

• El director o la directora. 

• Tres representants del o la titular del centre. 

• Quatre representants del professorat. 

• Quatre representants dels pares i les mares o els tutors i les tutores de 

l'alumnat, elegits per ells i entre ells. 

• Dos representants de l'alumnat elegit per ells i entre ells, a partir del primer 

curs d'educació secundària obligatòria. 

• Un o una representant del personal d'administració i serveis. 
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El Departament d'Ensenyament recomana que els centres incorporin un representant 

de l'Ajuntament del seu terme municipal per afavorir la participació de l'Administrac ió 

local en la vida del centre. 

Una vegada constituït el consell escolar del centre, aquest ha de designar una persona 

que impulsi mesures educatives que fomentin la igualtat real i efectiva entre homes i 

dones. 

A més, en els centres específics d'educació especial i en els que tinguin aules 

especialitzades, també forma part del consell escolar un o una representant del personal 

d'atenció educativa complementària. 

Una de les persones representants dels pares i les mares del consell escolar ha de ser 

designada per l'associació de pares i mares del centre. 

Així mateix, els centres concertats que imparteixen formació professional poden 

incorporar al seu consell escolar una persona representant del món de l'empresa, 

designada per les organitzacions empresarials, d'acord amb el procediment que les 

administracions educatives estableixi 

 

Consideracions pròpies del nostre centre pel que fa a la composició del Consell 

Escolar 

 

El Consell escolar contemplarà la següent composició : 

 

• El director o la directora 

• Tres representants del o la titular del centre. 

• Quatre representants del professorat. 

• Quatre representants dels pares i les mares o els tutors i les tutores de 

l'alumnat, elegits per ells i entre ells. 

• Un/a representant personal d’atenció educativa complementària o un/a 

representant del personal d'administració i serveis.  

 

 

A més s’incorporen en aquest concepte les següents consideracions de caràcter 

general: 

 

• El personal de cada estament vota als seus representants. 

• Les persones que porten quatre anys en el Consell Escolar, poden tornar a 

presentar la seva candidatura i ser reelegits o poden renunciar a entrar al nou 

Consell Escolar fins al proper període de renovació. Això, sempre i quan no 

ocupin un dels càrrecs que comporten l’entrada automàtica al Consell Escolar, 

com són el de Presidència o Coordinació. 

• Les persones que estan en situació de contracte de relleu, queden excloses del 

procés de reelecció sempre i quan no facin una demanda concreta per entrar a 

formar part de les candidatures. 

• Tenint en compte les característiques i el nombre de personal del nostre centre, 

queden agrupats en un de sol els estaments de personal d’atenció educativa 

complementària i  de personal d'administració i serveis. 

• Tenint en consideració les característiques dels nois i noies que atenem, 

l’estament d’alumnes queda sense representació. Ens reservem però la 
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possibilitat de que els representants de l’alumnat pugui assistir a consells 

puntuals i amb un objectiu concret.  

 

A més incorporem les següents consideracions específiques per a cada estament: 

 

• Sobre la titularitat:  

 

o Per llei hem de tenir tres representants del titular o la titular (presidència). 

o En el nostre cas, considerem que la presidència sempre ha d’estar formant 

part de l’Estament de la titularitat del Consell Escolar i els altres dos 

representants han de ser membres del Consell Rector. 

 

• Sobre el sector de pares i mares: 

 

o Està format per quatre representants i un d’ell ha de ser membre i ser triat 

per l’AMPA per exercir la seva representació. 

 

• Sobre l’Estament de mestres:  

 

o Està format per quatre representants del professorat, ocupant un d’ells el 

càrrec de Secretari/a. 

 

• Sobre l’Estament de Personal Complementari (educadors): 

 

o Per llei, tots els membres de la plantilla de personal complementari que no 

estiguin dintre del Consell Escolar poden ser votats com a representants. 

o S’alternarà la presència d’un membre d’aquest estament en el Consell 

escolar amb la d’un de l’estament de Personal d’Administració i serveis, en 

períodes alterns de quatre anys.  

 

•  Sobre l’Estament de Personal d’Administració i serveis: 

 

o Per llei, tots els membres de la plantilla de personal d’Administració i serveis 

que no estiguin dintre del Consell Escolar poden ser votats com a 

representants. 

o Els educadors que facin menjador fora de l’horari d’educador/a, també 

poden ser candidats dins d’aquest estament. 

o S’alternarà la presència d’un membre d’aquest estament en el Consell 

escolar amb la d’un de l’estament de Personal Complementari (educadors), 

en períodes alterns de quatre anys.  

 

• Sobre el nomenament i funcions del secretari del consell escolar: 

 

o El secretari serà nomenat entre els membres de l’estament de professors del 

Consell Escolar per un període de dos anys renovables.  

o Correspon al secretari del Consell Escolar aixecar les actes de les reunions, 

així com estendre les certificacions i els documents oficials del Consell 

Escolar del Centre, amb el vist i plau del director del Centre. 
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o Així mateix correspon al secretari custodiar el llibre el qual ha de contenir les 

actes de les reunions del Consell Escolar amb la signatura del secretari i el 

vist i plau del president del Consell Escolar (Director). 

 

Normes de funcionament del consell escolar. 

 

• Convoca i presideix el Consell Escolar del Centre el Director/a. La convocatòria 

es realitzarà ordinàriament, almenys amb 10 dies d’antelació i anirà acompanyada 

de l’ordre del dia. Per tractar assumptes no inclosos en l’ordre del dia serà 

necessari l’aprovació unànime de tots els assistents. Les reunions de caràcter 

extraordinari es convocaran amb 24 hores d’antelació. 

• El Consell Escolar es reunirà ordinàriament tres cops a l’any: a l'inici de curs, 

durant el segon trimestre i al final de curs. Amb caràcter extraordinari es reunirà, 

sempre que el seu president ho consideri oportú, i també a proposta del titular del 

centre o d’una tercera part dels membres del Consell. 

• El Consell quedarà vàlidament constituït quan siguin presents a la reunió, en 

primera convocatòria, la meitat més un, dels seus components. En segona 

convocatòria quedarà vàlidament constituït amb els presents a la reunió. 

• Les decisions en el si del Consell Escolar es prenen normalment per consens. Si 

no és possible arribar a un acord, es determinarà la decisió per majoria dels 

membres presents amb dret a vot, llevat dels casos que la normativa aplicable 

determini una altra majoria qualificada. 

• Tots els membres amb dret a vot tindran dret a formular vots particulars i/o que 

quedi constància dels mateixos en les actes. 

• Les votacions seran secretes quan es refereixin a persones o sigui sol·licitat per 

un terç dels assistents amb dret a vot. 

• Tots els assistents guardaran reserva i discreció de les deliberacions del Consell.  

• S’aixecarà acte de cada reunió. L’acta ha de incloure la data i el lloc de la reunió, 

l’ordre del dia, els assistents, els que han excusat l’assistència, un resum dels 

assumptes tractats, les intervencions de les que s’ha demanat constància que 

constin en acta i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i 

de les majories amb que s’han adoptat.   

 

 

Organització del procediment d’elecció del consell escolar 

 

El titular del Centre organitzarà el procediment d’elecció tenint cura d’assegurar la 

participació de tots els sectors de la comunitat educativa. 

 

No podran exigir-se per la presentació de candidatures, requisits com: estar avalats per la 

firma d’un determinat nombre d’electors, formació de candidatures o qualsevol altre que 

impliqui limitació de l’ expressat dret. 

 

El titular del Centre donarà comptes als serveis territorials del Departament 

d'Ensenyament, de la constitució del Consell Escolar sorgit del procés de renovació en un 

termini de 15 dies a comptar a partir de la data de la seva constitució, o en el termini que 

l'Administració hagi fixat. 
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Renovació dels membres del consell escolar al nostre centre 

 

El mandat serà de 4 anys, si bé es renovarà parcialment cada 2 anys, d’acord amb el 

procediment següent: 

 

El Consell Escolar es renovarà per parts cada 2 anys de forma alternativa. A títol 

d’orientació, cada una de les parts estarà configurada de la forma següent: 

 

• Primera part : 

 

o 2 representants dels professors. 

o 2 representants dels pares. 

o 1 representant de la titularitat 

 

• Segona part: 

 

o 2 representants dels professors. 

o 2 representants dels pares. 

o El representant personal d’atenció educativa complementària o el 

representant del personal d'administració i serveis.  

o 1 representant de la titularitat 

 
** En tot cas, la renovació es farà a tenor de quant estableixin les disposicions del Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya, de convocatòria de renovació del Consell Escolar. 

 

Procediment per a l’elecció dels membres del consell escolar del centre. 

 

Procés electoral 

 

El titular del Centre prendrà les mesures adients per a la renovació del Consell Escolar en 

el termini establert per l'Autoritat educativa competent. 

 

En concret, al titular del Centre li corresponen les funcions següents: 

 

• Confeccionar la llista de membres que constitueixen el claustre de professors. 

• Confeccionar el cens de pares, mares o tutors dels alumnes matriculats en el nivells 

concertats. 

• Confeccionar el cens del personal d’atenció educativa complementària  o del 

personal d'administració i serveis. 

• Constituir la Comissió Electoral i presidir-la. 

• Confeccionar el calendari del procés electoral i vetllar, amb la Comissió electoral, 

perquè s'apliqui correctament. 

 

El calendari electoral inclourà els aspectes següents: 

 

• Data de constitució de la Comissió Electoral. 

• Data de la publicació del cens i termini de reclamacions. 

• Termini de presentació de candidatures. 
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• Dates de realització de l'acte electoral dels diversos sectors: professors, pares o 

tutors, alumnes i personal d'administració i serveis; franja horària i lloc de realització, 

i en tot cas, es farà en horari que faciliti la participació. 

• Data límit de designació de representant de l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes 

(AMPA). 

• Data de la constitució del Consell Escolar. 

 

La comissió electoral. Composició i funcions 

 

Amb la intenció de prendre les mesures adients per a la renovació del Consell Escolar, el 

titular del centre constituirà una Comissió Electoral que es coresponsabilitzarà del procés 

d’elecció dels representants dels diversos sectors de la comunitat educativa. 

 

La Comissió Electoral la presidirà el titular del Centre, i hi participarà el director i un membre 

de cada un dels sectors de la Comunitat Educativa que han de participar en les eleccions. 

 

Els membres de la Comissió Electoral es designaran de la forma següent : 

 

• El professor serà el membre més jove del Claustre de professors, o el professor més 

jove membre del Consell Escolar afectat per la renovació qui actuarà de secretari de 

la Comissió. 

• El pare/mare d'alumne serà el President de l'Associació de Mares i Pares d’alumnes 

de l'escola o el pare/mare de més edat del Consell Escolar, o el pare/mare de més 

edat del Consell Escolar afectat per la renovació. 

• El membre del personal d’atenció educativa complementària  o  del personal 

d'administració i serveis serà el més jove dels electors d'aquest sector, o el membre 

del Consell Escolar afectat per la renovació. 

 

Les funcions de la Comissió Electoral seran les següents: 

 

• Aprovar el cens definitiu dels diferents sectors i el calendari electoral i donar-ne la 

deguda publicitat. 

• Resoldre les possibles reclamacions als cens electorals. 

 

• Rebre les candidatures a representants dels diferents sectors, comprovar la seva 

pertinença i proclamar les candidatures que correspongui, donant la publicitat 

necessària. 

• Preparar les paperetes per a les diverses eleccions, vetllar pel correcte 

desenvolupament dels actes electorals, aixecar acta dels resultats i resoldre les 

possibles reclamacions. 

• Proclamar els membres electes de cada sector, emetent el document pertinent que 

reculli el resultat de tots els processos electorals i la composició resultant del Consell 

Escolar. 

 

Confecció del cens d'electors 

 

El procés electoral s'iniciarà amb la preparació del cens de tots els electors de la Comunitat 

Educativa que poden elegir representants per al Consell Escolar: professors, pares 
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d'alumnes i personal d'administració i serveis. El titular respondrà de la confecció del cens 

de cada sector. 

 

En la confecció del cens dels electors de cada sector el titular tindrà en compte els criteris 

següents. Constitueix el cens electoral de cada un dels sectors:  

 

• Sector dels representants del professorat: estarà format per tots els membres del 

claustre de professors dels nivells concertats, és a dir, la totalitat del personal docent 

i del personal tècnic pedagògic que prestin serveis en aquest nivell educatiu de forma 

habitual i contínua. El professor que es troba en situació de baixa per malaltia durant 

el procés electoral s'ha d'incloure en el cens dels electors. El professor suplent no 

participa en les eleccions. 

• Sector dels representants de pares i mares o tutors de l’alumnat: tots els pares, 

mares i els tutors i tutores legals, els fills i filles dels quals estan matriculats al centre 

en els nivells concertats en el moment de la convocatòria de les eleccions. 

• Sector del personal d’atenció educativa complementària  dels representants del  

personal d'administració i serveis: estarà format per totes les persones que 

desenvolupin tasques d’atenció educativa complementària, administratives o de 

serveis en el nivell concertat de forma habitual i contínua. 

 

Les llistes del cens d'electors de cadascun dels sectors, el titular les publicarà en el tauló 

d'anuncis de l'escola, amb una antelació mínima de 7 dies a la data de la votació. Publicarà 

també la composició de la Comissió Electoral. Tot seguit s'iniciarà el període apte per a la 

presentació de reclamacions: 

 

• Les reclamacions es presentaran a la Comissió Electoral per escrit i en el termini 

establert en el calendari electoral ( 5 dies ). 

• Acabat el termini de presentació de reclamacions, la Comissió Electoral resoldrà les 

que s'hagin presentat i aprovarà el cens definitiu dels electors de cada sector. 

 

Les candidatures 

 

Els membres dels diversos sectors que desitgin de ser elegits per a ser membres del 

Consell Escolar hauran de presentar les respectives candidatures a la Comissió Electoral 

en el termini establert en el calendari electoral, el qual es publicarà en el tauló d’anuncis 

del centre. 

 

Son candidats i candidates les persones següents: 

 

• Sector dels representants del professorat: totes les persones membres del claustre. 

• Sector dels representants dels pares i mares o tutors de l’alumnat: els pares, mares 

i els tutors o tutores de l’alumnat del centre, 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’una associació de pares i mares d’alumnat 

o d’una relació de pares i mares. 

• Sectors dels representants d’administració i serveis i d’atenció educativa 

complementària: totes les persones que figuren en el cens electoral del personal 

d’administració i serveis i d’atenció educativa complementaria. 
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En la presentació de les candidatures es tindrà en compte els següents criteris.  

 

- Tots els electors de cadascun dels sectors són també elegibles, però hauran de 

presentar la candidatura respectiva en la forma que s'indica a continuació: 

 

• Si un membre de la Comunitat Educativa pertany a 2 o més sectors podrà ésser 

candidat només per un sector. 

• L'escrit de presentació de la candidatura indicarà el sector per al qual es presenta el 

candidat i el seu nom i cognoms. 

• El termini de presentació de candidatures comença l'endemà de la publicació 

definitiva del cens dels electors i s'acaba el dia i l'hora que s'indiquen en el calendari 

electoral (7 dies naturals des de l’aprovació definitiva del cens). 

• Poden ser candidats els pares i mares o tutors legals d’alumnes del centre que 

exerceixin la pàtria potestat o la tutela d’aquests i figurin en el corresponent cens 

electoral. Formen part del cens electoral totes les persones ara descrites, els fills o 

pupils de les quals estiguin matriculats al centre en el moment de la convocatòria de 

les eleccions. 

 

- Acabat el termini de presentació de candidatures, la Comissió Electoral publicarà les 

llistes de candidats de cada sector, en al tauló d’anuncis del centre, amb un mínim de 

3 dies d’antelació a la data de la votació. 

 

Els electors que ho desitgin podran presentar reclamacions en el termini de 48 hores a 

partir de la publicació de les candidatures en el tauló d'anuncis de l'escola. Si es presenta 

alguna reclamació, la Comissió Electoral resoldrà conforme a dret i publicarà la llista 

definitiva de candidats. 

 

- Si el nombre de persones candidates a membres del consell Escolar d’un determinat 

sector és inferior al nombre de llocs a cobrir, totes les persones membres del sector 

corresponent són elegibles com a representants d’aquell sector en el consell escolar. 

Si la persona elegida en aquestes circumstàncies ho és per al sector del professorat, 

del personal d’administració i serveis o del personal d’atenció educativa 

complementària, ha d’assumir la representació. Si la persona resulta escollida membre 

en representació del sector de pares i mares o tutors, i no vol assumir la representació, 

el lloc queda vacant fins a la següent convocatòria d’elecció de membres. 

- Durant el període comprés 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 ordinària del centre. 

 

Les meses electorals. Composició i funcions 

 

Per a cada sector de la comunitat escolar es constitueix una mesa electoral presidida pel 

director/a, encarregada d’organitzar la votació, fer l’escrutini i fer constar en acta pública 

els resultats de la votació, així com resoldre els dubtes i les reclamacions que puguin 

presentar-se.  

 

Prèviament a la votació, la mesa electoral comprovarà que el cens electoral de què disposa 

és l’aprovat per la comissió electoral i s’ajusta en el que està publicat en el tauler d’anuncis 

del centre.  
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Per facilitar aquesta tasca, la mesa electoral pot exigir que el cens que se li presenta sigui 

signat pel president i secretari de la comissió electoral.  

 

També comprovarà que les candidatures s’ajusten a les presentades, en temps i forma, i 

que aquestes no han estat impugnades. 

 

En relació a la constitució de la mesa electoral del claustre de professors: 

 

• Per a l’elecció dels representants del claustre, la mesa electoral estarà formada  pel 

director o òrgan de govern en qui deleguin, pel professor amb més antiguitat en el 

centre i pel professor amb menys antiguitat, que actua de secretari/a de la mesa. 

Quan coincideixin mestres de la mateixa antiguitat, en forma part, el de major o 

menor edat, respectivament. 

• L’elecció s’efectua en una sessió extraordinària del claustre convocada amb aquest 

únic punt a l’ordre del dia. 

 

En relació a la constitució de la mesa electoral dels pares d’alumnes: 

 

• Per a l’elecció de les persones representants del sector dels pares i mares o tutors 

de l’alumnat, , la mesa electoral està formada pel director/a, o òrgan de govern en 

qui deleguin, pel president/a de l’AMPA més representativa i per un pare o mare 

designat per sorteig entre tots els que integren el cens d’aquest sector. Entre les 

persones designades, la de menys antiguitat al centre actuarà de secretari/a de la 

mesa i en cas de coincidència, ho farà la de menor edat. 

• En cas de coincidència dels designats per la mesa electoral en la condició de 

candidats, es repetirà el sorteig fins que no es doni l’esmentada circumstància. 

• Les associacions de pares que avalin un candidat poden designar-ne un que actuï a 

la mesa electoral com a supervisor. 

• El titular, d’acord amb el director/a i la Comissió Electoral, en la convocatòria de les 

eleccions, precisarà les hores de votació d’acord amb les característiques del centre, 

i la possibilitat horària dels pares per garantir l’exercici del vot. 

 

En relació a la constitució de la mesa electoral del personal d’administració i serveis: 

 

Per a l’elecció de les persones representants del personal d’administració i serveis, i del 

personal d’atenció educativa complementària,  es constitueix una mesa electoral única, 

formada pel director/a, o òrgan de govern en qui delegui, i per dos persones que figurin en 

el cens electoral del personal d’administració i serveis i d’atenció educativa 

complementària. Actuarà de secretari qui, entre ells,  presti serveis a la secretaria del 

centre. 

 

Les tasques pròpies de les Meses Electorals són les següents: 

 

• La Mesa Electoral es constituirà un quart d'hora abans del començament de les 

eleccions per tal d'assegurar que disposa del material necessari per a les votacions: 

urna, llista del cens d'electors i paperetes amb els noms de tots els candidats. 

• La Mesa Electoral organitzarà les eleccions del sector respectiu i adoptarà els acords 

per majoria. 
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• Cada una de les Meses Electorals aixecarà acta de les votacions del sector respectiu. 

Aquesta acta inclourà: la constitució de la Mesa, la realització de la votació, l'escrutini 

dels vots i les altres incidències relacionades amb les eleccions. En tot cas, s'hi farà 

constar el nombre d'electors, el nombre de votants, el de paperetes vàlides i els vots 

obtinguts per cada candidat. 

• Els membres de la Mesa subscriuran 3 còpies de l'acta i les remetran a la Comissió 

Electoral. Aquesta en lliurarà 1 còpia a la Secretària de l'escola i l'altra es publicarà 

en el tauló d'anuncis del Centre. 

 

Les eleccions 

 

Les eleccions dels representants dels diversos sectors de la Comunitat Educativa 

s’efectuarà en la forma que s'indica més endavant per a cada sector. 

 

La Comissió Electoral prepararà les paperetes per a les votacions de cada un dels sectors, 

i tindrà en compte aquests criteris: 

 

• Les paperetes corresponents a cada sector inclouran els noms i cognoms de tots els 

candidats i un requadre en blanc per posar-hi el senyal corresponent a la votació. 

• En la mateixa papereta s'indicarà molt clarament el nombre de candidats que es 

poden votar. Si es votés més candidats, el vot seria nul. 

 

El vot de cada elector és personal, secret i no delegable, i només seran vàlids els vots 

emesos en les paperetes preparades per la Comissió Electoral. No s’admet el vot per 

correu. 

 

L'elecció dels representants dels Professors es realitzarà de la manera següent: 

 

• El director/a, convocarà una reunió extraordinària del claustre de professors. La 

convocatòria tindrà, com únic punt en l’odre del dia, la elecció dels representants del 

sector del professorat del Consell Escolar. La convocatòria es realitzarà almenys 

amb 5 dies d'antelació a la data de les eleccions. 

 

• Els claustre es considerarà constituït, sigui quin sigui el nombre d'assistents, 10 

minuts després de l'hora indicada en la convocatòria. 

• Tots els professors presents a la reunió i que formin part d'etapes educatives 

concertades podran participar en la votació i faran ús de les paperetes que la 

Comissió Electoral haurà posat a la seva disposició. Si un elector arriba tard a la 

reunió podrà exercir el seu dret a vot fins que la Mesa Electoral no clogui l'acte de 

votació. 

• Acabada la votació, la Mesa procedirà a realitzar l'escrutini dels vots emesos. 

L'escrutini serà públic. 

• En cas d'empat es considerarà elegit el professor de més edat. La Taula proclamarà 

els resultats de les votacions i aixecarà l'acta corresponent. 

 

L'elecció de representants dels pares d'alumnes es realitzarà de la manera següent: 

 

• La Mesa Electoral estarà presidida pel director/a i actuarà d'acord amb el que s'ha 

dit en aquestes normes. 
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• Tots els electors hauran d'acreditar la seva personalitat a la Mesa Electoral. Si 

aquesta ho considera oportú, els electors hauran de presentar el D.N.I. 

• Tots els electors que s'hagin presentat a les eleccions en l'horari previst en la 

convocatòria podran exercir el seu dret a vot, i faran ús de les paperetes que la 

Comissió Electoral haurà posat a la seva disposició. 

• Acabada la votació, la Mesa procedirà a realitzar l'escrutini dels vots emesos. 

L'escrutini serà públic. El president de la Mesa proclamarà els resultats de les 

eleccions i aixecarà l'acta corresponent. 

 

 

L'elecció del representant del personal d'administració i serveis es realitzarà de la manera 

següent: 

 

• Els electors faran ús de les paperetes preparades per la Comissió Electoral amb els 

noms de tots els candidats. 

• Acabada la votació, la Mesa Electoral procedirà a l'escrutini públic dels vots emesos, 

proclamarà els noms de la persona escollida i del suplent, i aixecarà l'acta 

corresponent. 

 

Les votacions 

Les votacions han d'efectuar-se mitjançant sufragi directe, secret i no delegable. 

 

Electors i elegibles 

 

a) Dels representants dels professors. 

 

El Claustre de Professors realitzarà el corresponent procés electoral per designar 

els representants dels professors en el Consell Escolar. Seran electors i elegibles 

tots els seus membres inclosos en les etapes concertades. 

 

Si el Centre disposa de més d’una etapa educativa, el Claustre de Professors tindrà 

cura de que la representació dels professors al Consell Escolar sigui proporcional 

al nombre d’alumnes de cada una de les etapes educatives, donant preferència a 

aquelles en que existeixin més alumnes, tot garantint la representació de tots els 

nivells educatius.  

Tot això, sense perjudici del respecte als drets individuals i col·lectius, en virtut dels 

quals cada professor/a té dret a presentar-se com a candidat i el claustre té 

autonomia per definir els criteris de representació. 

 

b) Dels representants dels pares o tutors dels alumnes. 

 

Seran electors i elegibles els qui, tenint la condició de pare, mare o tutor amb la 

pàtria potestat de l'alumne, constin en el cens aprovat per membres del sector, i 

seran elegibles els qui, d'aquest, presentin candidatures en el temps i en la forma 

previstos en el procés. 

 

Si el Centre disposa de més d’una etapa educativa, i sempre que sigui possible, el 

Director/a tindrà cura de que la representació dels pares o tutors al Consell Escolar 

sigui proporcional al nombre d’alumnes de cada una de les etapes educatives, 
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donant preferència a aquelles en que existeixin més alumnes, tot garantint la 

representació de tots els nivells educatius. Tot això, sense perjudici del respecte als 

drets individuals de cada pare/mare. 

 

 

c) Dels representant del personal d'administració i de serveis. 

 

Seran electors i elegibles totes les persones que desenvolupin tasques 

administratives o de serveis en el Centre de forma habitual i contínua, i seran 

elegibles els qui, d'aquests, presentin la seva candidatura en el temps i en la forma 

prevista en els procés. 

 

Intervenció de l'associació de mares i pares d’alumnes 

 

L'Associació de Mares i Pares d'alumnes, legalment constituïda que tingui la condició de 

més representativa en el Centre, podrà designar 1 dels 4 representants dels pares 

d'alumnes en el Consell Escolar, prèvia comunicació a la comissió electoral, formulada 

amb anterioritat a l'inici del termini de presentació de candidatures o en el termini fixat en 

el calendari electoral, en la qual, s'indicarà el nombre del representant designat. 

 

Si l’Associació de Mares i Pares d'alumnes designa a un membre del Consell Escolar el 

podrà destituir en qualsevol moment i designar o no a un de nou, passant en aquest darrer 

cas, a ser membre del Consell Escolar el primer substitut. 

 

Designació dels representants de la titularitat 

 

En el moment que ho consideri oportú durant el procés electoral, la institució titular del 

centre designarà el representant del Consell Rector que cal renovar per al consell escolar. 

 

En el termini previst en el calendari electoral, el representant oficial de la institució titular 

del centre concertat comunicarà per escrit a la comissió electoral els noms de les dues 

persones designades, tenint en compte que, en el nostre cas,  el/la president/a del Consell 

Rector sempre haurà de formar part del Consell Escolar.  

 

Designació del regidor o representant de l’ajuntament 

 

Donat que no hi ha cap disposició que estableixi un procediment per al nomenament del 

regidor o representant de l’ajuntament, el regidor o representant de l’ajuntament del 

període anterior a la renovació  continuarà com a membre del consell escolar. En cas que 

hi hagi algun canvi, aquest haurà de presentar-se al director (que presideix el consell 

escolar) amb un document d’identitat i un document de nomenament per part del regidor 

corresponent.   

 

La constitució del consell escolar 

 

Un cop coneguts els resultats de totes les eleccions per part de la Comissió Electoral, 

aquesta farà pública la composició del Consell Escolar en el tauló d'anuncis de l'escola. La 

Comissió Electoral indicarà també els noms dels suplents que passarien a formar part del 

consell si algun dels membres elegits hagués de causar baixa per qualsevol motiu. 
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La convocatòria de la reunió constitutiva del Consell Escolar el Titular la farà per escrit i 

l'adreçarà a cada un dels membres del Consell juntament amb l'ordre del dia preparat 

d'acord amb el Director/a. 

 

La constitució del Consell Escolar es formalitzarà de la forma següent: 

 

• El dia i l'hora previstos en la convocatòria, el Consell Escolar es constituirà en 

presència del titular i sota la presidència del Director. 

• El consell es constitueix per un període de 4 anys i es renovarà per meitats cada 2 

anys. Si durant aquest període algun dels membres elegits ha d’estar de baixa del 

Consell, serà substituït pel candidat no elegit que hagi obtingut major número de vots 

(suplent). 

• Un cop constituït, el Consell celebrarà la primera reunió segons l'ordre del dia 

establert. 

 

El Titular comunicarà oficialment al Director/a dels Serveis Territorials del Departament 

d'Ensenyament de la constitució del Consell Escolar. A tal efecte lliurarà còpia autenticada 

de l’acta de constitució del Consell Escolar, resultant del procés electoral i informarà de les 

dades de participació electoral. 

 

Criteris d'actuació per a resoldre qüestions que es puguin plantejar en la constitució 

dels òrgans de govern.  

 

Situacions que es poden plantejar 

 

1. D'un determinat sector no es presenten candidats a representants o són 

insuficients els presentats. 

2. A l'elecció de representants d'un sector resulten candidats amb el mateix nombre de 

vots. 

3. Després de la constitució del Consell Escolar un representant causa baixa per 

renúncia o per deixar d'ésser membre del sector del qual era representant. 

4. Un professor es troba en situació de baixa per malaltia durant el procés electoral. 

5. Un professor està substituint el qui està de baixa per malaltia. 

6. Un membre de la comunitat pertany a 2 o més sectors (Pares-Professor). 

 

 

Actuació davant aquestes situacions  

 

1. Si és del sector professors tots poden passar a elegibles com a representants del 

sector, i han d'assumir la representació els escollits. Si és del sector pares tots poden 

passar a elegibles. Si els escollits no accepten la representació no hi haurà 

representació del sector ( total o parcial ).Si és del sector d'alumnes tots poden 

passar a elegibles. Si els escollits no accepten la representació no hi haurà 

representació del sector (total o parcial).Si és del sector de personal d'administració 

i serveis tots poden passar a elegibles i han d’assumir la representació els escollits. 

2. Es pot desempatar pel criteri de major d'edat. 

3. Passarà a ocupar el seu lloc el candidat que segons l'acta electoral va obtenir un 

nombre de vots a continuació de l’últim proclamat representant. 

4. Pot presentar la seva candidatura per a representant del sector. Pot emetre 

personalment el vot en l'acte electoral. 
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5. No pot presentar-se com a candidat. 

6. No pot presentar candidatura per més d'un sector. En cas de fer-ho, la comissió 

requerirà perquè en retiri una, i de no fer-ho, totes dues seran nul·les. 

 

Secció II: El claustre de professors 

 

Composició del claustre de professors. 

 

El Claustre de professors és l’òrgan col·legiat format per tots els mestres, especialistes i 

educadors que prestin els seus serveis pedagògics en les etapes concertades del Centre 

de manera continuada. El presideix la direcció pedagògica del centre (coordinadors de 

primera i segona etapa). Queden exclosos monitors, personal de substitució, 

col·laboradors/es i participants. 

 

Funcions del claustre de professors. 

 

Són funcions del Claustre de professors: 

 

• Programar les activitats docents del Centre que li siguin encarregades per l’equip 

directiu. 

• Formular a l’equip directiu propostes per a l’elaboració de la programació general 

anual. 

• Avaluar les concrecions curriculars i els aspectes docents de la programació 

general del Centre, conforme el projecte educatiu del Centre. 

• Promoure iniciatives a l’àmbit de l’experimentació i de la investigació pedagògica 

i en la formació del professorat del Centre. 

• Elegir els seus representants en el Consell Escolar del Centre. 

• Coordinar les funcions d’orientació i tutoria dels alumnes. 

• Col·laborar en l’elaboració i avaluació de la programació acadèmica del Centre. 

• Coordinar les programacions de les diverses àrees de coneixement. 

• Fixar i coordinar els criteris sobre avaluació  

• Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar 

perquè aquestes s’atenguin a la normativa vigent. 

• Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el Centre. 

• Estudiar temes de formació permanent i actualització pedagògica i didàctica. 

• Intervenir en el procés d’aprovació de les decisions sobre l’estructura 

organitzativa i les normes d’organització i funcionament del centre. 

 

Tipologia i característiques de les reunions del claustre 

 

Tot el personal que composa el Claustre es reunirà com a mínim a començament de 

curs per establir directrius pedagògiques i a final de curs per a fer balanç pedagògic.  

En aquestes dues reunions es contempla la presència del personal de menjador.  

 

A més, el personal que composa el Claustre farà reunions de diferents tipus: 

 

• Reunió de coordinació (mestre-coordinador) amb una freqüència setmanal per a 

fer seguiment de les activitats i dinàmica dels grups i preparació d’entrevistes.  
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• Reunió d’etapa (coordinador i tutors) amb una freqüència setmanal per tractar 

temes com: 

 

o Informacions puntuals 

o Coordinació entre grups-classe i tutors respectius. 

o Revisió del treball docent que es fa amb alumnes o grups concrets.  

 

• Reunió de funcionament de la totalitat del Claustre amb una freqüència setmanal 

(o una altra periodicitat que acordi el claustre i que suposi l’acompliment d’una 

hora setmanal)  per: 

 

o Programar i preparar activitats docents compartides per tots els alumnes 

o Transmetre informacions puntuals que afecten a tot l’equip docent. 

o Fer activitats de formació i assessorament obrint aquestes reunions a altre 

personal docent de l’escola, quan es cregui convenient. (No afecta al treball 

que fem amb la Liliana que ja està funcionant).  

o Abordar temes conflictius per tal de definir la línia d’actuació de l’escola. 

o Consensuar i aprovar la incorporació d’alumnes nous sempre i quan la 

coordinació presenti dubtes en aquest sentit.  

o Rebre informació i tractar les peculiaritats individuals d’alumnes en situació 

de risc. 

o Abordar el control de qualitat: 

 

• Treball a l’aula 

• Informes (terminis, contingut i forma). 

• Formació del personal 

• Participació en activitats conjuntes. 

• Presentació de grups-classe o projectes a la resta de l’equip 

 

• Reunió setmanal entre els dos coordinadors per tasques de direcció. 

• Reunió de revisió de menjador que es durà a terme en finalitzar el curs lectiu i que 

contempla la presència del personal de menjador.  

 

Totes aquestes reunions no tractaran temes de titularitat especificats en els Estatus 

Socials de la Cooperativa.  

 

Reunions de claustre  

 

El funcionament del Claustre es regirà per les següents normes: 

 

• Presideix i convoca les reunions la direcció pedagògica del centre. 

• El Claustre es reunirà un cop per setmana, en reunions d’una hora de durada. De 

manera excepcional les reunions poden allargar-se fins a les dues hores. Per motius 

organitzatius o de calendari, la direcció pedagògica pot considerar oportú modificar 

el calendari de reunions no convocant-ne les mateixes.  

• Les reunions es realitzaran de manera que no s’obstaculitzi el normal funcionament 

del Centre, essent la seva assistència de caràcter obligatori per a tots els seus 

membres. 
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• La convocatòria es realitzarà almenys amb 1 dia d’antelació i anirà acompanyada de 

l’ordre del dia, a excepció de cas d’urgència. Per tractar assumptes no inclosos en 

l’ordre del dia serà necessària l’aprovació unànime de tots els assistents. 

• Tots els membres tindran dret a formular vots particulars i/o que quedi constància 

dels mateixos en les actes. De igual forma, tots els membres tenen la possibilitat de 

delegar el seu vot en un altre membre del Claustre mitjançant una comunicació 

escrita signada a tal efecte que s’ha de lliurar als coordinadors a l’inici de la reunió.  

• Les votacions seran secretes quan es refereixin a persones o ho sol·liciti un terç dels 

assistents amb dret a vot. 

• Tots els assistents guardaran reserva i discreció de les deliberacions. 

• Un dels dos coordinadors exercirà de secretari deixant constància dels temes tractats 

en les transcripcions de reunions de claustre.  

• Totes les persones del Claustre tenen dret a expressar lliurement les seves opinions, 

conviccions i idees i a ser respectats en llurs punts de vista.  

• En tot moment s’ha de mantenir una actitud de respecte i tolerància envers els altres 

membres del Claustre evitant la utilització de termes i/o actituds ofensives i/o 

despectives.  

 

Secció III: L’equip Directiu 

 

Composició de l’equip directiu 

 

Els coordinadors pedagògics juntament amb la titularitat del centre, constituiran l’Equip 

Directiu i treballaran de forma coordinada en el desenvolupament de llurs funcions. 

 

Competències i obligacions l’equip directiu 

 

L’Equip Directiu té, entre d’altres funcions, les següents: 

 

• El control del fidel compliment de l'Ideari i d’altres criteris i normes generals. 

• L’elaboració, coordinació, i execució, en el seu cas, de les activitats educatives, 

acadèmiques i formatives de centre. 

• L’organització, estímul, coordinació i control de les activitats del Centre. 

• L’establiment de relacions de col·laboració amb l’entorn. 

• Vetllar pel correcte funcionament del Centre i les relacions entre el 

personal que hi treballa.  

• Estudiar i presentar al Claustre de Professors, Consell Escolar i Titular propostes per 

facilitar i fomentar la participació coordinada de tota la comunitat educativa en la vida 

del Centre. 

• Proposar procediments d’avaluació de les diferents activitats i projectes del Centre i 

col·laborar en les avaluacions externes del seu funcionament. 

• Elaborar la proposta de la programació anual i la memòria de final de curs. 
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CAPÍTOL III. 

ÒRGANS PEDAGÒGICS DEL CENTRE 

 

Secció I: El mestre tutor 

 

Els mestres, pel fet de pertànyer a la Comunitat Educativa del Centre, i per raó del treball 

que se’ls ha confiat, estan obligats a conèixer, respectar i desenvolupar la seva tasca 

professional d’acord amb el contingut de l’Ideari i del Projecte Educatiu del Centre i de 

col·laborar eficaçment amb el Consell Rector , els coordinadors i demés òrgans del Centre 

amb el que estableixen les Normes d’Organització i Funcionament del Centre. 

 

Competències i obligacions del professor tutor. 

 

La tutoria i l’orientació dels alumnes formarà part de la funció docent. Tots els professors 

que formen part del claustre poden exercir les funcions de mestre tutor quan correspongui. 

 

En tots els assumptes  corresponents al àrea de govern i gestió de la Cooperativa, 

seguirà el criteri que disposi el Consell Rector.  

 

En tots els assumptes corresponents a l’àrea pedagògica, seguirà el criteri que disposin 

les Coordinacions Pedagògiques del Centre.  

 

Cada grup d’alumnes té un professor tutor, amb les funcions següents: 

 

• Realitzar amb professionalitat les seves funcions com a mestre establertes en 

aquest document. 

• Assistir puntualment al Centre i advertir amb temps als coordinadors les possibles 

absències. Apuntar aquestes absències als calendaris d’organització general de 

l’escola: GOOGLE CALENDAR i calendari del despatx de coordinació.  

• Fer servir la via telefònica per comunicar a secretaria les absències imprevistes i/o 

situacions urgents.  

• Programar i impartir ensenyament en les especialitats, les àrees, les matèries i els 

mòduls que tinguin encomanats adients a les necessitats dels seus alumnes.  

• Seguir les directrius del Consell Rector i la Coordinació pel que fa al suport general 

de les activitats pedagògiques, institucionals i festives de l’escola.  

• Participar en l’elaboració, aplicació i avaluació del Projecte Educatiu del Centre, 

de les Normes d’Organització i Funcionament del Centre, així com en d’altres 

documents que es considerin necessaris per al bon funcionament de la institució.  

• Participar en les comissions de treball que decideixi el Claustre i/o la Cooperativa. 

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

• Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament - aprenentatge i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu 

grup d’alumnes. 

• Transmetre a les persones implicades les opinions divergents o crítiques 

constructives amb l’ànim de millorar la qualitat de la feina. En cas de no arribar a 

un acord es traslladarà el tema als estaments corresponents: 

 

o Temes de caire pedagògic: Coordinació. 

o Temes d’índole laboral: Consell Rector. 
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• Responsabilitzar-se de l’avaluació del seu grup d’alumnes en les sessions 

d’avaluació. 

● Tenir cura de vetllar per l’elaboració dels documents acreditatius dels resultats 

d’avaluació i de la comunicació d’aquests als pares o representants legals dels 

alumnes. Elaborar un informe psicopedagògic dels seus alumnes el qual serà 

lliurat a la família abans de l’últim dia de curs,  havent estat revisat prèviament pel 

coordinador corresponent, juntament amb la resta d’informes d’àrees específiques 

(Ed. Física i piscina). S’ha de deixar copia signada dels informes generats per 

l’escola. El guió i format seguirà les pautes de la COMISSIÓ DE DOCUMENTACIÓ 

INSTITUCIONAL I FONS DOCUMENTAL i ha de ser d’obligat compliment per tal 

de tenir cura de la imatge institucional del centre. 

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

l’escola. 

• Aquelles altres que li encomani la direcció pedagògica.  

● Elaborar abans de l’inici del curs programacions individuals i d’aula seguint els 

criteris establerts a nivell de centre,  deixant-les enregistrades per escrit. Els P.I. 

dels alumnes nous s’han d’elaborar al llarg del primer trimestre. Presentar aquests 

documents a les coordinacions un cop fets. 

● Lliurar a la Coordinació abans de la finalització del curs (juny-juliol) el registre escrit 

de: 

 

o Sortides fetes. 

o Com s’han organitzat els tallers i crèdits i així com els projectes generals 

d’escola. Fer una avaluació dels mateixos. 

 

● Connectar amb els terapeutes o professionals que atenen els seus alumnes. Com 

a mínim un cop per curs. 

● Assistir a les reunions que s’establessin de Claustre, Etapa i Coordinació. 

● Fer entrevistes periòdiques amb les famílies. Dues com a mínim i les 

extraordinàries que calguin.  

● Acordar amb el coordinador l’estratègia per a les reunions i entrevistes amb pares 

i professionals. Establir criteris de durada i contingut, així com de respecte a la 

confidencialitat d’altres alumnes. 

● Participar activament en totes les reunions acordades, amb predisposició per a la 

cooperació subjectant-se als acords que s’hi prenguin i acceptant les 

responsabilitats personals que puguin derivar-se d’aquests acords.  

● Dur a terme dues reunions pedagògiques amb el grup de pares dels seus alumnes. 

A partir de la secundària es pot aplicar el format de reunions generals d’etapa. En 

aquest cas els aspectes de funcionament propis de cada grup s’han de poder 

transmetre per altres canals: reunions individuals, lliurament de programacions, 

etc.  

● Recollir i centralitzar la informació sobre els seus alumnes en les carpetes 

d’historial personal i acadèmic que es troben als despatxos de coordinació.  

● Realitzar els expedients dels alumnes a càrrec en finalitzar el curs.  

● Assessorar els educadors en la programació de tallers i altres activitats d’aula. 

● Realitzar una observació a mitjans, seguint les pautes de la COMISSIÓ DE 

DOCUMENTACIÓ INSTITUCIONAL I FONS DOCUMENTAL , que reculli aquells 

aspectes que són importants a nivell d’evolució acadèmica. Deixar una còpia a les 

carpetes d’historial personal i acadèmic dels alumnes.  
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● Organitzar i dur a terme sortides a l’exterior amb el grup d’alumnes que està al seu 

càrrec. 

● Conèixer les històries clíniques, evolució i diagnòstic dels seus alumnes, 

consultant les carpetes i arxiu de cadascun d’ells. 

● Tenir la informació actualitzada i el control de tota la medicació que prenen els 

seus alumnes. Transmetre aquesta informació a la Coordinació i a la persona o 

persones encarregades de subministrar-la. De igual manera, és obligació del 

mestre tutor passar aquesta informació de manera escrita, juntament amb les 

prescripcions dels metges facultatius,  a la Coordinació per tal de que quedi 

registre a la carpeta de medicacions dels alumnes.  

● Demanar a la família autorització per l’administració de qualsevol medicament. 

● Traspassar al Coordinador les informacions rellevants, tant escolars com familiars, 

que afectin els seus alumnes. 

● Traspassar informació al mestre que assumeixi els seus alumnes en acabar el 

curs (Juny-Juliol). Seguint la pauta de traspàs d’informació de la COMISSIÓ DE 

DOCUMENTACIÓ INSTITUCIONAL I FONS DOCUMENTAL (Guió on especifiqui 

alguns aspectes concrets al tutor nou amb la finalitat de conèixer millor al seu 

alumne (PIE, tipus de feines que realitza l’alumne amb ajuda y de forma autònoma, 

pactes i acords que s’han establert amb les famílies, deures i pautes d’actuació…) 

● Conèixer els pares dels alumnes nous que arriben a l’escola abans del 

començament de curs, per facilitar una bona acollida a l’escola i aclarir els dubtes 

que puguin tenir.  

● Conèixer l’estat inicial i final dels seus alumnes (observacions inicials i finals que 

no cal deixar a les carpetes dels alumnes i que són una eina per al tutor).  

● Elaborar l’Informe Psicopedagògic i d’avaluació de les competències assolides 

dels seus alumnes.  Aquest informe serà lliurat a la família o representant legal de 

l’alumne/a en la data establerta pel Claustre, havent estat revisat prèviament pel 

seu coordinador referent. Juntament amb la resta d’informes d’àrees específiques 

(Ed. Física, Menjador i Piscina quan sigui adient) s’ha de deixar còpia signada pel 

mestre tutor i un dels pares o tutors legals com a comprovant de rebut dels 

informes generats per l’Escola. El guió i format seguirà les pautes establertes al 

Claustre a proposta de la Comissió de Documentació Institucional i Fons 

Documental i ha de ser d’obligat compliment per tal de cuidar la imatge institucional 

del Centre. 

● Realitzar els informes puntuals, a demanda de la direcció pedagògica, que siguin 

requerits per les famílies i/o institucions externes: revisió de grau de discapacitat, 

subvencions externes, etc. Aquests informes hauran de ser revisats i signats amb 

posterioritat per part del Coordinador Pedagògic pertinent.  

● Omplir la fitxa d’observació anual de l’alumne al mes de febrer de cada curs i 

deixar-ne registre a les carpetes d’historial personal i acadèmic 

● Omplir la fitxa d’observació inicial dels alumnes nous. 

● Coordinar-se amb el personal de suport que intervé amb els seus alumnes per 

establir objectius i activitats i per avaluar-les.  Establir horaris i espais i rebre 

microinformes dels educadors per tal de realitzar els informes psicopedagògics.  

● Admetre i acollir una persona de pràctiques per curs com a mínim, que serà 

prèviament adscrita al grup per la Coordinac ió, després d’haver tingut en compte 

les opinions del tutor. Facilitar la informació necessària a l’alumne de pràctiques, 

facilitar lectures que puguin ser útils en la comprensió del alumnat a càrrec, 

acompanyar-lo i assessorar-lo en la seva intervenció, coordinar-se i/o entrevistar-

se amb el seu tutor a la universitat si es fa la demanda 
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● Tenir a punt i endreçat el material d’ús quotidià a l’aula i tenir cura del mateix. 

● Fer ús de les noves tecnologies i capacitar-se com a usuari de les mateixes 

(ordinadors, PDIs i dispositius mòbils).  

● Fer formació permanent mitjançant la participació en cursos i la realització de 

lectures. Aquesta formació, si es realitza en hores lectives, ha de ser traspassada 

a l’equip en reunió de Claustre o per altres canals: fons documental del centre 

(DOCUTECA REL: arxiu digital de formacions).  

● Assistir a les colònies anuals a excepció de situacions justificades que ho 

impedeixen. Queda recollida, entre les causes explícita d’excepcionalitat que 

justificaria la no assistència, el naixement d’un fill/a (només el curs que comprengui 

aquest naixement).  

● Aplicar a l’aula els recursos metodològics decidits a partir de les formacions que 

es fan a l’escola, que haurien d’estar en la línia dels plans estratègics pedagògics 

i el treball de les COMISSIONS DE REVISIÓ I INNOVACIÓ PEDAGÒGICA.  

● Tenir activitats i fitxes de treball preparats per cobrir substitucions eventuals o 

previstes amb anterioritat. Aquestes activitats han de garantir la continuïtat d’acció 

didàctica a desenvolupar pel substitut i han de seguir les pautes de programació 

de les diferents PIs de cada alumne. Tanmateix, han de quedar arxivades en un 

carpeta a l’aula amb el coneixement del coordinador corresponent. Es contempla 

la possibilitat de tenir una carpeta en el DRIVE d’accés general per a que el 

membre de l’equip docent que dur a terme la substitució hi pugui accedir també a 

les activitats que el mestre tutor hagi preparat.  

● Organitzar i dur a terme sortides a l’exterior amb el grup d’alumnes que està al seu 

càrrec que tinguin relació amb els projectes duts a terme a l’aula o que hagin estat 

treballades prèviament. Per a la realització de les mateixes, és obligació del mestre 

tutor preveure, comunicar i pactar amb el coordinador corresponent els suports de 

personal necessaris. 

● Vetllar pel compliment de la normativa general d’escola per part dels seus 

alumnes. 

● Vetllar pel compliment dels horaris escolars establerts. Puntualitat i respecte de 

les entrades i sortides de l’aula.  

● Informar a secretaria les absències del alumnes que es coneguin amb antelació. 

● Participar activament en les festes que es programin i en l’organització i el 

desenvolupament de les mateixes vetllant per la bona execució de les activitats 

previstes. 

● Donar una bona imatge de l’escola a partir de la pròpia actuació. 

● Donar un tracte professional, constructiu i respectuós  per a una bona convivència  

als alumnes, professors i tots els  membres de la Comunitat Educativa. 

● Vetllar per la neteja, ordre, conservació i pauta estètica acordada de les 

instal·lacions, així com el del material escolar, responsabilitzant-se especialment 

del propi espai de treball.  

● Deixar l’aula endreçada després d’acabar l’activitat 

 

Altres competències i funcions dels mestres-tutors 

 

A requeriment de la institució i amb aprovació del Claustre, els mestres tutors poden exercir 

les tasques de coordinació pedagògica del centre. Aquest càrrec haurà de sotmetre’s a 

votació. El mestre tutor que exerceixi el càrrec de Coordinador pedagògic ha de complir les 

funcions que queden explicitades en l’apartat corresponent d’aquest document.  
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A requeriment de la institució i amb aprovació de l’assemblea de Cooperativa, els mestres 

tutors poden exercir les tasques de gestió del centre formant part del Consell Rector. 

Aquest càrrec haurà de sotmetre’s a votació. El mestre tutor que exerceixi algun d’aquests 

càrrecs, ha de complir les funcions que queden explicitades en l’apartat corresponent 

d’aquest document.  

 

A demanada de la Coordinació Pedagògica, el mestre tutor pot realitzar tasques o funcions 

que van més enllà de les explicitades en l’apartat anterior.  

 

Drets del mestre tutor 

 

● Rebre suport d’educadors i coordinadors en l’atenció als alumnes  

● Rebre suport del coordinador en l’atenció a les famílies i professionals 

● Rebre informació de cursos, congressos o seminaris de formació que el puguin 

ajudar a realitzar la seva tasca. 

● Tenir hores no lectives i que es respectin, en la mida dels possibles, en 

circumstàncies de substitucions, imprevistos i/o urgències.  

● Participar en l’elaboració del Projecte Educatiu del Centre, de les Normes 

d’Organització i Funcionament del Centre, així com en d’altres documents que es 

considerin necessaris per al bon funcionament de la institució. 

● Participar en les diferents comissions de funcionament de Centre i/o innovació 

pedagògica. 

● Participar en els òrgans de decisió i de gestió del Centre, o sia: 

 

o Triar els propis representats i ésser elegit per formar part dels òrgans i 

càrrecs propis de cada estament.  

o Expressar les pròpies conviccions u opinions en els espais oportuns. 

o Rebre informació puntual i exacta dels acords presos pels òrgans de govern 

del Centre que l’ afectin.  

o Demanar als òrgans de gestió del Centre el suport que cregui necessari per 

a la realització del seus treballs.  

o Reunir-se amb l’altre personal del Centre sempre i quan no s’interfereixi 

l’activitat programada en aquest, tret del cas que sigui indispensable. 

o Indicar en quin tipus d’activitat el seu rendiment pot ser idoni, sense que això 

pressuposi el dret a adjudicar-se’l. 

o Assistir a actes oficials i reunions quan sigui convocat per raó de llur 

responsabilitat en el Centre. 

o Demanar informació sobre alumnes, activitats i/o actuacions del personal 

docent i no docent. 

o Rebre informació d’aquelles dades d’especial significació dels alumnes que 

impliquin mesures preventives estrictes, tot respectant el dret a la intimitat. 

o Rebre un tracte respectuós per a una bona convivència. 

o Comunicar per escrit al Consell Rector totes aquelles circumstàncies que es 

consideri oportunes i rebre’n resposta.  

                  

Secció II: El mestre d’Educació Física 

 

El mestre d’Educació Física, pel fet de pertànyer a la Comunitat Educativa del Centre, i per 

raó del treball que se’ls ha confiat, esta obligat a conèixer, respectar i desenvolupar la seva 

tasca professional d’acord amb el contingut de l’Ideari i del Projecte Educatiu del Centre i 
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de col·laborar eficaçment amb el Consell Rector , els coordinadors i demés òrgans del 

Centre amb el que estableixen les Normes d’Organització i Funcionament del Centre. El 

seu espai i àmbit d’intervenció és circumscriu, principalment, a l’àrea d’Educació Física. 

Malgrat tot, per la seva condició de mestre, pot esdevenir un suport didàctic puntual el 

d’altres espais i àrees. 

 

Deures del mestre d’Educació Física 

 

• Conèixer la història, avaluació i diagnòstic dels seus alumnes. 

• Elaborar programes individuals, quan calgui, i grupals deixant-los enregistrats 

per escrit. 

• Elaborar les programacions anuals de l’activitat d’educació Física de cada curs 

escolar 

• Elaborar un informe de cada alumne on s’avaluï el nivell de consecució dels 

objectius proposats, el qual serà lliurat al tutor, en la data pactada pel claustre, 

per a ser inclòs en l’informe psicopedagògic dels alumnes 

• Traspassar periòdicament als tutors informació oral de les incidències rellevants 

del desenvolupament de l’activitat i dels alumnes 

• Assistir obligatòriament a les colònies anuals. 

• Seguir les directrius del Claustre pel que fa a les hores de suport als grup-classe 

i les orientacions metodològiques. 

• Assistir a les reunions de coordinació que se li demanin amb els coordinadors 

pedagògics i/o els tutors. 

• Assistir a les reunions de les dues etapes establertes a l’escola.    

• Assistir a les reunions de claustre. 

• Assistir a les entrevistes individuals amb pares quan les parts implicades ho 

considerin necessari. 

• Assistir a les reunions pedagògiques de grup, si les coordinacions pedagògiques 

ho consideren necessari.  

• Fer propostes d’adquisició de material necessari per desenvolupar la seva tasca 

i elaborar projectes per la sol·licitud d’ajuts econòmics (fundacions, 

institucions...) 

• Tenir cura del material que utilitzin els alumnes en les activitats en les que 

intervé. 

• Tenir preparat l’espai on desenvolupa la seva tasca abans de realitzar les 

activitats i deixar-lo endreçat després d’acabar-les. 

• Preparar el material que calgui per a dur a terme les activitats que li han estat 

encomanades. 

• Fer formació permanent mitjançant la realització de lectures i la participació en 

cursos, programes i  jornades esportives. 

• Fomentar i promocionar activitats de lleure extraescolar i activitats en horaris de 

vacances (nadal, setmana santa, estiu...) 
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Drets del mestre d’Educació Física 

 

● Rebre suport d’educadors, tutors i coordinadors en l’atenció directa i no directa 

dels alumnes.  

 

● Rebre suport del coordinador en l’atenció a les famílies i professionals. 

● Rebre informació de cursos, congressos o seminaris de formació que el puguin 

ajudar a realitzar la seva tasca. 

● Tenir hores no lectives i que es respectin, en la mida dels possibles, en 

circumstàncies de substitucions, imprevistos i/o urgències.  

● Participar en l’elaboració del Projecte Educatiu del Centre, de les Normes 

d’Organització i Funcionament del Centre, així com en d’altres documents que es 

considerin necessaris per al bon funcionament de la institució. 

● Participar en les diferents comissions de funcionament de Centre i/o innovació 

pedagògica. 

● Participar en els òrgans de decisió i de gestió del Centre, o sia: 

 

o Triar els propis representats i ésser elegit per formar part dels òrgans i 

càrrecs propis de cada estament.  

o Expressar les pròpies conviccions u opinions en els espais oportuns. 

o Rebre informació puntual i exacta dels acords presos pels òrgans de govern 

del Centre que l’ afectin.  

o Demanar als òrgans de gestió del Centre el suport que cregui necessari per 

a la realització del seus treballs.  

o Reunir-se amb l’altre personal del Centre sempre i quan no s’interfereixi 

l’activitat programada en aquest, tret del cas que sigui indispensable. 

o Assistir a actes oficials i reunions quan sigui convocat per raó de llur 

responsabilitat en el Centre. 

o Demanar informació sobre alumnes, activitats i/o actuacions del personal 

docent i no docent. 

o Rebre informació d’aquelles dades d’especial significació dels alumnes que 

impliquin mesures preventives estrictes, tot respectant el dret a la intimitat. 

o Rebre un tracte respectuós per a una bona convivència. 

o Comunicar per escrit al Consell Rector totes aquelles circumstàncies que es 

consideri oportunes i rebre’n resposta.  

 

Secció III: El/la logopeda del centre 

 

El/la logopeda, pel fet de pertànyer a la Comunitat Educativa del Centre, i per raó del treball 

que se’ls ha confiat, estan obligats a conèixer, respectar i desenvolupar la seva tasca 

professional d’acord amb el contingut de l’Ideari i del Projecte Educatiu del Centre i de 

col·laborar eficaçment amb el Consell Rector , els coordinadors i demés òrgans del Centre 

amb el que estableixen les Normes d’Organització i Funcionament del Centre. 

 

Competències i obligacions del/de la logopeda 

 

El treball específic dins l’àmbit logopèdic, així com l’orientació dels alumnes i les seves 

famílies,  formarà part de la funció del logopeda del centre.  
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En tots els assumptes corresponents al àrea de govern i gestió de la Cooperativa, 

seguirà el criteri que disposi el Consell Rector.  

 

En tots els assumptes corresponents a l’àrea pedagògica, seguirà el criteri que disposin 

les Coordinacions Pedagògiques del Centre.  

 

En la figura del logopeda es contemplen les funcions següents: 

 

• Realitzar amb professionalitat les seves funcions, establertes en aquest document. 

• Assistir puntualment al Centre i advertir amb temps als coordinadors les possibles 

absències. Apuntar aquestes absències als calendaris d’organització general de 

l’escola: GOOGLE CALENDAR i calendari del despatx de coordinació.  

• Fer servir la via telefònica per comunicar a secretaria les absències imprevistes i/o 

situacions urgents.  

• Programar i dur a terme la seva tasca específica adequant-la a les necessitats 

dels seus alumnes.  

• Seguir les directrius del Consell Rector i la Coordinació pel que fa al suport general 

de les activitats pedagògiques, institucionals i festives de l’escola.  

• Participar en l’elaboració, aplicació i avaluació del Projecte Educatiu del Centre, 

de les Normes d’Organització i Funcionament del Centre, així com en d’altres 

documents que es considerin necessaris per al bon funcionament de la institució.  

• Participar en les comissions de treball que decideixi el Claustre i/o la Cooperativa. 

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

• Posar en coneixement dels tutors les activitats desenvolupades i les activitats 

d’avaluació de l’alumnat al que atén.  

• Transmetre a les persones implicades les opinions divergents o crítiques 

constructives amb l’ànim de millorar la qualitat de la feina. En cas de no arribar a 

un acord es traslladarà el tema als estaments corresponents: 

 

o Temes de caire pedagògic: Coordinació. 

o Temes d’índole laboral: Consell Rector. 

 

• Responsabilitzar-se de l’avaluació del  grup d’alumnes que atén, en les sessions 

d’avaluació. 

● Tenir cura de vetllar per l’elaboració dels documents acreditatius dels resultats 

d’avaluació i de la comunicació d’aquests als pares o representants legals dels 

alumnes.  

● Elaborar l’Informe logopèdic, avaluant les competències assolides dels alumnes, 

el qual serà lliurat al tutor de cada curs,  havent estat revisat prèviament pel 

coordinador corresponent, juntament amb la resta d’informes d’àrees específiques 

(Ed. Física i piscina). S’ha de deixar copia signada dels informes generats per 

l’escola. El guió i format seguirà les pautes de la COMISSIÓ DE DOCUMENTACIÓ 

INSTITUCIONAL I FONS DOCUMENTAL i ha de ser d’obligat compliment per tal 

de tenir cura de la imatge institucional del centre. 

• Aquelles altres que li encomani la direcció pedagògica.  

● Assistir a les reunions que s’establessin de Claustre, Etapa i Coordinació. 

● Participar activament en totes les reunions acordades, amb predisposició per a la 

cooperació subjectant-se als acords que s’hi prenguin i acceptant les 

responsabilitats personals que puguin derivar-se d’aquests acords.  
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● Conèixer les històries clíniques, evolució i diagnòstic dels alumnes, consultant les 

carpetes i arxiu de cadascun d’ells. 

● Traspassar al Coordinador les informacions rellevants, tant escolars com familiars, 

que afectin els alumnes. 

● Traspassar informació al mestre que assumeixi els alumnes que ha atès, en 

acabar el curs (Juny-Juliol).  

● Conèixer, a nivell logopèdic, l’estat inicial i final dels seus alumnes (observacions 

inicials i finals que no cal deixar a les carpetes dels alumnes i que són una eina 

per al tutor).  

● Elaborar abans de l’inici del curs programacions individuals logopèdiques (PIL) i 

d’aula, seguint els criteris establerts a nivell de centre,  deixant-les enregistrades 

per escrit. Els PIL dels alumnes nous s’han d’elaborar al llarg del primer trimestre. 

Presentar aquests documents a les coordinacions un cop fets. 

● Realitzar els informes puntuals, a demanda de la direcció pedagògica, que siguin 

requerits per les famílies i/o institucions externes. Aquests informes hauran de ser 

revisats i signats amb posterioritat per part del Coordinador Pedagògic pertinent.  

● Coordinar-se amb els tutors i el personal de suport, per establir objectius i activitats 

i per avaluar-les.   

● Admetre i acollir una persona de pràctiques per curs. Facilitar la informació 

necessària a l’alumne/a de pràctiques, facilitar lectures que puguin ser útils en la 

comprensió del alumnat a càrrec, acompanyar-lo i assessorar-lo en la seva 

intervenció, coordinar-se i/o entrevistar-se amb el seu tutor a la universitat si es fa 

la demanda. Dur a terme les avaluacions pertinents i la complementació dels 

documents requerits en aquest sentit.  

● Tenir a punt i endreçat el material d’ús quotidià del seu espai i tenir cura del mateix. 

● Fer ús de les noves tecnologies i capacitar-se com a usuari de les mateixes 

(ordinadors, PDIs i dispositius mòbils).  

● Fer formació permanent mitjançant la participació en cursos i la realització de 

lectures. Aquesta formació, si es realitza en hores lectives, ha de ser traspassada 

a l’equip en reunió de Claustre o per altres canals: fons documental del centre 

(DOCUTECA REL: arxiu digital de formacions).  

● Aplicar a l’aula els recursos metodològics decidits a partir de les formacions que 

es fan a l’escola, que haurien d’estar en la línia dels plans estratègics pedagògics 

i el treball de les COMISSIONS DE REVISIÓ I INNOVACIÓ PEDAGÒGICA.  

● Vetllar pel compliment de la normativa general d’escola per part dels seus 

alumnes. 

● Vetllar pel compliment dels horaris escolars establerts. Puntualitat i respecte de 

les entrades i sortides de l’aula.  

● Informar a secretaria les absències del alumnes que es coneguin amb antelació. 

● Participar activament en les festes que es programin i en l’organització i el 

desenvolupament de les mateixes vetllant per la bona execució de les activitats 

previstes. 

● Donar una bona imatge de l’escola a partir de la pròpia actuació. 

● Donar un tracte professional, constructiu i respectuós  per a una bona convivència  

als alumnes, professors i tots els  membres de la Comunitat Educativa. 

● Vetllar per la neteja, ordre, conservació i pauta estètica acordada de les 

instal·lacions, així com el del material escolar, responsabilitzant-se especialment 

del propi espai de treball.  

● Deixar l’espai endreçat després d’acabar l’activitat 
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Altres competències i funcions dels logopedes 

 

 

A requeriment de la institució i amb aprovació de l’assemblea de Cooperativa, els 

logopedes poden exercir les tasques de gestió del centre formant part del Consell Rector. 

Aquest càrrec haurà de sotmetre’s a votació. El/la logopeda que exerceixi algun d’aquests 

càrrecs, ha de complir les funcions que queden explicitades en l’apartat corresponent 

d’aquest document.  

 

A demanada de la Coordinació Pedagògica, els logopedes poden realitzar tasques o 

funcions que van més enllà de les explicitades en l’apartat anterior.  

 

Drets del logopeda 

 

● Rebre suport de tutors, educadors i coordinadors en l’atenció als alumnes  

● Rebre suport del coordinador en l’atenció a les famílies i professionals 

● Rebre informació de cursos, congressos o seminaris de formació que el puguin 

ajudar a realitzar la seva tasca. 

● Tenir hores no lectives i que es respectin, en la mida dels possibles, en 

circumstàncies de substitucions, imprevistos i/o urgències.  

● Participar en l’elaboració del Projecte Educatiu del Centre, de les Normes 

d’Organització i Funcionament del Centre, així com en d’altres documents que es 

considerin necessaris per al bon funcionament de la institució. 

● Participar en les diferents comissions de funcionament de Centre i/o innovació 

pedagògica. 

● Participar en els òrgans de decisió i de gestió del Centre, o sia: 

 

o Triar els propis representats i ésser elegit per formar part dels òrgans i 

càrrecs propis de cada estament.  

o Expressar les pròpies conviccions u opinions en els espais oportuns. 

o Rebre informació puntual i exacta dels acords presos pels òrgans de govern 

del Centre que l’ afectin.  

o Demanar als òrgans de gestió del Centre el suport que cregui necessari per 

a la realització del seus treballs.  

o Reunir-se amb l’altre personal del Centre sempre i quan no s’interfereixi 

l’activitat programada en aquest, tret del cas que sigui indispensable. 

o Indicar en quin tipus d’activitat el seu rendiment pot ser idoni, sense que això 

pressuposi el dret a adjudicar-se’l. 

o Assistir a actes oficials i reunions quan sigui convocat per raó de llur 

responsabilitat en el Centre. 

o Demanar informació sobre alumnes, activitats i/o actuacions del personal 

docent i no docent. 

o Rebre informació d’aquelles dades d’especial significació dels alumnes que 

impliquin mesures preventives estrictes, tot respectant el dret a la intimitat. 

o Rebre un tracte respectuós per a una bona convivència. 

o Comunicar per escrit al Consell Rector totes aquelles circumstàncies que es 

consideri oportunes i rebre’n resposta.  
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CAPÍTOL  IV. 

ÒRGANS UNIPERSONALS DE COORDINACIÓ  

 

Secció I: El coordinador de menjador i projectes d’espai de menjador 

 

El càrrec de coordinador de menjador tindrà una durada de dos cursos a partir de la seva 

elecció que es farà en reunió de claustre, normalment, al mes de juny.  

 

Són funcions del coordinador de menjador: 

 

• Elaborar el projecte de menjador de manera consensuada amb la resta de l’equip de 

menjador.  

• Transmetre als coordinadors i el claustre l’abordatge dels espais lúdics de la franja 

de menjador. 

• Supervisar la utilització dels materials lúdics del pati i planificar la renovació dels 

mateixos. Comunicar al Consell Rector les necessitats que considerin en aquest 

sentit. 

• Elaborar una normativa general de l’espai de menjador que ha de ser consensuada 

i aprovada pel Claustre.  

• Informar els tutors i/o el claustre de situacions significatives i/o conflictives que es 

donin relacionades amb els alumnes i l’espai de menjador: conflictes relacionals, 

peculiaritats pel que fa a l’alimentació, etc. 

• Fer la  programació de les activitats relacionades amb l’espai de menjador  

• Desenvolupar projectes ( intercentres o relacionats amb institucions externes) propis 

de l’espai de menjador. 

• Elaborar una memòria a final de la tasca desenvolupada amb indicadors d’avaluació. 

• Supervisió i manteniment del blog de menjador.  

 

Secció II: El coordinador de material escolar 

 

El càrrec de coordinador de material escolar tindrà una durada de dos cursos a partir de la 

seva elecció que es farà en reunió de claustre, normalment, al mes de juny.  

 

Són funcions del coordinador de material: 

 

• Fer un inventari del material general d’escola. 

• Organitzar i supervisar l’armari de material general d’escola. 

• Repartir els fulls de comanda als diferents membres de l’equip docent per tal que 

facin les seves demandes. 

• Dur a termes les demandes de material general i de classe del centre a l’empresa 

subministradora. 

• Controlar i reposar el material general d’escola quan sigui necessari. 

• Elaborar el pack genèric de material per tutors d’aula i lliurar-lo.  

 

Secció III: El coordinador de relacions AMPA/Escola 

 

Aquesta coordinació recaurà sempre en el membre del Consell Rector que ostenta el 

càrrec de vocal. La seva principal funció és establir un pont entre l’escola i l’AMPA. Per fer-

ho ha de trobar els canals de comunicació més adients per a tal efecte i comunicar amb 
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fluïdesa els acords de funcionament i/o organització que consideri oportuns per al bon 

funcionament de l’AMPA. 

 

D’igual manera ha de ser dipositari d’aquelles informacions que l’AMPA considera 

important comunicar a l’escola i fer-les extensibles, si així ho considerés oportú, a la resta 

del claustre per tal de dur a terme les accions pertinents que se’n derivin d’aquesta 

informació.  

 

Cal posar especial èmfasi en totes aquelles activitats proposades i gestionades per l’AMPA 

i que poden tenir una repercussió directe en el funcionament de l’escola, així com en el 

respecte dels trets identitaris de la mateixa.  

 

Per últim, ha de esdevenir el pont entre l’AMPA i l’escola en tots aquells actes de caire 

festiu, formatiu i/o informatiu en els que l’AMPA col·labora o que, per iniciativa pròpia, 

proposa i que requereixen una particular implicació de l’equip docent del centre.  

 

De tot aquest contacte, així com dels acords presos o les accions dutes a terme, en deixarà 

registre escrit.  

 

La duració d’aquesta coordinació queda lligada al desenvolupament del seu càrrec com a 

membre del Consell Rector. Es preveu un traspàs de la informació i les accions dutes a 

terme a la persona que el rellevarà en acabar la seva condició de Coordinador i membre 

del Consell Rector.  

 

CAPÍTOL  V. 

ÒRGANS COL·LEGIATS DE COORDINACIÓ. COMISSIONS. 

 

Secció I: Comissió TIC/TAC/Informàtica/Noves tecnologies 

 

Aquesta comissió serà composta per dos coordinadors TIC/TAC/Informàtica i tindrà una 

durada de dos cursos des del moment del seu establiment, normalment al mes de juny.  

Aquests coordinadors tenen dret a una dotació d’hores en el seu horari setmanal per tal de 

poder desenvolupar correctament les seves funcions.  

 

Són funcions de la comissió TIC/TAC/Informàtica: 

 

• Elaborar un PLA ESTRATÈGIC amb un desplegament de dos cursos en relació a la 

implementació de les tasques, funcionament i millores que es vulguin dur a terme.  

• Mantenir una actitud de formació permanent en relació a les noves tecnologies. 

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

recursos informàtics i TIC i per l’adquisició de nous recursos. 

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

del centre. Fer-ne el manteniment que estigui al seu abast o contactar amb serveis 

de manteniment i/o reparació externs.  

• Fer un seguiment de les incidències i fer un informe avaluatiu de les mateixes en 

acabar cada curs. 

• Elaborar una graella d’incidències de fàcil accés per a tot l’equip on han de figurar 

les demandes explícites de cada persona.  
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• Encarregar-se de la compra de materials nous, així com del seu seguiment en cas 

d’avaria (garanties, devolucions...).  

• Assessorar el professorat en la utilització educativa de programes i equipaments 

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

permanent en aquest tema. 

• Desenvolupar plans d’utilització de la tecnologia mòbil a l’aula. 

• Potenciar la creació i desenvolupament de projectes relacionats amb les noves 

tecnologia. 

• Formar-se específicament en l’ús de les PDI. Assessorar la resta de l’equip de mestre 

en la utilització de les mateixes. 

• Participar en fòrums i jornades (presencials i/o on-line) de renovació pedagògica 

relacionada amb les TIC i les TAC. Transmetre a la resta de l’equip les novetats 

susceptibles de ser aplicades i desenvolupades al centre.  

 

Secció II: Comissió lingüística 

 

Aquesta comissió serà composta per dos coordinadors lingüístics i tindrà una durada de 

dos cursos des del moment del seu establiment, normalment al mes de juny.  Aquests 

coordinadors tenen dret a una dotació d’hores en el seu horari setmanal  per tal de poder 

desenvolupar correctament les seves funcions.  

 

Són funcions la comissió lingüística: 

 

• Elaborar el projecte lingüístic. 

• Assessorar l’equip docent en el tractament de les llengües en l’elaboració de la 

concreció curricular del centre, d’acord amb els criteris establerts en el projecte 

lingüístic. 

• Assessorar l’equip docent en la programació de les activitats relacionades amb la 

concreció del projecte lingüístic. 

• Potenciar i coordinar les actuacions previstes en el projecte lingüístic. 

• Informar i donar difusió a les activitats que contribueixin a la realització del projecte 

lingüístic. 

• Actualitzar bibliogràficament el centre, des del punt de vista de normalització 

lingüística i la proposta de les concrecions anuals i, si s’escau, de les modificacions 

del projecte lingüístic. 

• Informar i difondre les activitats que contribueixin a la realització del projecte 

lingüístic. 

• Coordinar la preparació dels Jocs Florals.  

 

Secció III: Comissió d’innovació pedagògica 

 

La direcció pedagògica és l’encarregada de dur a terme el PLA ESTRATÈGIC 

D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA.  

 

Aquest pla es presentarà a la resta del claustre en reunió de funcionament per tal de fer 

visible i consensuar l’estratègia d’innovació pedagògica que ha de tenir una durada de 4 

cursos.  
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El desplegament d’aquest pla, que ha de liderar la direcció pedagògica, implica 

l’establiment d’una comissió d’innovació que estarà formada per: 

 

• 1 dels coordinadors pedagògics (que serà, al mateix temps, el coordinador de la 

comissió) 

• 1 equip d’innovadors: 4 membres de l’equip docent del centre 

 

Per a la conformació de l’equip d’innovadors cal tenir present l’interès per formar part de 

l’equip. Així mateix, la direcció pedagògica es reserva la potestat de presentar membres 

per formar part de l’equip que considerin adients per a desenvolupar aquesta tasca. Si el 

nombre de candidats a formar part de l’equip innovador entre l’equip docent, és superior al 

que preveu la definició del mateix, es sotmetrà a votació la seva conformació.  

 

L’equip d’innovadors s’establirà al mes de juny i, així com el PLA ESTRATÈGIC 

D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA, desenvoluparà la seva tasca en un període de 4 cursos. Si 

algun dels membres vol deixar de formar part de l’equip no havent finalitzat aquest període, 

es comunicarà al coordinador de la comissió en finalitzar el curs i, en reunió de 

funcionament, es decidirà quin altre membre de l’equip el substituirà.  

 

El treball de la comissió ha d’incloure forçosament un espai en l’horari destinat a tal efecte.  

 

Les funcions de la COMISSIÓ D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA són: 

 

• Consensuar i decidir en reunió de funcionament quina/es metodologia/es 

pedagògiques es volen instaurar en el centre com a marca d’identitat i que 

definiran el PLA ESTRATÈGIC D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA. 

• Participar en l’elaboració del PLA ESTRATÈGIC D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA 

seguint les directrius marcades per la direcció pedagògica del centre. 

• Exposar en reunió de funcionament les directrius del PLA ESTRATÈGIC 

D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA. 

• Desplegar el PLA ESTRATÈGIC D’INNOVACIÓ.  

• Formar-se en els àmbits innovadors que persegueix el pla i proposar accions 

formatives per a la resta de l’equip.  

• Dur a terme accions per tal de comunicar a l’equip els objectius, el passos a seguir 

i els criteris avaluatius de la proposta d’innovació. 

• Elaborar projectes i/o activitats a desenvolupar dins les aules per tal de respondre 

al pla d’innovació pedagògica.  

• Compartir amb l’equip les activitats formatives dutes a terme, així com el disseny 

d’activitats i projectes. 

• Elaborar sistemes d’avaluació per quantificar la implantació del pla d’innovació 

dins el centre. 

• Avaluar la tasca innovadora de l’equip docent per tal de deixar registre de quin 

grau d’implantació del pla d’innovació està aconseguint. 

• Fer una proposta de graduació per cicles i/o cursos, de les activitats i projectes 

que formen part del pla d’innovació. 

• Avaluar curs a curs el propi pla d’innovació per tal d’introduir millores en el mateix. 
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Secció IV: Comissió de dimensió terapèutica  

 

Molts dels nostres alumnes presenten trastorns o patologies susceptibles de ser tractats 

a nivell terapèutic ja sigui utilitzant tècniques psicològiques o psiquiàtriques i/o amb 

tractament farmacològic.   

 

La importància de conèixer les característiques de les diferents patologies van en la 

necessitat de fer intervencions apropiades i ajustades a les recomanacions establertes 

pels estudis i descripcions i que permeten actuar d’una manera més ajustada i 

adequada.  

 

Aquest coneixement, a diferents nivells, ha d’estar a l’abast de tot el personal que 

treballa amb els alumnes independentment de les funcions que cadascú realitzi.  

 

Es necessari disposar de la informació convenient per tal de poder orientar de manera 

adequada a les famílies dels nostres alumnes.  

 

Per tal, la comissió de dimensió terapèutica elaborarà un PLA ESTRATÈGIC que 

presentarà a la resta del claustre en reunió de funcionament per tal de fer visible i 

consensuar l’estratègia per dur-lo a terme amb una durada de 4 cursos.  

 

El desplegament d’aquest pla, , implica l’establiment d’una comissió que estarà formada 

per: 

• 1 dels coordinadors pedagògics i  

• 2/3 membres de l’equip docent. 

 

La comissió de dimensió terapèutica s’establirà al mes de juny, així com el seu PLA 

ESTRATÈGIC, i desenvoluparà la seva tasca en un període de 4 cursos. Si algun dels 

membres vol deixar de formar part de l’equip no havent finalitzat aquest període, es 

comunicarà al coordinador de la comissió en finalitzar el curs i, en reunió de funcionament, 

es decidirà quin altre membre de l’equip el substituirà.  

 

El treball de la comissió ha d’incloure forçosament un espai en l’horari destinat a tal efecte.  

 

La Comissió terapèutica vetllarà per tal de que cada alumne rebi una intervenció 

individualitzada i ajustada a les seves característiques de personalitat i necessitats com 

a persona.  

 

 

Les seves funcions seran les que a continuació es descriuen: 

    

• Rebre propostes d’abordatge per part del claustre per tal de ser incloses en el 

seu pla estratègic. 

• Elaborar un fons de documentació i informació actualitzada de les diferents 

patologies i tractaments que atenem.  

• Establir protocols específics per a cadascuna de les patologies i tractaments.  

• Conèixer i donar a conèixer els diferents medicaments que prenen els alumnes, 

de manera específica, d’aquells que s’administren a l’ Escola. Indicacions i 

possibles efectes secundaris i/o adversos.  
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• Fer una reflexió i un anàlisi de les relacions amb els professionals externs 

d’àmbit de salut mental: CSMIJ, CSMA, CDIAP, CREDA, SEETDIC, 

Interxarxes,  EAIA-DGAIA, CRETDIC, fundacions... 

• Elaboració d’estadístiques internes de centre. 

• Protocols d’actuació des de diferents perspectives:  

 

o pedagògica 

o conductual 

o relacional 

o psicopedagògica 

o comunicativa 

o emocional 

o en cas de crisi  

 

• Fer el seguiment i avaluació dels protocols d’actuació i la seva implementació.  

• Fer difusió de cursos, jornades, congressos, llibres i articles per la formació i 

actualització de l’equip.  

• Proposar formacions d’equip que permetin compartir línies d’intervenció 

comuns.  

• Fomentar la realització de formacions puntuals i específiques per part de 

professionals d’altres centres docents (Ed. Especial i ordinària). 

• Exposar al claustre casos específics dins el nostre alumnat que siguin 

considerats d’analitzar.  

• Fomentar la relació amb altres escoles per tal de poder analitzar quina tasca 

fan i, si fos el cas, analitzar en grup la possibilitat d’implementar determinats 

tipus d’intervenció.  

• Fer un arxiu de professionals i institucions que estigui a l’abast de tot l’equip.  

 

Secció V: Comissió de Comunicació i Imatge i Documentació Institucional. Web, 

Blogs i Xarxes socials 

 

La Comissió de Comunicació i imatge institucional treballarà per habilitar els canals de 

comunicació entre tots els membres de la comunitat educativa (alumnes, famílies, 

escola i AMPA.)  

 

L’objectiu principal serà el de vetllar per la imatge que es transmet de l’escola.   

 

Per tal efecte, la comissió elaborarà un PLA ESTRATÈGIC que presentarà a la resta del 

claustre en reunió de funcionament per tal de fer visible i consensuar l’estratègia per dur-lo 

a terme amb una durada de 4 cursos.  

 

El desplegament d’aquest pla, , implica l’establiment d’una comissió que estarà formada 

per: 

• El vocal del Consell Rector, encarregat de la comunicació amb l’AMPA 

• 2/3 membres de l’equip docent. 

 

La comissió s’establirà al mes de juny, així com el seu PLA ESTRATÈGIC, i desenvoluparà 

la seva tasca en un període de 4 cursos. Si algun dels membres vol deixar de formar part 

de l’equip no havent finalitzat aquest període, es comunicarà al coordinador de la comissió 
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en finalitzar el curs i, en reunió de funcionament, es decidirà quin altre membre de l’equip 

el substituirà.  

 

El treball de la comissió ha d’incloure forçosament un espai en l’horari destinat a tal efecte.  

 

La Comissió de comunicació i imatge externa contempla les següents funcions:  

 

• Comunicació interna: 

 

o Manteniment del Google Drive de centre. 

o Centralitzar i organitzar les actes de claustre i etapa per tal que estiguin a 

l’abast de tot l’equip 

o Impulsar nous sistemes d’informació i comunicació.  

o Cerca de noves eines de comunicació interna. 

o Conèixer i promoure la utilització de la plataforma Dinantia com a eina de 

comunicació interna. 

 

• Comunicació externa: 

 

o Difondre les activitats de l’Escola Rel fen servir els canals de comunicació 

establerts: Dinantia, pàgina web de centre, Twitter i Canal Youtube.  

o Crear i gestionar la web de centre, el compte de Twitter i Canal Youtube. 

Donar les directrius generals de funcionament aquests canals, així com la 

dels blogs de cada grup classe.  

o Actualitzar i mantenir actives la pàgina web i les xarxes socials de la nostra 

escola  

o Esdevenir una eina d’interrelació entre les diferents comissions de centre. 

o Impulsar nous sistemes d’informació i comunicació 

o Cerca de noves eines de comunicació per difondre les accions de les 

comissions. 

o Cercar plataformes de comunicació i relació amb altres centres. 

o Difondre i donar visibilitat dels diferents projectes d’escola i compartits amb 

altres centres, en les diferents plataformes establertes i en d’altres de la 

comunitat educativa, tot respectant el dret d’imatge i la protecció de dades 

dels alumnes.  

o Vetllar per una imatge corporativa unificada. 

o Canalitzar la comunicació amb l’AMPA. Assistir a nombre significatiu de les 

juntes i assemblees de l’AMPA. 

 

• Imatge institucional  

 

o Vetllar per oferir una imatge moderna, actualitzada i atractiva, tant de l’escola 

i els seus espais físics, com de les produccions que en ella es realitzen 

(treballs al suro, decoracions, àlbums i treballs que els alumnes s’emporten 

a casa...) 

o Proposar dinàmiques per millorar i mantenir l’ordre a l’escola  

o Vetllar per a que tant als espais comuns de joc i aprenentatge, com a les 

aules es mantingui una línia estètica que transmeti una imatge de cura i de 

respecte cap a les produccions que es realitzen a l’escola. 
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o Vetllar per unificar i donar una qualitat estètica als formats digitals o en paper 

que emprem per donar a conèixer la nostra tasca educativa i professional. 

o Fixar uns criteris estètics uniformes i generals dels tots els espais físics i fer 

proposta de millora i/o modificació dels mateixos. 

o Vetllar per la cura en la presentació dels projectes de dimensió educativa del 

centre i aquells compartits amb altres escoles o entitats, que sigui exposats 

fora de l’escola.  

o Transmetre als alumnes i a les famílies la importància i el valor de l’estètica 

com a forma de representar el respecte cap a un mateix i cap als altres i 

l’estima per les coses fetes amb cura i esforç. 

o Avaluar l’impacte i la implementació de les mesures proposades a l’equip, 

així com el compliment de les orientacions donades.  

 

 

Secció VI: Comissions de festes 

La celebració de les festes formen part del PEC del centre. El nombre de festes i les 

seves característiques, també queden recollides en el PEC.  

La seva organització recau en les diferents comissions establertes, tantes com a 

festivitats que es celebren. Cada comissió estarà formada per dos membres de l’equip 

docent. Les seves funcions són les que a continuació es descriuen: 

• Fer propostes organitzatives i temàtiques, si s’escau, per dur a terme la 

festivitat.  

• Consensuar amb el claustre i rebre propostes del mateix en relació a la 

organització de les festes. 

• Organitzar l’equip docent i la participació dels alumnes en les festes 

• Elaborar els horaris de les jornades de festivitat 

• Fer contactes amb institucions i persones alienes al centre, si s’escau 

• Coordinar amb el Consell Rector aspectes relacionats amb el pressupost 

destinat a cada festa 

Pel que fa a la festa de final de curs, que queda diferenciada de les anteriorment 

descrites, la comissió la formen un nombre més gran dels membres de l’equip docent. 

Aquesta comissió s’organitza per dur a terme una celebració general d’escola on hi 

participen tots els alumnes del membre (a excepció dels del PFI).  

La funció principal d’aquesta comissió és organitzar l’equip docent i l’alumnat per tal de 

donar resposta a totes les necessitats que se’n deriven del desenvolupament de la festa. 

Per aconseguir-ho haurà d’establir subcomissions que tindran com a referent un o dos 

membres de l’equip docent i que comptaran amb el suport de la resta de membres.  

La comissió per a la festa de final de curs contempla la figura d’un coordinador general 

de la comissió que ha de fer de pont entre les diferents subcomissions i que 

s’encarregarà de vetllar per a que totes elles duguin a terme les accions i activitats 

acordades.  
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TÍTOL TERCER: DELS EDUCADORS  

 

Els educadors, pel fet de pertànyer a la Comunitat Educativa del Centre, i per raó del treball 

que se’ls ha confiat, estan obligats a conèixer, respectar i desenvolupar la seva tasca 

professional d’acord amb el contingut de l’Ideari i del Projecte Educatiu del Centre i de 

col·laborar eficaçment amb el Consell Rector , els coordinadors i demés òrgans del Centre 

amb el que estableixen les Normes d’Organització i Funcionament del Centre. 

 

En tots els assumptes  corresponents al àrea de govern i gestió de la Cooperativa, 

seguirà el criteri que disposi el Consell Rector. En tots els assumptes corresponents a 

l’àrea pedagògica, seguirà el criteri que disposin les Coordinacions Pedagògiques del 

Centre.  

 

Competències i obligacions de l’educador 

 

● Acceptar els objectius i principis expressats en el Projecte Educatiu del Centre i 

l’obligat compliment de la normativa recollida en aquest document. 

● Seguir les directrius del Consell pel que fa al suport general de les activitats 

institucionals i festives (pel que fa a criteris econòmics) de l’Escola.  

● Seguir les directrius del Consell Rector i les Coordinacions pel que fa al suport 

general de les activitats pedagògiques i festives de l’Escola.  

● Participar en l’elaboració, aplicació i avaluació de les Normes d’Organització i 

Funcionament del Centre, així com en d’altres documents que es considerin 

necessaris per al bon funcionament de la institució.  

● Participar en les comissions de treball que decideixi el Claustre i/o la Cooperativa. 

● Complir amb els objectius marcats en els plans estratègics que s’establessin  per 

cada membre del personal.  

● Realitzar amb professionalitat les seves funcions com a educadors establertes en 

aquest document. 

● Dotar les hores no lectives de contingut pedagògic relacionat amb la tasca que 

desenvolupa. 

● Dur a terme, en les hores no lectives, tasques encomanades per la Coordinació 

Pedagògica del centre.  

● Participar activament en totes les reunions acordades, amb predisposició per a la 

cooperació subjectant-se als acords que s’hi prenguin i acceptant les 

responsabilitats personals que puguin derivar-se d’aquests acords.  

● Assistir a les reunions setmanals de Claustre.  

● Establir una relació professional constructiva amb els alumnes.  

● Assistir puntualment al centre i advertir amb temps a la Coordinació les possibles 

absències.  

● Participar activament en les festes que es programin i en l’organització i el 

desenvolupament de les mateixes vetllant per la bona execució de les activitats 

previstes. 

● Transmetre a les persones implicades les opinions divergents o crítiques 

constructives amb l’ànim de millorar la qualitat de la feina. En cas de no arribar a 

un acord es traslladarà el tema als estaments corresponents: 

 

o Temes de caire pedagògic: Coordinació. 

o Temes d’índole laboral: Consell Rector. 
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● Donar una bona imatge de l’Escola a partir de la pròpia actuació. 

● Donar un tracte professional, constructiu i respectuós  per a una bona convivència  

als alumnes, professors i tots els  membres de la Comunitat Educativa. 

● Vetllar per la neteja, ordre, conservació i pauta estètica acordada de les 

instal·lacions, així com el del material escolar, responsabilitzant-se especialment 

del propi espai de treball.  

● Donar suport i col·laborar amb els tutors dels grups assignats pels coordinadors  i 

actuar sota les seves directrius i supervisió.  

● D’acord amb el mestre tutor aplicar a l’aula els recursos metodològics decidits a 

partir de les supervisions que es fan a l’escola, d’acord amb la línia pedagògica  

del Centre i els  plans estratègics pedagògics aprovats pel Claustre. 

● Traspassar informació de les activitats al tutor del grup i fer un seguiment de les 

mateixes. 

● Preparar el material que calgui per a dur a terme les activitats que li han estat 

encomanades d’acord amb les indicacions del tutor.  

● Tenir cura del material que utilitzin els alumnes en les activitats en les que intervé.  

● Deixar l’espai de treball endreçat després d’acabar l’activitat quan en sigui 

responsable. 

● Assistir a les colònies anuals, si la Coordinació Pedagògica ho considera 

necessari.  

● Fer ús de les tecnologies informàtiques, mitjans audiovisuals, d’investigació, 

d’experimentació, etc. i capacitar-se com a usuari de les mateixes.   

● Fer formació permanent mitjançant la participació a cursos, xerrades, seminaris, 

congressos i la realització de lectures. Aquesta formació, si es realitza en hores 

lectives, ha de ser traspassada a l’equip en reunió de Claustre o per altres canals: 

Fons Documental del Centre (arxiu digital de formacions). 

● Atendre aspectes de l’autonomia personal dels alumnes (higiene, alimentació, 

cures habituals, etc.). 

● Participar, quan siguin requerits, en les sessions conjuntes de seguiment que 

realitzen els professionals que tenen cura dels alumnes. 

 

Funcions que no són competència de l’educador 

 

● No podrà, en cap situació, convocar a les famílies, mantenir reunions, facilitar 

informació o demanar-la ni donar-li orientacions. 

● No demanarà informació als serveis d’atenció externa a alumnes (EAP, CEDIAP, 

etc.). 

● Qualsevol traspàs d’informació amb les famílies, o serveis externs, haurà de ser 

amb participació del tutor. 

● Altres tasques relacionades que li indiqui el mestre del grup o l’equip directiu del 

Centre. 

 

Drets de l’educador 

 

● Participar en l’elaboració del Projecte Educatiu del Centre, de les Normes 

d’Organització i Funcionament del Centre, així com en d’altres documents que es 

considerin necessaris per al bon funcionament de la institució. 

● Assistir i participar en les reunions de Claustre que s’estableixin.  

 



 

56 

 

● Participar en les diferents comissions de funcionament de Centre i/o innovació 

pedagògica. 

● Participar en els òrgans de decisió i de gestió del Centre, o sia: 

 

o Triar els propis representats i ésser elegit per formar part dels òrgans i 

càrrecs propis de cada estament.  

o Expressar les pròpies conviccions u opinions en els espais oportuns. 

o Rebre informació puntual i exacta dels acords presos pels òrgans de gestió 

del Centre que l’ afectin.  

o Demanar als òrgans de gestió del Centre el suport que cregui necessari per 

a la realització del seus treballs.  

o Reunir-se amb l’altre personal del Centre sempre i quan no s’interfereixi 

l’activitat programada en aquest, tret del cas que sigui indispensable. 

o Indicar en quin tipus d’activitat el seu rendiment pot ser idoni, sense que això 

pressuposi el dret a adjudicar-se’l. 

o Assistir a actes oficials i reunions quan sigui convocat per raó de llur 

responsabilitat en el Centre. 

o Demanar informació sobre alumnes, activitats i/o actuacions del personal 

docent i no docent. 

o Rebre informació d’aquelles dades d’especial significació dels alumnes que 

impliquin mesures preventives estrictes, tot respectant el dret a la intimitat. 

o Rebre un tracte respectuós per a una bona convivència. 

o Comunicar per escrit al Consell Rector totes aquelles circumstàncies que es 

consideri oportunes i rebre’n resposta.  

 

● Rebre informació dels tutors respecte als alumnes que atén i a l’organització 

general de l’escola.  

● Rebre informació de cursos, congressos o seminaris de formació que el puguin 

ajudar a realitzar la seva tasca.  

● Rebre el suport que calgui per part del Claustre en el desenvolupament de les 

seves activitats. 

● Rebre informacions de la Coordinació Pedagògica del Centre. 

● Tenir garantides les seves hores no lectives. Aquestes han de ser respectades, 

en la mida dels possibles, davant situacions de substitucions eventuals o 

previstes.  

● Veure compensades les seves hores de treball fora de l’horari establert: sortides, 

acompanyaments, festivitats, etc.  
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TÍTOL QUART: DEL RÈGIM DISCIPLINARI DEL PERSONAL DOCENT I NO 

DOCENT 

 

La regulació de les relacions laborals entre la titularitat i el seu personal es deriva del 

que marqui el Conveni Col·lectiu de Treball per al Sector d’Escoles d’Educació Especial 

de Catalunya, l’Estatut del Treballador i a més, pels socis cooperativistes, les que 

marquin els Estatuts Socials de la Cooperativa Rel S.C.C.L. 

A més es contemplen els següents aspectes pel que fa al règim disciplinari del 

nostre centre:  

 

● És causa de sanció disciplinària, amb independència de les assenyalades en la 

normativa aplicable en cada cas, l’ incompliment de les obligacions establertes en 

les Normes d’Organització i Funcionament del Centre. 

● L’acomiadament del personal del centre és competència de la titularitat. Les 

sancions seran imposades per la titularitat del Centre 

● Tota falta comesa pel personal del Centre es classificarà atenent a la seva 

importància, en lleu, greu i molt greu. 

• Es consideren faltes lleus les que trenquin el bon funcionament del Centre, 

disminueixin el rendiment o indiquin negligència de la persona. Es consideren faltes 

d’aquest tipus les consignades en el conveni col·lectiu vigent i les següents: 

 

o Abandonar per poc temps la classe o l’atenció dels serveis encomanats. 

o Desinterès habitual en complir les directrius docents o formatives. 

 

• Faltes greus són les que de tal manera alteren el funcionament d’un curs, d’una 

classe o de tot el Centre, que impedeixen aconseguir un rendiment correcte i 

impliquen voluntat d’engany o greu negligència, o mala intencionalitat en la persona 

que les comet. Es consideren faltes greus les consignades en el conveni col·lectiu i 

les següents: 

 

o Passivitat, abandonament o desinterès en el compliment de les obligacions 

docents. 

o El baix rendiment docent o ineficàcia en el treball, quan sigui provocat per 

negligència o desinterès. 

 

• Són faltes molt greus les que produeixen radical incompatibilitat en la formació 

educadora i s’oposen greument a les normes fonamentals del Centre o a la disciplina 

laboral. Es consideren aquestes les consignades en el conveni col·lectiu. 
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TÍTOL CINQUÈ: DELS ALUMNES 

 

CAPÍTOL I.  

ADMISSIÓ DELS ALUMNES 

 

L’ admissió d’alumnes, en primer terme, ha de seguir els protocols establerts per el 

Departament d’Educació i aquells delegats en els EAP de cada zona: resolució del 

Consorci d’Educació de Barcelona i dictamen d’escolarització en un centre d’Educació 

especial per part de l’EAP de la zona.  

 

Així mateix, l’escola ha de tenir constància de la demanda d’escolarització de la família 

a través dels processos de pre-inscripció i matrícula.  

 

L’ admissió dels alumnes és competència de la Direcció del centre sempre amb el vist i 

plau del claustre. Per a l’admissió dels alumnes: 

 

• Es valorarà les característiques i necessitats específiques de l’alumne i si es 

creu que se’l pot ajudar des de la nostra escola en la seva especificitat.  

• Des d’una concepció inclusiva, i conjuntament amb l’ EAP,  s’acordarà si 

aquell alumne ha d’iniciar una escolaritat compartida o si s’integrarà al nostra 

centre a jornada complerta.  

• En el supòsit que l’alumne sigui subjecte de poder incloure’s a la nostra 

escola per llurs característiques maduratives i de personalitat, es valorarà si 

té un grup adient en funció de l’edat, diagnòstic i característiques personals.  

 

 

CAPÍTOL II.  

PARTICIPACIÓ DELS ALUMNES 

 

En la perspectiva, recollida en el PEC, d'oferir una formació democràtica i participativa, 

es fomenten diferents vies amb les que els alumnes participin en la vida escolar. 

 

Estan previstes diverses vies de participació dels alumnes que es concretaran segons 

estableixi el claustre. 

 

Seran les tutories individuals i les assemblees de classe, on els alumnes de cada grup 

manifesten les seves opinions, problemàtiques i suggeriments.  

 

Es preveu la seva participació activa en les festes, actes i esdeveniments del centre que 

determini el claustre.  

 

Tenint en compte el caràcter cooperatiu del centre, l’escola considera un valor la 

participació dels alumnes en la vida del centre, així com en les cooperatives d’alumnes 

existents.  
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CAPÍTOL III.  

DRETS I DEURES DELS ALUMNES 

 

Drets  

 

Es regulen per allò que estableix la llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en els seus 

articles 21, 22 i altres i en el decret 279/2006 de 6 de juliol de 2006.  

 

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

integral i de qualitat. Els alumnes, a més dels drets reconeguts per la constitució, l'estatut 

i la regulació orgànica del dret a l'educació, tenen dret a:  

 

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

• Rebre una educació que n'estimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme 

d'aprenentatge i n'incentivi i en valori l'esforç i el rendiment. 

• Rebre una valoració objectiva de la seva evolució personal i del seu progrés en 

els aprenentatges. 

• Ésser educats en la responsabilitat. 

• Gaudir d'una convivència respectuosa i pacífica, amb l'estímul permanent d'hàbits 

de diàleg i de cooperació. 

• Ésser educats en el discurs audiovisual i les noves tecnologies. 

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

pugui donar lloc a situacions de desemparament. 

• Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre. 

• Reunir-se i, si escau, associar-se, en el marc de la legislació vigent. 

• Rebre orientació en l’àmbit educatiu. 

• Gaudir de condicions saludables i d'accessibilitat en l'àmbit educatiu. 

• Gaudir de protecció social, en l'àmbit educatiu, en els casos d'infortuni familiar o 

accident. 

• Rebre les adaptacions curriculars que pugui necessitar. 

 

Estudiar per aprendre és el deure principal dels alumnes i comporta els deures següents:  

 

• Assistir a classe en el calendari i horaris previstos pel centre. 

• Participar en les activitats educatives del centre. 

• Esforçar-se en l'aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats 

personals. 

• Respectar els altres alumnes i l'autoritat del professorat. 

 

Deures  

 

Els alumnes, a més dels deures que especifica l'apartat anterior, i sens perjudici de les 

obligacions que els imposa la normativa vigent, tenen els deures següents:  

 

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

• Complir les normes de convivència del centre. 

• Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre. 

• Respectar el projecte educatiu. 

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

EL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA. RÈGIM DISCIPLINARI DELS ALUMNES 

 

Introducció 

 

La convivència és un eix fonamental que ha de permetre que l’escola desenvolupi la 

seva feina, assoleixi els objectius fixats i compleixi l’encàrrec que rep de la societat. 

 

És, així mateix, la relació entre persones basada en xarxes de sentit compartit i es 

fonamenta en els valors de la pluralitat, la participació democràtica, la igualtat 

d’oportunitats, el respecte a la diferència, la gestió positiva dels conflictes i la cultura del 

diàleg i de la pau.  

 

Per tant la convivència és una condició, però també és un objectiu i així queda definit en 

el nostre Projecte Educatiu.  

 

L’ ecosistema escolar és molt fràgil i la convivència és un factor clau per l’estabilitat del 

mateix i és per això que tots els sectors de la nostra comunitat l’han de tenir present en 

les seves actuacions.  

 

El projecte de convivència ha de contemplar com promoure i viure aquests valors en els 

centres educatius per a contribuir a la formació integral de persones capaces de viure i 

conviure en societat. Així doncs,  ha de recollir el conjunt d’accions encaminades a la 

millora de la convivència al centre, a l’aula i a l’entorn. 

 

Pensem que la convivència no és possible sense un marc organitzatiu que gestioni, 

articuli i doni sentit als processos, amb el qual tothom es senti compromès. 

 

Dret i deure de convivència  

 

• L’ aprenentatge de la convivència és un element fonamental del procés educatiu.  

• L’Equip directiu de l’escola i tot el personal docent fomentaran activitats dirigides 

a l’aprenentatge de la convivència com a element fonamental del procés educatiu. 

• Tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima 

escolar i el deure de facilitar-ho amb llur actitud i conducta en tot moment i en tots 

els àmbits de l’activitat del centre. 

• Correspon a la direcció i a l’equip docent del centre, en exercici de l’autoritat 

conferida, i sens perjudici de les competències del Consell Escolar en aquesta 

matèria, el control i l’aplicació de les normes de convivència.  

• L’escola té establertes mesures de promoció de convivència i en particular 

mecanismes de mediació per a la resolució pacífica dels conflictes. Al mateix 

temps promou la convivència en les activitats ordinàries de classe ja sigui a través 

de les tutories i les dinàmiques de grup com en l’organització i els continguts que 

han de promoure el respecte i el diàleg.  

• Es vetllarà especialment en la protecció dels alumnes que ho puguin necessitar i 

farem una especial atenció per a evitar l’assetjament i/o exclusió a qualsevol 

alumne. Tots els alumnes han de poder venir a l’escola amb la necessària 

tranquil·litat d’ànim i confiança amb la garantia que l’escola li oferirà l’adequada 

atenció.  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• L’equip directiu ha de garantir la informació suficient i crear les condicions 

necessàries per la participació de la resta de membres de la comunitat educativa 

del centre en l’aplicació de les normes de convivència.  

 

Principis generals 

 

El projecte de convivència té com a marc referencials els següents principis generals: 

 

• La resolució de conflictes , que es situa en el marc de l’acció educativa, té per 

finalitat contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu dels  alumnes.  

• La carta de compromís educatiu, que és el referent per al foment de convivència, 

vincula individualment i col·lectivament els membres de la comunitat escolar.   

• D’acord amb l’article 31.3 de la LEC , els procediments de resolució de conflictes 

de convivència s’han d’ajustar als principis i criteris següents 

 

o Han de vetllar per la protecció i el compliment dels drets i deures dels 

implicats. 

o Han de garantir la continuïtat de les activitats del centre amb la mínima 

pertorbació per a l'alumnat i el professorat.   

o Han d'emprar mecanismes de mediació sempre que sigui pertinent. 

 

• Les mesures correctores i sancionadores aplicades han de guardar proporció 

amb els fets i han de tenir un valor afegit de caràcter educatiu que ha de 

redundar en l’alumne afectat i en la resta de companys. Igualment es tindran 

presents les circumstàncies personals, familiars i socials i l’edat de l’alumne 

afectat.  

• Correspon a l’equip directiu l’adopció de mesures i iniciatives per a fomentar la 

convivència en el centre i la resolució pacífica dels conflictes.  

Objectius generals 

 

Els principals objectius que ha d’assolir els projecte de convivència són: 

 

• Potenciar l’equitat i el respecte a la diversitat. 

• Promoure la implicació i el compromís de tots els agents educatius en la millora 

de la convivència a l’aula, a l’escola i a l’entorn. 

• Assolir un bon clima d’aula i de centre que afavoreixi la convivència entre tots els 

membres de la comunitat educativa. 

• Promoure estratègies per a resoldre els conflictes sense pertorbar la 

convivència. 

• Establir criteris d’intervenció quan no es respectin les normes establertes. 

• Promoure una atmosfera de treball i convivència segura i saludable. 

• Contribuir a una cultura de la pau i la no violència. 

• Fomentar una cultura de mediació per a la gestió dels conflictes. 

• Crear una comissió de convivència plural, amb representants de tots els agents 

educatius i amb un enfocament preventiu i regulador. En el nostre cas, i atenent 
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a les característiques pròpies del nostre alumnat, queda exclosa la participació 

d’aquests en dita comissió.  

• Consensuar unes normes bàsiques de convivència i les accions que es 

realitzaran per garantir-ne una aplicació ferma i flexible.  

• Elaborar una estructura organitzativa i un funcionament que proporcioni  

coherència i continuïtat en l’educació per a la convivència.  

• Plantejar una línia d’acció que pugui ser compartida per tots els agents 

educatius. 

• Garantir la difusió, l’explicació i l’aplicació de les normes a tots els agents de la 

comunitat educativa. 

• Promoure accions per a millorar les relacions dins de l’escola i per prevenir 

situacions que trenquin la convivència escolar. 

 

Mediació escolar com a procés educatiu de gestió de conflictes  

 

• Per tal d’afavorir la resolució educativa de conflictes o situacions contraries a la 

convivència en el marc educatiu, l’escola aposta per la mediació escolar com a 

procés educatiu de gestió de conflictes mitjançant la intervenció.  

• El procés de mediació pot utilitzar-se com a estratègia preventiva en la gestió de 

conflictes entre membres de la comunitat escolar, encara que no estiguin 

tipificats com a conductes contràries o greument perjudicials per a la convivència 

en el centre.  

• Es pot oferir la mediació en la resolució de conflictes contràries a les normes de 

convivència llevat en les següents circumstàncies (en aquests casos s’aplicarà 

directament el procediment sancionador):  

 

o Agressió física o amenaces a membres de la comunitat educativa 

o Humiliacions o vexacions a qualsevol membre de la comunitat educativa, 

especialment aquelles que tinguin una implicació de gènere sexual, racial o 

xenòfob o es realitzi contra l’alumnat més vulnerable per les seves 

característiques personals, socials o educatives.  

 

1. Ordenació i inici de la mediació. 

 

• El procés de mediació es pot iniciar per tal d’aclarir una situació de conflicte i 

evitar la possible intensificació del mateix.  

• El procés de mediació es pot iniciar per oferiment del centre , un cop detectada 

una conducta contraria o greument perjudicial per la convivència.  

• Si el procés s’inicia durant la tramitació d’un procediment sancionador, el centre 

ha de disposar de la confirmació expressa dels pares de l’alumne/a  en un escrit 

dirigit a l’equip directiu on consti l’opció per la mediació i la voluntat de complir 

l’acord a que s’arribi. En aquest cas s’atura provisionalment el procediment 

sancionador.  

 

2. Desenvolupament de la mediació 

 

• El procés de mediació serà gestionat per un membre de la direcció, una persona 

del personal docent i/o un pare o mare. Si es creu convenient, també és pot 

demanar la col·laboració d’un alumne/a per facilitar l’acord entre els implicats. 
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• La persona mediadora , després d’entrevistar-se amb l’alumne/a , s’ha de posar 

en contacte amb la persona perjudicada per exposar-li la voluntat favorable de 

l’alumne /a resoldre el conflicte per la via de la mediació i per escoltar la seva 

opinió per que fa al cas.  

• En el cas de que s’hagin produït danys a les instal·lacions o al material del centre 

o s’hagi sostret aquest material, l’equip directiu del centre ha d’actuar en el 

procés de mediació en representació del centre.  

• Si la persona perjudicada accepta participar en el procés de mediació, la persona 

mediadora ha de convocar una trobada de les persones implicades en el conflicte 

per concretar l’acord de mediació amb els pactes de conciliació i/o reparació a 

que vulguin arribar.  

• Els acords presos en un procés de mediació s´han de recollir per escrit i han de 

ser arxivats a la carpeta d’expedient dels alumnes implicats.  

• Només s’entén produïda la reparació quan es duguin a terme , de forma efectiva, 

les accions reparadores acordades. 

• En el cas de que es dugui a terme la reparació pactada, previ comunicat a la 

direcció, s’atura l’expedient disciplinari.  

 

Tipologia i competència sancionadora. 

 

• Les irregularitats en què incorrin els alumnes, si no perjudiquen greument la 

convivència, comporten l'adopció de les mesures que estableixin aquestes 

normes.   

• Correspon al professorat, que informarà a la direcció del centre, l’aplicació de 

mesures correctores de les conductes que no perjudiquin la convivència i que 

siguin considerades faltes lleus. 

• En els casos més greus s’ha d’aplicar el procediment establert en aquesta 

normativa i informar la família amb qui es buscarà, sempre que sigui possible, 

l’acord en l’aplicació de les mesures.   

• Les conductes i els actes dels alumnes que perjudiquin greument la convivència 

es consideren faltes greus i comporten la imposició de les sancions que fixa 

aquesta normativa i que l’article 37 la llei d’educació determina.   

• Les conductes i els actes contraris a la convivència dels alumnes són objecte de 

correcció pel centre si tenen lloc: 

 

o dins el recinte escolar   

o durant la realització d'activitats complementàries i extraescolars 

o durant la prestació de serveis escolars de menjador i transport  

o durant en el desenvolupament d'altres activitats organitzades pel centre: 

sortides, colònies, excursions... 

 

• Igualment, comporten l'adopció de les mesures correctores i sancionadores que 

escaiguin 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 altres alumnes o altres membres de la comunitat educativa.  

• Entre les conductes contràries a la convivència i sobre la que s’ha de mantenir 

una especial atenció està la de l’assetjament entre companys. Els seu tractament 

seguirà les pautes generals aquí indicades, allò establert en el document 
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elaborat per l’escola, tot garantint la protecció dels alumnes implicats.  

• L’assistència i la puntualitat són dos elements indispensables per al bon 

funcionament del centre. El seu incompliment altera el normal funcionament del 

centre i pot ser contrari al respecte al dret a l’educació dels alumnes. Per aquesta 

raó aquesta normativa, en diferents apartats, regula la seva promoció i el control.  

Criteris d’aplicació de mesures correctores i sancions    

• L'aplicació de mesures correctores i sancions no pot privar els alumnes de 

l'exercici del dret a l'educació ni del dret a l'escolarització.  

• En cap cas no s’imposaran mesures correctores ni sancions que atemptin contra 

la integritat física o la dignitat dels alumnes.   

• La imposició de mesures correctores i sancionadores tindran en compte el nivell 

escolar en què es troben els alumnes afectats, llurs circumstàncies personals, 

familiars i socials i la proporcionalitat amb la conducta o l'acte que les motiva. Ha 

de tenir per finalitat contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu dels 

alumnes.  

• En el cas de les conductes greument perjudicials per a la convivència, la 

imposició de les sancions s'ha d'ajustar al que disposa la Llei educativa vigent.   

Faltes i sancions relacionades amb la convivència   

1. Conductes contràries a les normes de convivència 

 Es consideren conductes contràries a les normes de convivència del centre les 

següents:  

• Les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe. 

• Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats 

del centre.  

• Els actes d’indisciplina i les injuries o les ofenses contra membres de la 

comunitat escolar.  

• El deteriorament causat intencionadament de les dependències del centre o 

del material d’aquest o del de la comunitat escolar.  

• Qualsevol altre incorrecció que alteri el normal desenvolupament de 

l’activitat escolar que no constitueixi falta greu conforme l’article 37 de la 

LEC.  

 

2. Faltes greument perjudicials per a la convivència  

Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre 

educatiu les conductes següents:  

 

 

• Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o 

humiliacions a altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament 

intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin greument contra llur 

intimitat o llur integritat personal.  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• L'alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats 

del centre, el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del 

centre, la falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la 

suplantació de personalitat en actes de la vida escolar.  

• Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser 

perjudicials per a la salut i la incitació a aquests actes.  

• La reiteració d'actes contraris a les normes de convivència del centre.  

• Els actes o les conductes que impliquin discriminació per raó de gènere, 

sexe, raça, naixença o  qualsevol altra condició personal o social dels 

afectats s'han de considerar especialment greus.   

 

Les sancions que es poden imposar per la comissió, d'alguna de les faltes que es 

considerin greument perjudicials per a la convivència, són: 

• La suspensió del dret d'assistir al centre o a determinades classes.   

• La suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o 

complementàries.  

En tots dos supòsits per un període màxim de tres mesos o pel temps que resti 

fins a la finalització del curs acadèmic, si són menys de tres mesos. O bé la 

inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre. 

Responsabilitat per danys 

Els alumnes que, intencionadament o per negligència causin danys a les instal·lacions 

o al material del centre o en sostreguin , han de reparar els danys o restituir el que hagin 

sostret, sens perjudici de la responsabilitat civil que els correspongui, a ells mateixos o 

a les mares/pares o tutors en els termes que determina la legislació vigent.  

Nivell d’intervenció en l’organització del centre 

 

Davant situacions que atempti al marc de convivència al centre cal:  

 

• Sensibilitzar sobre la necessitat i possibilitat de millora en l’àmbit de la 

convivència. 

• Garantir que els professionals que intervenen en el àmbit educatiu , tinguin 

informacions el més aviat possible sobre les característiques de personalitat dels 

diferents alumnes que atenen directament i de les circumstàncies que poden 

generar conflictes: situacions personals de crisi, situacions familiars, canvi de 

medicació....i pactar una línia d’actuació consensuades.  

• Informar ràpidament dels conflictes importants que s’hagin produït en els 

diferents àmbits escolars.  

 

Mesures preventives 

 

Per tal d’assegurar el compliment dels acords i la normativa que regula la 

convivència, el centre ha de preveure les següents mesures:  

 

• Dur a terme activitats tutorials perquè l’alumnat es conegui, es doni suport mutu 

i intercanviï experiències: tutories individuals, dinàmiques, assemblees... 
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• Ajudar l’alumnat a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el mon. 

• Potenciar les competències personals relacionades amb aprendre a pensar, a 

gestionar les emocions i a assumir valors.  

• Potenciar l’adequació del llenguatge als  diferents contextos socials i culturals 

així com el coneixement dels diferents registres: formal, col·loquial, entre 

companys... 

• Potenciar la competència en comunicació lingüística de l’alumnat directament 

relacionada amb la gestió les emocions i la assumpció de valors.  

• Desenvolupar estratègies d’autoconeixement i relació amb el professorat, els 

companys/es. 

• Fer ús de mètodes d’aprenentatge cooperatiu que facilitin la interacció entre 

iguals. 

• Establir relacions amb l’alumnat basades en el reconeixement i el respecte mutu. 

 

Nivell d’intervenció en la resolució de conflictes 

 

Quan la convivència es deteriora per l’existència de conflictes s’obre una doble via 

d’intervenció: mediadora i sancionadora. La primera posa l’accent en el compromís del 

propi alumnat en la gestió positiva dels conflictes, l’altra implica mesures externes de 

correcció o sanció.  

Quan els conflictes són deguts a trastorns psicològics la intervenció ha de concretar-se 

en mesures de caire terapèutic.  

Donades les característiques del nostre alumnat, davant d’una conducta conflictiva és 

important tenir en compte: 

• L’edat 

• Diagnòstic i trets de personalitat.  

• El moment actual de l’alumne/a 

• Si la conducta és intencionada o premeditada.  

• Si l’alumne/a pot controlar la seva conducta .  

• Si hi ha consciència o coneixement de la norma. 

• Si està en situació de crisi, els alumnes necessitaran un espai aïllat amb una 

persona de referència.  

 

 

En termes generals contemplem com a faltes: 

 

• Els comportaments i actituds que van en contra de les pautes generals de 

convivència i de respecte i aquelles que alteren el compliment de les activitats 

establertes:   

 

o La sanció ha de tenir l’objectiu d’aconseguir un canvi en l’actitud que s’ha 

produït i ha de ser proporcional al fet. Juntament amb la sanció s´han de 

donar els elements de reflexió sobre el fet i la posterior modificació de 

conducta. Si fos el cas, la sanció passarà també per la reparació o restitució 

dels desperfectes que s’hagin ocasionat.  

o En cap supòsit s’implantarà el càstig corporal.  

 



 

67 

 

o Les famílies i tot el claustre seran informades de situacions produïdes i de 

les mesures acordades per a resoldre cada problemàtica. Els pares poden 

presentar , si ho creuen oportú, un recurs al Consell Escolar.  

 

• L’absentisme entès com l’absència reiterada i no justificada dins de l’horari 

escolar, de l’alumnat en edat d’escolarització obligatòria:  

 

o En casos d’absentisme, primer es contactarà amb la família per saber-ne les 

causes i buscar solucions. Si l’absentisme persisteix es seguirà el protocol 

elaborat pel Departament assabentant del fet a l’assistent social, la persona 

referent de l’EAP i  inspecció. 

 

• L’assetjament i les situacions de violència verbal o física que perjudiquen 

notablement la convivència en el centre i generen sentiments d’indefensió,  por, 

inseguretat i angoixa.  

• Conductes tipificades en l’article 37 de la llei de l’educació:  indisciplina, injuries, 

amenaces,  agressions i vexacions personals i danys materials i patrimonials. 

 

En tots els casos, s’ ha d’actuar amb protocols fixos i sense cap tipus d’improvisació. 

 

Descripció i tipologia de conflictes i sancions a aplicar 

 

• Conflictes lleus 

 

Són conductes  que provoquen malestar o dificulten la realització d’activitats:  

 

o Manca de puntualitat reiterada i no justificada 

o No assistència a classe sense justificació 

o Negligència en el tractament del material i les instal·lacions. 

o Disputes entre els alumnes dins o fora de l’horari escolar. 

o Manca d’higiene i altres supòsits que atemptin contra la salut general i el 

benestar de la resta de l’alumnat.  

o Incompliment de les normes bàsiques d’educació. 

o Sortir del centre sense permís.  

 

En el cas dels conflictes lleus aïllats ( agressions verbals lleus o conductes que 

desencadenen conflictes o situacions de crisis a altres companys....) s’optarà en 

primer lloc per avisar l’alumne/a i si l’avís no aconsegueix aturar la conducta, se 

l’advertirà de la possible sanció del seu comportament i en quins termes i de quina 

forma es pot fer la reparació. Una sanció que ha de ser conseqüent i coherent amb 

la conducta conflictiva. 

Actuacions i sancions en cas de conducta conflictiva lleu: 

o Amonestació verbal 

o Compareixença davant el coordinador/a d’etapa. 

o Privació temps d’esbarjo un o més dies 

o Expulsió de classe 

o Amonestació escrita 

o Restitució del material deteriorat o reparació econòmica dels danys causats.  
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o Les faltes lleus seran sancionades pel mateix tutor o mestre implicat, un cop 

escoltat l’alumne i , si es considera necessari, els pares. També s’informarà 

al coordinador/a de l’etapa on està escolaritzat l’alumne.  

 

• Conflictes greus 

 

Són conflictes greus:  

o Reincidència en faltes lleus. 

o Aquells que comporten una evident violència verbal o física. 

o Deteriorament intencionat del material i instal·lacions. 

o Manca de respecte ofensiva i / o injuriosa envers alumnes, professors i altre 

personal del centre. 

o Actes d’indisciplina envers, injúria i calúmnia envers alumnes, mestres i altre 

personal del centre.  

o Els actes injustificats que de forma greu alterin el normal desenvolupament 

de les activitats de l centre.  

o Incitació sistemàtica a actuacions perjudicials per la salut i integritat personal 

dels membres de la comunitat escolar.  

 

La intervenció de l‘equip docent mestres ha de ser, en primer lloc, aturar el conflicte 

i, a continuació, separar els alumnes agressors i acompanyar-los a un altre espai del 

centre. Es tracta que entenguin que no poden compartir espais amb els altres si no 

els respecten, ja que estan vulnerant els drets del companys/es.   

 

En el cas dels alumnes que tenen integrades les normes però les transgredeixen 

intencionalment i que són conscients dels seus actes i del seu efecte en els altres, 

les accions violentes exercides amb la intenció de fer mal, comportaran l’expulsió 

d’un a quinze dies de l’escola.  

 

Coordinadors/es o tutors/es informaran de l’expulsió a les famílies i redactaran una 

notificació per a que la firmin. 

 

Atenent a les característiques específiques del nostre alumnat, si es tracta d’un 

moment puntual de crisi o descontrol, també se’l separarà de la resta d’alumnes i es 

valorarà la conveniència, o no, de que es quedi un dia a casa, com a mesura 

terapèutica.  

Coordinadors/es o tutors/es informaran a la família i se’ls lliurarà una notificació 

escrita de la mesura. 

Actuacions i sancions en cas de conducta conflictiva greu: 

o Amonestació verbal. 

o En cas de reiteració de la conducta es retira l’alumne de l’activitat.  

o En el supòsit de reiteració o en el supòsit d’una falta greu es fa una reunió 

tutor-coordinador-professor o educador que ha intervingut per valorar la 

situació. 

o Trucada a la família. 

o Amonestació per escrit ( entregada en ma a la família). 

o Expulsió temporal entre un i quinze dies, en funció de la gravetat del conflicte  
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o S’informa a nivell de claustre. 

o S’informa al Consell escolar en el cas de que hi hagi una amonestació per 

escrit amb o sense expulsió. 

 

En situació de crisis s’apartarà a l’alumne en un espai aïllat amb una persona de 

referència.  

 

• Conflictes molt greus 

 

Són conflictes molt greus: 

 

o Reincidència en faltes greus. 

o Robatori material escolar o particular. 

o Manca de respecte al personal del centre que comporti la vexació personal. 

o Agressió física greu contra qualsevol persona del centre. 

o Els conflictes que , a més , impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, 

raça, naixença o qualsevol altra circumstància personal o social.  

 

Actuacions i sancions en cas de conducta conflictiva molt greu:  

 

o Informació a la família. 

o Expulsió temporal ( 1 a quinze dies). 

o Inhabilitació per continuar en el centre cercant un centre de derivació.  

 

Ressaltem la importància de la coneixença del projecte de convivència per part de tota 

la comunitat educativa , professorat, alumnat i famílies, així com garantir la seva 

participació en l’aplicació del projecte. 

 

Contemplem la revisió periòdica, en reunió de claustre, les intervencions del personal 

docent i educadors a fi de consensuar actuacions el mes constructives possibles.  

 

Igualment, contemplem la realització d’un mínim de dues reunions de claustre cada any 

per avaluar  l’aplicació ,fent una valoració per revisar la vigència d’aquest document que 

ha de garantir la bona convivència al nostre centre escolar.    

 

Realitzar una avaluació continuada i fer un seguiment del projecte , recollint les 

actuacions i processos realitzats en la Memòria Anual de centre. 

 

Competència per imposar la sanció 

 

Les faltes lleus seran sancionades pel mateix tutor, mestre o educador implicat, un cop 

escoltat l’alumne i , si es considera necessari, els pares. També s’informarà al 

coordinador/a de l’etapa on està escolaritzat l’alumne.  

 

En el cas de faltes greus correspon a la direcció del centre imposar la sanció en la 

resolució de l’expedient incoat a l’efecte, per faltes greument perjudicials per a la 

convivència en el centre, sense perjudici que la mesura correctora incorpori alguna 

activitat d’utilitat social per al centre 
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Incoació d’expedient disciplinari i procediment.  

 

• La instrucció de l’expedient correspon a un/a docent amb designació a càrrec de 

la direcció del centre. 

• A l’expedient s’estableixen els fets i la responsabilitat de l’alumnat implicat, i es 

proposa la sanció, així com, si s’escau, les activitats d’utilitat social per al centre; i 

en el seu cas, l’import de la reparació o restitució dels danys o materials que 

eventualment hagin quedat afectats per l’actuació que pot ser sancionada.  

• Abans de formular la proposta definitiva de resolució, s’ha d’escoltar l’alumnat 

afectat i també als progenitors o tutors legals i els hi ha de donar vista de 

l’expedient completat dins de la proposta de resolució provisional, per tal que 

puguin manifestar la seva conformitat amb allò que a l’expedient s’estableix i es 

proposa, o bé per tal que puguin fer les al·legacions que estimin oportunes.  

• El termini per realitzar el tràmit de vista de l’expedient , de la realització del qual 

n’ha de quedar constància escrita, és de cinc dies lectius, i el termini per formular 

al·legacions és de cinc dies lectius més. 

 

 

• Mesures provisionals 

 

o Per tal d’evitar perjudicis majors a l’educació de l’alumnat afectat o a la 

de la resta d’alumnat del centre, en incoar un expedient la direcció del 

centre pot aplicar, de manera excepcional, una suspensió provisional 

d’assistència a classe per un mínim d’un dia lectiu prorrogable fins a un 

màxim de 15 dies lectius, que ha de constar en la resolució de la direcció 

que incoa l’expedient. 

  

o Aquesta suspensió pot comportar que l’alumne no assisteixi al centre. 

Altrament, l’alumne/a haurà d’assistir al centre, però no podrà participar 

en les activitats lectives amb el seu grup mentre duri la suspensió 

provisional d’assistència a classe. 

 

o En tot cas, en la suspensió provisional d’assistència a classe, que s’ha de 

considerar a compte de la sanció, s’han de determinar les activitats i 

mesures educatives a dur a terme durant aquest període. 

 

Intervenció del Consell Escolar 

 

Un cop resolt l’expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels progenitors o tutors 

legals, el Consell Escolar pot revisar la sanció aplicada, sens perjudici de la presentació 

dels recursos o reclamacions pertinents davant els serveis territorials corresponents. 

 

En qualsevol cas, la direcció del centre ha d’informar periòdicament el Consell Escolar 

dels expedients que s’han resolt.  

 

Prescripció 

 

Les faltes i sancions a què es refereix aquest article prescriuen, respectivament, als tres 

mesos de la seva comissió i de la seva imposició. 
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Garanties en l’aplicació de sancions 

 

• Per garantir l’efecte educatiu de l’aplicació de les sancions que comportin la 

pèrdua del dret a assistir temporalment al centre en les etapes d’escolarització 

obligatòria es procurarà l’acord del pare, mare o tutor o tutora legal. Quan no 

s’obtingui aquest acord, la resolució que imposa la sanció expressarà 

motivadament les raons que ho han impedit.  

• La sanció d’inhabilitació definitiva per cursar estudis en el centre, en les etapes 

obligatòries, ha de garantir a l’alumne/a un lloc es-  colar en un altre centre. El 

Departament d’Educació ha de disposar el que sigui pertinent quan el centre 

afectat no pugui gestionar directament la nova escolarització de l’alumnat en 

qüestió.  

• Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials per a la 

convivència, l’alumne/a, i la seva família en els i les menors d’edat, reconeixen de 

manera immediata la comissió dels fets i accepten la sanció corresponent, la 

direcció imposa i aplica directament la sanció. Tanmateix, ha de quedar constància 

escrita del reconeixement de la falta comesa i de l’acceptació de la sanció per part 

de l’alumne/a i, del seu pare, mare o tutor legal.  
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TÍTOL SISÈ: DELS PARES, MARES I TUTORS LEGALS DELS ALUMNES 

 

Els pares, mares i tutors legals de l’alumnat formen part de l’escola, juntament amb el 

professorat, alumnes i personal no docent, i per tant tenen el dret i el deure de participar 

en la gestió i supervisió de la vida escolar en els termes en què marca la llei.  

 

Es considerarà pare i mare de l’alumne les persones físiques amb la pàtria potestat 

sobre l’alumne des del moment de la matriculació del seu fill al centre.  

 

En cas d’absència o inexistència de pare i mare, hi haurà un tutor o tutora  legal autoritzat 

per l’administració competent el qual gaudirà dels mateixos drets i deures que els pares 

i mares.  

 

Es perdrà la representativitat i els drets adquirits a l’escola com a pare i mare o 

representant legal d’un alumne, en els casos següents:  

 

• Pèrdua legal de la pàtria potestat  

• Fi d’escolarització de l’alumne  

• Baixa de l’alumne del centre per qualsevol motiu  

ii.  

CAPÍTOL I. 

DRETS I DEURES DELS PARES, MARES I TUTORS LEGALS  DE L’ALUMNAT. 

 

Drets  

 

Els drets dels pares, mares i tutors legals que recull aquest document són els següents: 

 

• Rebre informació  del projecte educatiu, de la nostra metodologia psicopedagògica 

de treball  i de les normes d’organització i funcionament del centre. 

• Mantenir una comunicació regular amb l’escola per a ser informats  de l’evolució 

personal del seu fill-filla. 

• Rebre  explicacions de les valoracions del desenvolupament personal i acadèmic. 

• Rebre assessorament  en l’adopció de criteris i accions que afavoreixin el 

desenvolupament maduratiu dels alumnes. 

• Mantenir intercanvi d’opinions amb el tutor del grup classe  i el coordinador de 

l’etapa  per tal de millorar el desenvolupament del procés educatiu i l’evolució 

personal dels seus fills i filles.  

• Rebre informació de les reunions mantingudes amb professionals externs que 

intervinguin amb el seu fill o filla.  

• Ser atès, en un termini raonable, pel que fa a les peticions d’entrevista o de 

comunicació que formulin. 

• Rebre informació sobre les actuacions que cal fer en el cas que l’alumne necessiti 

una ajuda per part d’un especialista extern a l’escola. 

• Rebre orientació i assessorament sobre professionals i serveis específics externs 

al centre que puguin donar resposta a necessitats específiques dels seus fills o 

filles.  
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• Que l’escola mantingui  una comunicació regular amb els professionals exteriors 

al centre que intervinguin en l’atenció que l’alumne requereixi segons les seves 

necessitats específiques. 

• Que les dades reclamades per part del centre, relacionades amb ells o els seus 

fills i filles, siguin protegides segons la legislació vigent de protecció de dades dels 

centres educatius.  

• Rebre orientació  en el procés de derivació cap un altre centre, o formació laboral 

en acabar les  possibilitats del centre pel que fa a l’atenció i formació a l’alumne 

segons les seves capacitats i les seves característiques pròpies.    

• Que l’escola afavoreixi  les tasques i les funcions de l'associació de mares i pares 

d'alumnes i col·labori en fomentar  la participació de les famílies en aquesta 

associació. 

• Revisar, conjuntament amb el centre educatiu,  el compliment de la carta de 

compromís i, si s’escau, el contingut.  

• Que els seus fills i filles rebin una educació d’acord amb les seves necessitats 

educatives. 

• Participar en la gestió educativa de conformitat amb la legislació vigent sense 

marginació per creences, raça o religió.  

• Ser informats del PEC i de les seves modificacions.  

• Ser convocats a les reunions destinades a les famílies. 

• Assistir a les reunions que es convoquin des del centre per a pares i mares i tutors 

d’alumnes.  

• Demanar explicacions davant situacions que considerin anòmales, seguint els 

canals establerts.  

• Escollir i ser escollit membre del consell escolar o d’altres òrgans amb 

representació de pares.  

• Pertànyer a l’AMPA segons els seu reglament específic.  

• Col·laborar en l’organització de les activitats programades, així com en les 

activitats extraescolars destinades als alumnes.  

• Ser tractats amb respecte per part dels membres de tota la comunitat escolar. 

• En cas de sol·licitar-ho, a rebre les informacions i/o comunicacions escrites en 

castellà (llengua co-oficial). De no sol·licitar-ho, s’enviaran en la llengua vehicular 

del centre, que és el català, tal com queda recollit en el PLC (Projecte Lingüístic 

de Centre). 

 

Deures 

 

Els deures dels pares, mares i tutors legals que recull aquest document són els 

següents: 

 

• Respectar el caràcter propi del centre, els seus valors,  la seva metodologia 

psicopedagògica de treball  i  les seves normes d’organització i funcionament. 

• Conèixer el projecte educatiu i comprometre’s amb el centre a recolzar i 

desenvolupar la seva aplicació i les normes de convivència.  

• Fer complir al seu fill/a les normes de convivència, tot reconeixent l’autoritat dels 

mestres i educadors i fomentar que participi activament en l’assoliment d’un 

clima positiu de convivència.   
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• Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències 

o suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació 

del fill/a. 

• Garantir que el fill/a compleixi el deure bàsic d’assistència regular i el compliment 

dels horaris establerts pel centre.  

• Vetllar pel compliment de les orientacions recollides en el document d’autonomia 

del centre.  

• Desenvolupar en el seu fill/a conductes d'autonomia i responsabilitat, així com 

satisfer les seves necessitats bàsiques i afavorir l’assoliment d’hàbits saludables.  

• Respondre a les demandes de l’escola, en el període de temps delimitat pel 

centre, respecte a les autoritzacions pertinents: drets d’imatge, sortides, 

administració de medicaments amb la prescripció mèdica corresponent, canvis 

de medicació o de dosis, dietes especials o de llarga durada… 

• Assegurar-se que el fill/a vingui al centre en condicions adequades de salut i 

higiene  

• Informar convenientment de qualsevol circumstància que pugui afectar l’estat de 

salut i al seu benestar i que siguin rellevants per al normal desenvolupament del 

seu fill/a. 

• Mantenir-se informat de les novetats del centre a través del contacte amb el tutor, 

coordinador, l’assistència a les reunions que es convoquin, de la pàgina web, del 

correu electrònic, dels butlletins i dels fulls informatius i del tauló d’anuncis del 

centre.         

• Atendre, en un termini raonable, les peticions d’entrevista, de comunicació i 

documentació que formuli el centre. 

• Proporcionar els telèfons mòbil i fix i el correu electrònic per facilitar una àgil 

comunicació amb el centre. 

• Informar de qualsevol possible canvi d’adreça, de la situació civil o de les dades 

de contacte.    

• Informar i justificar qualsevol falta d’assistència del seu fill o la seva filla a l’escola 

el més aviat possible (telèfon, per escrit o personalment).  

• Complir els acords recollits a la carta de compromís. 

• Assistir a les convocatòries individuals o col·lectives dels tutors o altres òrgans 

del centre, per a tractar assumptes relacionats l’evolució personal i el procés 

educatiu dels seus fills i filles.  

• Assumir els acords presos pels òrgans col·legiats del centre a través dels seus 

representants.   

• Col·laborar amb el professorat i altres òrgans educatius per un millor 

desenvolupament de les activitats del centre.  

• Contribuir en la tasca de l’educació dels hàbits dels seus fills i filles i a fer créixer 

en ells i elles actituds favorables a l’escola.  

• Seguir les normes d’higiene que per algun motiu puntual formuli el centre.  

• Comunicar al centre si el fill o filla pateix malalties infecto-contagioses i 

parasitàries i guardar el període d’observació domiciliària que el metge o pediatra 

del seu fill o filla li hagi prescit o que les normes del Departament d’Ensenyament 

recomanin.  

• Vetllar per la salut i benestar dels seus fills i filles, per la qual cosa en cas de 

símptomes de malaltia (estats gripals, processos de febre, conjuntivitis,...) no 

portar-los a l’escola fins que s’hagin recuperat.  



 

75 

 

• Recollir el seu fill/a el més aviat possible en cas de malaltia o lesió per accident 

a l’escola.  

 

• Facilitar als seus fills i  les seves filles els mitjans adients per portar a terme les 

activitats indicades pel professorat.  

• Estimular els seus fills i filles en el compliment de les normes de convivència i a 

l’exercici dels seus drets i deures.  

• Cooperar amb l’equip directiu i mestres amb el procés educatiu i evolutiu dels 

seus fills i filles.  

• Atendre i respondre la crida de l’equip directiu o mestres en tot allò que 

concerneix la vida escolar dels seus fills. 

• Conèixer i acceptar el contingut del PEC i de les NOFC, com també els 

mecanismes previstos per a fer-ne la modificació.  

• Proporcionar als seus fills/es el material necessari per al bon desenvolupament 

de les activitats escolars. 

• Complir amb el pagament dels rebuts per a cobrir les despeses de les activitats 

pedagògiques del centre, així com del menjador, material col·lectiu, sortides, 

colònies, piscina i d’altres que pugui aprovar el Consell escolar.  

• Tractar amb respecte els membres de tota la comunitat escolar.  

 

CAPÍTOL II. 

PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

 

Pel que fa a la comunicació amb les famílies, aquest document disposa que: 

 

• Sempre que ho aconsellin les circumstàncies es comunicarà a les famílies, de 

manera individual o col·lectiva, segons convingui, allò que les pugui interessar 

pel bon funcionament escolar. 

• Les comunicacions de l’escola amb les famílies es farà, ordinàriament i de 

manera prioritària, a través de DINANTIA, tot garantint que les famílies que no 

en disposen rebin els comunicats via correu electrònic o en paper. 

• Aquestes comunicacions podran demanar que les famílies responguin mostrant 

el seu acord amb el contingut de la circular, demanant alguna resposta o 

autoritzant alguna activitats dins i fora del centre. Tenint en compte que la 

plataforma DINANTIA és unipersonal, les respostes a aquests requeriment tenen 

el caràcter legal pertinent.   

• Si una família es nega a respondre a qualsevol d’aquestes demandes es 

registrarà la negativa si ho ha fet de manera explícita. 

• S’enviarà la circular un màxim de tres vegades, després d’això se l’indicarà 

verbalment per part de qui es designi, i si no hi ha resposta es farà constar el 

tràmit seguit i la nul·la resposta. Posteriorment se li enviarà comunicació de que 

s’ha registrat la seva negativa a signar i les conseqüències, si és que hi ha, que 

se’n puguin derivar. 

• Quant a la no assistència per a mantenir entrevistes sobre qualsevol tema 

relacionat amb qüestions escolars, el procediment serà equivalent. Es convocarà 

un nombre limitat de vegades i si no hi ha resposta es registrarà per escrit el fet 

informant a la direcció. 
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• Les famílies també disposaran d’una adreça de correu electrònic per a poder 

comunicar amb els mestres sobre qüestions puntuals. Les famílies rebran 

informació sobre la manera de fer servir aquesta eina. 

 

 

CAPÍTOL III. 

CRITERIS DEL CENTRE EN RELACIÓ A TEMES QUE AFECTEN ALS PARES, 

MARES I TUTORS LEGALS DELS ALUMNES.   

 

Problemes sorgits entre els progenitors o tutors legals d’alumnes 

 

En els supòsits de problemes sorgits entre els progenitors o tutors legals d’alumnes, cal 

tenir en compte els criteris següents:  

 

• No prendre partit ni adoptar cap posicionament en les relacions privades entre el 

pare i la mare dels alumnes i de les alumnes, referents als seus drets i deures 

envers aquests.  

• Complir sempre les resolucions i requeriments judicials escrits sobre les 

relacions esmentades.  

• Cap persona, sigui o no funcionària, no està obligada a proporcionar informes de 

l’alumnat, a petició d’un advocat. Cal exigir l’oportú requeriment judicial.  

• Els pares, mares o tutors legals  que hagin estat privats de la pàtria potestat, 

s’han de sotmetre al règim de relacions amb el fill o la filla que hagi estat establert 

mitjançant sentència judicial.  

• Les decisions de canvi de centre d’un alumne corresponen a les persones que 

en tinguin atribuïda la pàtria potestat. Aquesta s’exerceix per ambdós progenitors 

o per un de sol amb el consentiment exprés o tàcit de l’altre, i són vàlids els actes 

que faci un d’ells segons l’ús social i les circumstàncies.  En cas de desacord 

entre progenitors, cal complir el que determini el jutge.  

• Els infants més petits han de ser lliurats, a l’hora de la sortida, als pares que en 

tinguin atribuïda la guarda i custòdia o a les persones que en tinguin l’encàrrec.  

• Davant de qualsevol exigència que depassi els criteris que s’han expressat 

anteriorment, cal demanar el corresponent requeriment judicial.  

 

Funcionaris de la policia es presentin en les dependències de l’escola 

 

En el supòsit que funcionaris de la policia es presentin en les dependències de l’escola,  

cal tenir presents els criteris d’actuació següents:  

 

• Si demanen endur-se algun alumne, cal el següent:  

 

o Que s’acreditin com a policia, tot exhibint el carnet professional.  

o Que aportin el requeriment judicial, o de la fiscalia, que n’ordena 

l’actuació.  

o Avisar els pares o tutors legals, per tal que acompanyin el fill o la filla. Si 

no és possible comptar amb els pares o tutors legals, els menors han de 

ser acompanyats pel tutor o la tutora o per un altre professor.  

 

• Si demanen identificació o dades d’algun alumne, cal el següent:  
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o Que s’acreditin com a policia, tot exhibint el carnet professional. 

o Que la petició s’efectuï amb la motivació deguda, que acrediti la relació 

amb els supòsits exposats, deixant constància de la petició. Es considera 

admissible un requeriment judicial o de la fiscalia i també una ordre o un 

ofici expedit per la pròpia autoritat policial que estigui al càrrec de les 

actuacions. c. Si no es compleixen prèviament les actuacions precedents, 

no es pot lliurar cap alumne a la policia ni proporcionar dades que aquesta 

sol·liciti, llevat que els agents de policia es trobin davant una situació 

d’urgència perquè l’alumne intenta fugir o cometre alguna il·licitud penal 

dins el centre.  

 

Criteris a seguir amb els menors declarats  en situació de desemparament 

 

En el supòsit que es presentin al centre funcionaris de la Direcció General d’Atenció a 

la Infància i l’Adolescència (DGAIA) per recollir un menor que ha estat declarat en 

situació de desemparament per resolució administrativa de la DGAIA, els funcionaris 

han d’acreditar-se i lliurar al centre una còpia de l’autorització emesa pel cap del servei 

territorial d’Atenció a la Infància i l’Adolescència en què consti la referència de la 

resolució esmentada.  

 

En aquest supòsit, el centre lliurarà el menor als funcionaris i conservarà una còpia de 

l’autorització presentada, així com de les dades de l’acreditació dels funcionaris que 

hagin dut a terme la recollida.  
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TÍTOL SETÈ: DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

 

CAPÍTOL I. 

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SECRETARIA 

 

La gestió administrativa i econòmica del centre recau en una única persona que ocupa 

la secretaria de l’escola.  

 

Secció I: Funcions 

 

Gestió econòmica 

 

El cap de Administració és qui s’encarrega de la gestió econòmica del Centre, ajustant-

se als principis d’eficàcia, eficiència, diligencia i economia i de caixa i pressupostos 

únics. La gestió econòmica  s´ha de sotmetre al principi de pressupost inicial anivellat 

en la previsió d’ingressos i despeses i al principi de rendiments de comptes,  amb el 

vistiplau de Presidència com a representant del Consell Rector en aquest àmbit de 

gestió.  

 

Les seves principals funcions són les que a continuació es recullen:  

 

• Elaborar dels Pressupostos. 

• Fer seguiment dels Pressupostos. 

• Dur a terme pagaments i cobraments. 

• Dur a terme la facturació. 

• Seguiments dels impagats. Notificar situacions d’incobrables a la presidència 

de la cooperativa i la coordinació pedagògica. 

• Elaborar de plans de viabilitat econòmica per els projectes que es presentin. 

• Portar la comptabilitat del Centre. 

• Gestionar la preparació i elaboració dels Impostos (IRPF dels treballadors, dels 

professionals i dels lloguers, declaracions anuals de operacions amb terceres 

persones). 

• Dur a terme el tancament de la comptabilitat passant dades a la Assessoria 

Fiscal per a la presentació del Impost de Societats i dels Comptes anuals de la 

Cooperativa. 

• Portar el control de la caixa en efectiu de l’Escola: pagaments i cobraments. 

• Portar el control de la caixa de la venta de Loteria. 

• Portar el control de la caixa del alumnes de PFI. 

• Fer la justificació documental de la subvenció de monitor de menjador. 

• Proporcionar suport administratiu en d’altres justificacions documentals 

derivades de les possibles subvencions que pugui rebre el centre.  

 

Gestió administrativa 

 

Es la persona encarregada de organitzar la gestió de l’activitat administrativa, tenint cura 

de gestió de arxius i tots el processos administratius emparats pel principi de 

organització i gestió resolutiva i  sota la supervisió de Presidència i la Direcció  

Pedagògica. 
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Les seves principals funcions són les que a continuació es recullen:  

 

• Elaborar llistats i fitxes de dades del personal del centre. 

• Elaborar llistats  i fitxes de dades d’alumnes. 

• Elaborar els llistats de assistència dels alumnes. 

• Elaborar els llistats de menjador dels alumnes. 

• Controlar ambdós llistats  per les absències i per la llista definitiva dels alumnes 

que es queden a dinar. 

• Demanar els menús del alumnes i professors que dinen a l’Escola. 

• Fer les matriculacions dels alumnes,  organitzar la documentació i elaborar les 

fitxes dels alumnes, controlant les particularitats en quant al·lèrgies, 

intoleràncies, malalties, etc.  

• Arxivar tot tipus de documentació en paper o electrònicament. 

• Fer-se càrrec dels alumnes que, una vegada notificats canvis en els seus horaris 

d’assistència al centre,  que han de ser venir a recollits abans de l’horari habitual 

de sortida. 

• Passar les incidències per les nòmines de Pagament Delegat. 

• Passar les dades a la gestoria de les nòmines, contractes, altes i baixes i 

malalties, tan les de Pagament Delegat com les de l’Escola. 

• Elaborar el resums de les nòmines per comptabilitzares i fer les transferències. 

Lliurar les nòmines als treballadors del centre.  

• Realitzar gestions externes (Pagament Delegat, Departament d’Ensenyament, 

gestoria laboral, assessoria fiscal i econòmica. 

• Controlar l’entrada de persones al Centre. 

• Rebre en primera instancia les visites de pares, professionals, etc. 

• Dur a terme l’atenció telefònica i derivació de les trucades. 

• Controlar Correu Electronic de secretaria i distribuir el correu postal de l’escola.  

• Fer les fitxes per signar de les hores d’entrada i sortida del personal assalariat. 

• Fer els certificats d’assistència a reunions pedagògiques i qualsevol altre que els 

pares puguin necessitar.  

• Portar la gestió de Beques i en alguns casos de confecció. Preparar tota la 

documentació pertinent, signar i segellar-les i dur-les al Consorci d’Educació. 

• Gestionar el cobrament de totes les Beques avançades  a les famílies. 

 

Secció II: Drets i deures 

 

Drets 

 

• Rebre informació d’aquells aspectes que fan referència a la seva tasca i a 

l’organització general de l’escola. 

• Rebre informació sobre possibilitats de formació. 

• Rebre el suport que necessiti, prèviament pactat amb el consell Rector. 

• Tenir preservat el seu espai de treball i material. 

• Tenir un espai de coordinació amb Presidència i Coordinadors. 

 

Deures 

 

• Complir els horaris i calendaris establerts per a la realització de la seva tasca.  
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• Fer arribar els missatges a les persones interessades. 

• Complir totes les funcions pròpies del seu càrrec i aquelles que li siguin 

• encomanades especialment pel Consell Rector. 

• Complir les dates previstes o pactades per la finalització de les seves tasques.  

• Assistir i col·laborar en les reunions que el Consell Rector i la Direcció 

Pedagògica sol·licitin, en tot el que fa referència a les seves tasques. 

• Traspassar la informació referent a la seva tasca seguint els canals adequats, 

tant bon punt es tingui. 

• Fer formació permanent mitjançant la participació en cursos i la realització de 

lectures. 

• Seguir les orientacions metodològiques que marqui el Consell Rector. 

• Tenir els documents ben classificats amb els rètols corresponents que permetin 

que sigui fàcil localitzar-los. 

 

 

CAPÍTOL II. 

PERSONAL DE CUINA  

 

La persona encarrega de gestionar l’espai de cuina, contractada pel centre, es fa té la 

responsabilitat de fer-se càrrec d'aquest servei. Els productes alimentaris són 

proporcionats per una empresa aliena al centre i la persona responsable de la cuina els 

gestiona i organitza el menjador de l'escola.  

La Presidència de la Cooperativa, fa el seguiment del servei en el que col·laboren el 

monitors de menjador per tal d’assegurar el bon funcionament del mateix.  

 

 

Secció I: Funcions 

 

Són funcions del personal de cuina:  

 

• Prendre la temperatura als aliments quan arribem. 

• Comprovar la comanda amb l’albarà d’entrega. 

• Posar els aliments al escalfador. 

• Comprovar la temperatura per servir-los. 

• Seguir els protocols marcats per Sanitat: congelac ió d’una part dels aliments, 

enregistrar possibles incidències, tenir coneixement d’intoleràncies i al·lèrgies...  

• Tenir en cura de les intoleràncies i al·lèrgies alimentàries dels alumnes a l’hora 

de servir i preparar el menjar.  

• Passar als monitors de menjador les safates per a que serveixin els aliments. 

• Posar rentavaixelles i endreçar tots els estris de la cuina.  

• Controlar el extres com oli, sal, sucre, etc. I fer la demanda quan calgui.  

• Contactar amb l’empresa subministradora del càtering per resoldre dubtes o fer 

traspàs d’informació 

• Deixar el lloc de treball net i endreçat (excepte el terra).  
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Secció II: Drets i deures 

 

Drets 

 

• Rebre informació del incidents diaris que afecten la seva tasca. 

• Rebre informació de totes aquelles activitats de formació que puguin millorar la 

seva tasca. 

• Rebre el suport que calgui de part de la resta del personal, en el 

desenvolupament de les seves activitats. 

• Tenir preservat el seu espai i material de treball. 

 

Deures 

 

• Complir els horaris i calendaris establerts per a la realització de la seva tasca.  

• Arribar amb puntualitat al centre. 

• Tenir cura del material utilitzat al menjador i a la cuina i fer propostes per a la 

seva renovació i/o ampliació. 

• Encarregar-se de la reposició dels productes específics de la seva feina. 

• Vetllar per les màximes condicions d’higiene tant en la manipulació dels 

aliments com dels espais i estris al seu càrrec. 

• Estar al que disposi el Consell Rector pel que fa a la distribució de l’horari  

laboral i dels períodes de vacances per tal de garantir el correcte funcionament 

del centre. 

 

 

CAPÍTOL III. 

PERSONAL DE NETEJA 

 

La persona de la neteja és la encarregada de portar a terme la neteja de tot el recinte 

de l’Escola. Tanmateix ha de fer la demanda dels productes i estris que pugui necessitar 

a la Presidència de la Cooperativa que és la que fa el seguiment del treball dut a terme 

i vetlla per la seva correcta realització. 

 

Secció I: Funcions 

 

Són funcions del personal de cuina:  

 

• Mantenir netes totes les dependències de l’Escola. 

• Organitzar-se les feines diàries, setmanals, mensuals i anuals perquè es faci 

una rotació d’espais en la realització de la seva tasca i s’eviti que en quedin  

sense netejar. Rebre possibles indicacions des de la Presidència pel que fa a 

aquesta organització i/o rotació.  

• Controlar els productes de neteja, per fer la demanda quan calgui.  
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Secció II: Drets i deures 

 

Drets 

 

• Rebre informació del incidents diaris que afecten la seva tasca. 

• Rebre informació de totes aquelles activitats de formació que puguin millorar la 

seva tasca. 

• Rebre el suport que calgui de part de la resta del personal, en el 

desenvolupament de les seves activitats. 

• Tenir preservat el seu espai i material de treball. 

 

Deures 

 

• Complir els horaris i calendaris establerts per a la realització de la seva tasca.  

• Arribar amb puntualitat al centre. 

• Tenir cura del material utilitzat  i fer propostes per a la seva renovació i/o 

ampliació. 

• Assegurar l’evitació riscos pel que fa a l’accessibilitat dels alumnes a 

determinats productes de neteja.  

• Encarregar-se de la reposició dels productes específics de la seva feina. 

• Vetllar per les màximes condicions d’higiene  dels espais i estris al seu càrrec. 

• Estar al que disposi el Consell Rector pel que fa a la distribució de l’horari  

laboral i dels períodes de vacances per tal de garantir el correcte funcionament 

del centre. 
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TÍTOL VUITÈ: DEL MENJADOR I EL SEU EQUIP 

 

El menjador escolar és un servei que es duu a terme de 13 a 15 h. dins de la pròpia 

escola. Es considerat com un espai amb evidents finalitats educatives. Els responsables 

de l’espai de menjador han de transmetre el respecte i la  valoració pel mateix, han 

d’estimular l’adquisició d’hàbits alimentaris i higiènics, la correcta utilització del parament 

i el bon comportament a taula, així com també ha de promoure la convivència i respecte 

als companys/es. A l’Escola Rel l’equip de menjador està format per un equip 

d’educadors i monitors. La seva composició i nombre s’adequa al nombre d’alumnes 

que en fan ús.  

 

Secció I: Descripció i Organització  

 

L’organització i funcionament del menjador és la que a continuació es descriu: 

 

● Els horaris, torns i distribució de monitors de menjador es fixen a 

començament de cada curs. Es tenen en compte les característiques de cada 

classe i de l’alumnat que la conforma. Cal respectar la màxima puntualitat en 

cada torn per evitar problemes de funcionament. L’equip de menjador deixa 

oberta l’opció de fer-ne modificacions en aquesta organització al llarg del curs.  

● S’ha de garantir sempre l’assistència mínima de dos referents per torn, tant al 

pati com all menjador. 

● Si hi ha alguna necessitat (d’un grup-classe, cooperativa d’alumnes o d’algun 

alumne en particular) que comporti la modificació de l’horari o d’algun torn 

s’haurà de comunicar amb suficient antelació. De no ser possible aquesta 

anticipació, el propi equip de menjador modificarà els torns adequant-los a les 

necessitats dels grups i del bon funcionament del menjador. 

● Cada dia un grup d’alumnes, amb un referent, s’encarregarà de parar i 

desparar les taules del seu torn. L’últim torn haurà d’escombrar i deixar en 

bones condicions l’espai del menjador. 

● Quan l’alumne acaba de menjar, ha de deixar la safata i els estris de forma 

ordenada, vigilant que no es perdi cap cobert entre les deixalles. Es posarà 

especial cura en llençar les restes de menjar i els residus en el cubell 

corresponent. Després es rentarà les mans i la boca, i esperarà que el referent 

indiqui la sortida del menjador. Posteriorment anirà al pati i en cap cas podrà 

pujar a les classes, excepte per indicació expressa del mestre tutor o un 

membre de l’equip de menjador.  

● Cal insistir en el control del to de veu per evitar un nivell molt alt de soroll, així 

com en unes bones pautes de comportament, tant al pati com a l’espai de 

menjador. 

● Els educadors i responsables de menjador, garantiran que els alumnes tinguin 

cura dels estris pertinents (tovalló, coberts, gerres d’aigua..) i de la seva 

correcta utilització. 

● Els educadors han d’intentar que tots els alumnes mengin de tot, i en una 

proporció adequada. 

● Si hi ha negativa per part de l’alumne en menjar determinats aliments, es 

garantirà que ho tasti. Tanmateix, es tindrà  en compte les seves peculiaritats, 

atenent als trastorns alimentaris que poden presentar en cada cas. Es 

procurarà que el menjador no es converteixi en un espai incòmode i/o insegur. 

S’ha de tenir prèvia informació per part del tutor dels  trastorns que hi pugui 
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haver i  fer un  seguiment dels alumnes que presenten més dificultats 

alimentàries. 

● Hi haurà un membre de l’equip responsable de donar la medicació en cada 

torn. La coordinació pedagògica de l’escola serà l’encarregada de portar 

actualitzat el control de medicació. Quan l’educador responsable del torn 

observi que hi manca medicació avisarà al tutor perquè aquest es posi en 

contacte amb la família. 

● S’ha de controlar el temps que triguen els alumnes en menjar, respectant, en 

cada cas, el ritme de l’alumne que ha de ser el necessari, però no excessiu. 

Quan el ritme sigui extremadament lent, s’ informarà al tutor i s’establirà una 

fórmula d’intervenció. 

● En els casos de conflictes greus o molt greus a l’hora de menjador o de 

comportament inadequat i reiterant, s’ informarà als tutors i /o coordinadors, 

per tal de consensuar la millor solució i/o la dinàmica a seguir en cada cas. 

● Els alumnes han de respectar els espais i materials de menjador que es posen 

a la seva disposició, fent-se responsables del seu bon ús i de la seva recollida 

diària. 

● En cas de pluja, hi haurà més d’una aula per cada torn perquè els alumnes 

puguin veure una pel·lícula, llegir, dibuixar... S’intentarà que aquesta aula no 

sigui sempre la mateixa per tal de garantir les hores no lectives dels mestres.  

S’haurà de garantir sempre la presència d’un referent per espai. Es podrà fer 

ús del gimnàs, si s’escau, sempre en un ambient tranquil i de joc dirigit. 

● Si hi ha qualsevol accident físic greu, o alguna crisi epilèptica al pati o al 

menjador, s’hauran de seguir les pautes fixades per  cada protocol. (ANNEX) 

● Davant la manca d’assistència puntual d’algun dels membres de l’equip de 

menjador, el propi equip de menjador s’organitzarà per suplir aquesta 

absència. Si no fos possible garantir la ràtio de vigilància o assistència al pati, 

es comunicarà a la coordinació pedagògica per tal que els mestres, de forma 

rotativa, ocupin aquesta baixa puntual seguint les indicacions de la 

coordinació de l’equip de menjador.  

 

Secció II: Funcions 

 

Són funcions de l’equip de menjador:  

 

• Responsabilitzar-se del bon funcionament del menjador i esbarjo del migdia. 

• Assegurar la màxima puntualitat a l’entrada i sortida  del servei , a les 13 h i a 

les 15 h. 

• Dinamitzar i controlar el pati i el menjador durant tot el seu horari. Proposar i 

organitzar activitats lúdiques, jocs reglats o “competicions” esportives. Rebre 

les propostes dels alumnes, en aquest sentit,  i dur-les a terme sempre que 

sigui possible. 

• Establir un traspàs fluid d'informació amb els tutors quan sorgeixin conflictes 

greus. O quan ho requereixi el propi tutor/a. 

• Realitzar la vigilància dels alumnes en el seu horari i espais de treball. 

Controlar que els alumnes hi siguin en els espais què els corresponen (aula, 

pati, menjador, etc.) en qualsevol moment del seu horari dins la franja de 

menjador-esbarjo del migdia. 

• Participar en la reunió de monitors. 
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• Participar en les reunions generals de classe a les que siguin convocats per  

a presentar el seu programa de treball o els continguts relacionats amb la seva 

feina. 

• Dur a terme el manteniment del blog de menjador.  

 

Secció III: Drets i deures 

Drets 

 

Els drets del personal de menjador són els que a continuació es descriuen: 

● Rebre informacions dels tutors sobre els alumnes per coneixe’ls. De igual 

manera, rebre aquelles informacions rellevants que s’esdevinguin durant el curs, 

per tal de proporcionar una bona atenció a l’alumnat. 

● Rebre el suport que calgui per part del Claustre en el desenvolupament de les 

seves activitats i en situacions conflictives, si s’escau.  

● Tenir un espai per reunions com a mínim un cop cada dos mesos a més de les 

previstes a l’inici (per preparar i organitzar el menjador) i final de curs (per fer 

una valoració general i tancament) . L’horari destinat a tal efecte serà en 

dimecres de 17 a 18 hores.  

● Participar en alguna formació o curs quan es consideri oportú i sigui rellevant per 

la seva feina de monitor/a. 

● Garantir per part del centre i el seu funcionament, que els seus horaris de treball 

siguin respectats.  

 

Deures 

● Complir els horaris i calendaris de treball establerts. 

● Responsabilitzar-se del bon funcionament del menjador i esbarjo del migdia, 

seguint l’organització pactada a l’inici de curs. 

● Mantenir l’ordre en el menjador i afavorir a un ambient tranquil i agradable. 

● Atendre i dinamitzar l’espai de pati, segons les activitats proposades o els 

interessos i motivacions de l’alumnat. 

● Vetllar pel bon ús de les instal·lacions i espais comuns, així com del material de 

menjador. 

● Garantir la bona atenció a l’alumnat, així com la resolució de conflictes que 

sorgeixin en el temps del menjador. 

● Traspassar als tutors tota aquella informació rellevant dels alumnes o les seves 

accions durant el temps de migdia, seguint les pautes d’actuació que estableixi 

el tutor. 

● Orientar a l’alumnat per garantir uns bons hàbits alimentaris i d’higiene. 

● Fomentar en l’alumnat l’adquisició  d’hàbits d’autonomia en el menjador. 

● Mantenir uns hàbits correctes d’higiene  personal i la correcta manipulació dels 

aliments seguint les indicacions des de cuina. 

● Fer l’informe d’observació inicial dels alumnes nous a l’escola, així com els 

informes de final de curs i de seguiment dels alumnes a demanda dels tutors. 

● Fer l’informe de final de curs de tots els alumnes fins al Segon Cicle de 

Secundària A i de tots aquells alumnes nous aquell curs amb independència 

dels grup en el que estiguin escolaritzats.   

● Participar en les reunions de l’equip de menjador. 

● Donar la medicació seguint les pautes donades pels tutor. 

● Realitzar i dur a terme les seves funcions en el marc de  les orientacions 

generals definides pel Claustre. 
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TÍTOL NOVÈ: NORMES ESPECÍFIQUES DEL CENTRE 

 

Hi ha un conjunt de normes que regulen el funcionament general del centre i que 

detallem a continuació per a coneixement de tots els membres de la comunitat 

educativa. 

 

La convivència dels interessos del col·lectiu alumnes i de les seves famílies, dins d’una 

estructura que ha de ser estable, requereix fixar unes normes de regulació, per a poder 

complir el seu objectiu: l’educació i la formació dels alumnes, respectant el dret d’opinió 

però sabent que no és possible l’actuació de cada sector o de cada membre segons el 

seu criteri. Per aquesta raó explicitem aquí una sèrie de normes que tothom ha de 

conèixer i respectar. 

 

És important que tots els membres de la comunitat escolar coneguin i assumeixin 

responsablement les presents normes i fórmules d’organització. 

 

El claustre i l’equip directiu, cada un d’ells en el seu àmbit, són responsables del control 

i seguiment del compliment de les normes de funcionament del centre. Igualment la 

col·laboració i el paper de la família és fonamental per a portar a bon terme actuacions 

comunes i coherents que incideixin en l’educació dels alumnes. 

 

En termes generals aquestes normes de funcionament parteixen de dos preceptes 

fonamentals: 

 

● Mostrar un comportament cívic dins i fora del marc escolar, tot respectant el 

material i instal·lacions de l’escola. 

 

● No exercir actes de violència i agressió física, verbal o psicològica contra 

qualsevol persona del centre. 

 

CAPÍTOL I. 

NORMÉS ESPECÍFIQUES PER ESPAIS 

 

Secció I: Les aules 

 

Pel que fa als espais definits com a aules, que inclouen el gimnàs com a aula d’educació 

física, aquestes són les normes de funcionament: 

 

● Cal una actitud de respecte als mestres, educadors, companys i el bon ús del 

material i de les instal·lacions. 

● Abans d’entrar a qualsevol aula cal picar a la porta, saludar i respectar les 

dinàmiques existents dins l’espai. 

● Per a sortir de l’aula, per a qualsevol raó, cal informar al mestre. 

● Els alumnes han de portar tot aquell material que es requereixi per tal de dur 

a terme les activitats programades en cada moment (material d’aula, equip 

d’educació física, bata, portàtils…). 

● És obligació dels alumnes (i les famílies) responsabilitzar-se de portar el 

material escolar: el que s’indica en la circular corresponent i el que els mestres 

puguin requerir en qualsevol moment per al desenvolupament de les activitats 

de classe. 
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● Els alumnes no han de menjar ni beure a la classe, excepte en casos 

excepcionals, amb el permís del mestre (pluja, treballs d’autonomia, 

esmorzars, tallers de cuina, celebracions ...). 

● Utilitzar les dinàmiques/tutories individuals de classe com a regulació de les 

problemàtiques que apareguin.  

 

Secció II: Espais comuns: passadissos, lavabos i escales 

  

Pel que fa als espais comuns, considerem que:  

 

● Els passadissos, suros, penjadors, etc., són espais i elements necessaris pel 

funcionament de l’escola i cal que tothom es responsabilitzi del seu bon estat 

i bon ús.  

● De igual manera, no es poden malmetre les parets i d’altres elements 

arquitectònics i/o espais de forma voluntària o negligent. 

● La netedat i conservació de les instal·lacions és important per assegurar un 

medi agradable i per tant cal que els papers es tirin a les papereres, es recullin 

les deixalles del terra.  

● Cal deixar sempre els espais de manera recollida, neta i ordenada. 

● Els lavabos s’han d’utilitzar de forma civilitzada assegurant les condicions 

d’higiene necessàries.  

● A l’interior del centre s’ha de mantenir un to de veu adequat i evitar córrer pels 

passadissos. 

● La circulació per l’interior de l’escola ha de fer-se de forma ordenada. 

 

Secció III: Patis 

 

Els patis són considerats un espai educatiu important dins el centre que genera unes 

determinades dinàmiques relacionals i que requereixen un marc normatiu específic: 

 

• Gaudir del pati de l’escola també requereix evitar situacions de risc. 

• Cal evitar de igual forma, el seu deteriorament i tenir cura de tots els seus 

elements. 

• En cap cas podran estar els alumnes sols sense vigilància. Sempre hi haurà 

d’haver un mínim de dos adults responsables de l’espai. En cas que els 

alumnes baixin al pati fora de l’horari establert el mestre responsable ha de 

garantir que hi hagi la vigilància necessària. 

• Tots els alumnes disposaran diàriament del temps per a l’esbarjo establert en 

la normativa vigent i en gaudiran en els espais de l’escola destinats a aquesta 

finalitat. En cas de condicions meteorològiques adverses, els responsables de 

la guàrdia del pati buscaran un espai i activitats de recanvi per tal de garantir 

l’esbarjo dels alumnes.  

• Només els alumnes de PFI i de Pre-PFI tenen inicialment permís per estar al 

pati del davant de l’escola, en moments d’esbarjo, sempre que tinguin un 

comportament adequat i respectuós. Caldrà la supervisió d’un mestre o 

membre de l’equip de menjador. En alguns casos, es podrà valorar en etapa 

i/o claustre, si algun/a alumne/a de Segon de Secundària pot beneficiar-se 

d’aquesta mesura, sempre i quan estiguin argumentades les raons per las que 

es pren la decisió. 
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• Els alumnes del PFI, si ho considera pertinent el tutor o la tutora en funció de 

les característiques del grup i personals, podran també sortir al carrer. La resta 

d’alumnes de l’escola han d’estar al pati del darrera en els moments d’esbarjo.  

• L’atenció del esbarjo del matí dels grups del segon Cicle de Secundària, estarà 

al càrrec dels tutors/es i educadors d’aquests dos grups. 

• En el cas que un alumne incompleixi les normes de convivència, seran els 

responsables del pati els que decidiran la intervenció en primer terme. 

Posteriorment informaran l’incident al tutor/a, si fos necessari. En alguns 

casos, els responsables del pati podran sol·licitar el suport o intervenció del 

tutor o coordinador.  

 

Secció IV: Menjador 

 

En relació a l’espai de menjador i esbarjo del mig dia, la normativa de funcionament 

contempla que:  

 

● L’horari del menjador de l’Escola Rel és de 13 a 15 hores. L’equip de menjador 

exerceix com a responsable d’aquest espai. 

● Els horaris, torns i distribució del personal de menjador, es fixen a 

començament de cada curs, segons les característiques de cada classe i dels 

alumnes que hi formen part.  

● S’ha de garantir sempre l’assistència mínima de dos referents per torn, tant al 

pati com en el menjador. 

● Si hi ha alguna necessitat (d’un grup-classe o d’algun alumne en particular) 

que comporti la modificació d’algun torn s’haurà de comunicar amb suficient 

antelació, i en el cas de no ser possible, el propi equip de menjador modificarà 

els torns adequant-los a les necessitats dels grups i del bon funcionament del 

menjador. 

● Cada dia un grup d’alumnes, amb un referent s’encarregaran de parar i 

desparar les taules del seu torn. L’últim torn haurà d’escombrar i deixar en 

bones condicions l’espai del menjador. 

● Cal insistir en el control del to de veu per evitar un nivell molt alt de soroll, així 

com en unes bones pautes de comportament, tan en el pati com en l’espai de 

menjador 

● Han de tenir cura dels estris per menjar i de la seva correcta utilització. 

● Els alumnes han de menjar de tot (tenint en compte les peculiaritats personals 

dels nostres alumnes) i quan s’introdueixen nous ingredients, en la fase 

d’adaptació, els han de tastar. No poden portar el menjar de casa.  

● En els casos de conflictes greus o molt greus a l’hora de menjador o de 

comportament inadequat i reiterat, l’equip de menjador informarà als tutors i 

/o coordinadors, per tal de consensuar la millor solució i/o la dinàmica a seguir 

en cada cas. 

● Els alumnes han de respectar els espais i materials de menjador que es deixen 

a la seva disposició, fent-se responsables del seu bon ús i de la seva recollida 

diària. 
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Secció V: Taller 

 

El taller és un espai comú de l’escola amb una notable ocupació per activitats de diversa 

índole. Per tant cal que es respectin els següents acords normatius pel que fa a la seva 

utilització: 

 

● Al principi del curs s’establirà l’horari per aquelles classes que el vulguin 

utilitzar de manera fixa.  La resta d’horari podrà ser utilitzat per tos els grups-

classe de l’escola. 

● El material de tallers i el comú d’escola ha de ser respectat i valorat 

convenientment. Si s’agafa algun material comú del taller (cola, paper kraft, 

cartolines, eines, etc.) s’ha de retornar el més aviat possible. 

● És molt important treballar l’hàbit de recollir ordenadament el taller i material, 

per això el tutor o educador responsable del grup que hi hagi treballat haurà 

de supervisar la correcta recollida i neteja per part dels nois i noies del grup-

classe. 

● Si algun grup-classe necessita un espai del taller per deixar-hi algun material, 

haurà de fer-ho de manera ordenada i guardat en una capsa tancada i 

etiquetada amb el seu nom. 

 

Secció VI: Piscina 

 

L’activitat piscina es realitza sota la responsabilitat de l’escola en instal·lacions fora del 

centre i durant l’horari lectiu. Es considera obligatòria pels alumnes dels grups que van 

des del Cicle Inicial a Segon de Secundària A, ambdós grups inclosos. Pel que fa a la 

seva normativa específica: 

 

● Els alumnes són responsables de portar el material de piscina per fer l’activitat: 

barnús, banyador, xancletes, casquet de bany pinta i sabó. 

● Els monitors de piscina són els responsables de les intervencions amb els 

alumnes durant els 50 min que dura l’activitat a l’aigua. Els educadors i el 

mestre d’educació física que acompanyen els alumnes/as, estaran sempre 

disponibles per a qualssevol incidència, i són els responsables dels alumnes 

als vestuaris i durant el transport. 

● Qualsevol incidència que s’hagi pogut donar a la piscina es comunicarà a 

l’escola i/o al tutor a l’arribada a l’escola. 

● Pel que fa a la assistència/no assistència, baixa i baixa justificada de l’activitat 

s’hauran de seguir els preceptes recollits en el document annex NORMATIVA 

DE L’ACTIVITAT DE PISCINA.  
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CAPÍTOL II. 

NORMÉS ESPECÍFIQUES PER TEMPS. 

 

Secció I: Horari lectiu 

 

GRUPS-CLASSE HORARI 

Primària 

Secundària 

Matí:    de 9:00 a 13:00 hores 

Tarda:  de 15:00 a 16:30 hores 

PFI 

Matí:    de 9:00 a 13:00 hores 

Tarda:   

• Dilluns, Dimarts i Dimecres:  

de 14:00 a 16:00 hores 

• Dijous: de 14:00 a 15:00 hores 

• Divendres: no hi ha classe per la tarda 

 

Secció II: Entrades i sortides a l’escola 

 

Pel que fa a la normativa relacionada amb l’entrada i sortida del centre, cal tenir en 

consideració que: 

 

• La puntualitat i l’assistència són obligatoris i necessàries per la bona marxa de 

la vida escolar. Entenem que tothom pot tenir un incident o qualsevol raó que 

justifiqui un retard o falta d’assistència però no és possible, per al normal 

funcionament del centre ni per al bon desenvolupament de la dinàmica  

escolar, la reiterada falta d’assistència ni de puntualitat.  

• Pel bon funcionament del centre, es seguiran les mesures establertes en el 

protocol d’actuació “Horaris d’entrada i sortida del centre”.(ANNEXOS) 

• L’escola disposa d’un servei d’acollida gratuït cada dia, de 8:30 a 9:00, per a 

les famílies que ho sol·licitin i justifiquin la seva necessitat. Per a la resta 

d’alumnes, l’escola s’obre a les 8:50. 

• Totes les famílies que facin servir el servei d’acollida matinal hauran de signar 

el full d’autorització de l’hora d’acollida (ANNEXOS) 

• L’alumnat del PFI entra i surt de l’escola per la porta situada al carrer Pedrell. 

La resta de l’alumnat ho fa per la porta principal al carrer Montserrat de 

Casanovas 44. 

• Només l’alumnat del PFI pot sortir de l’escola en horari escolar sense 

l’acompanyament d’un adult. Es preveu que alumnes d’altres grups, puguin fer-

ho tal com queda recollit en el Document d’Autonomia que signen les famílies 

en matricular-se a l’escola.  

• Els alumnes que marxen a dinar fora NO poden entrar a l’escola fins a les 14:55 

hores. 

• Aquell alumnat que per prescripció mèdica i/o psicològica, vegi modificat el seu 

horari lectiu, i per tant, l’entrada i/o sortida del centre, haurà de complimentar el 

document de MODIFICACIÓ D’HORARI LECTIU DE L’ALUMNE que figura en 

els documents annexos a aquesta normativa. De igual forma, caldrà incloure 

aquesta modificació i l’argumentació de la mateixa, en el PI de l’alumne (prèvia 

comunicació per part de la coordinació a la inspecció).  



 

91 

 

Secció III: Faltes d’assistència i puntualitat 

 

Cal tenir en compte que: 

 

● A les 9:00 es tancarà la porta de l’escola i els alumnes que arribin tard, hauran 

de trucar al timbre. 

● A partir de les 9:10, es passarà llista a totes les classes i s’introduiran les dades 

a l’aplicatiu d’horari de la plataforma DINANTIA. Les famílies han de notificar 

els retards i absències a Secretaria. Si després de passar llista hi ha algun 

alumne que no ha arribat al centre i no s’ha justificat el retard, la secretaria 

trucarà a les famílies dels alumnes que venen sols.  

● En el cas d’aquells alumnes que arriben tard de forma reiterada sense 

justificació, hauran d’esperar fora de la classe fins a l’hora del canvi d’activitat. 

● Si es produeixen faltes d’assistència reiterades i sense justificació es seguirà el 

protocol elaborat per la Comissió d’Absentisme del Districte d’Horta- Guinardó. 

● Si l’alumne arriba tard en dies previstos per a sortides i/o excursions quedarà 

inclòs en un altre grup o sota la supervisió del coordinador pedagògic de la seva 

etapa. Si l’excursió o sortida preveu la participació de tot el centre, els alumnes 

hauran de tornar a casa, sent impossible la seva correcta atenció. 

 

CAPÍTOL III. 

NORMÉS ESPECÍFIQUES PER ACTIVITATS.  

 

Secció I: Informació als pares 

 

A nivell normatiu i organitzatiu, l’escola preveu que:  

 

• Les comunicacions i autoritzacions als pares i mares de l’escola es faran 

sempre a través de DINANTIA (o mail automàtic que la pròpia aplicació fa 

servir com a canal secundari) . 

• L’escola es compromet a organitzar dues reunions pedagògiques de grup-

classe durant tot el curs. Les reunions generals de classe es convoquen a 

l’inici de curs per informar dels objectius generals de la classe i també a final 

de curs per fer la valoració del curs. 

• Cada tutor i coordinador establirà tantes reunions com cregui necessàries per 

tal d’afavorir al bon desenvolupament tant escolar com personal dels seus 

alumnes (garantint un mínim d’una reunió durant el curs escolar) A petició dels 

pares es poden convocar noves entrevistes. 

• Pel que fa a entrevistes amb la Titularitat del centre, cal adreçar-se a secretaria 

per concertar l’entrevista quan sigui possible.. 

• Cada alumne rebrà a final del curs un informe Psicopedagògic que haurà 

d’estar signat per les famílies o tutors legals i es deixarà una còpia l’escola. 

En cap cas, podrà sortir de l’escola sense la signatura de les famílies o tutors 

legals i per això se’ls citarà prèviament per a que el signin. En el cas d’alumnes 

majors d’edat no incapacitats, s’estableix la possibilitat de que puguin signar 

el seu propi informe, prèvia informació a les famílies o tutors legals per a que 

estiguin assabentats de que ha estat lliurat a l’alumne.  
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• Si una família detecta que té problemes amb la recepció d’informacions, és 

necessari que ho notifiqui a l’escola i faci el possible per solucionar el problema 

des del seu dispositiu. 

• Preveiem la possibilitat de que informacions particulars i/o de caràcter 

extraordinari o urgent, es facin a través de l’agenda, el telèfon, les entrevistes 

personals i/o el mail. 

 

Secció II: Colònies  

 

Pel que fa a les colònies aquest document normatiu preveu que:  

 

• La planificació de les colònies es farà entre el final de curs anterior i el principi 

del que preveu la realització de les mateixes, per tal de tenir temps suficient 

per triar la casa i les dates que siguin del nostre interès. 

• La planificació es farà des de la comissió organitzadora de colònies, previ 

acord en reunió de claustre de les característiques que definiran la seva 

realització (nombre de grups, distribució per centre, etapa, classes...). 

Qualsevol membre del claustre pot formar part d’aquesta comissió, que és la 

responsable de realitzar les gestions d'organització general (reserva, 

informació als pares, pressupost, terminis de pagaments, transport, avís al 

menjador, relació de personal, etc...) 

• Els coordinadors estableixen les necessitats d'acompanyants i responsables 

per a realitzar les colònies. Aquestes necessitats s'organitzen de forma global 

des de la coordinació de l'escola, equilibrant les necessitats i els recursos 

disponibles per part del centre i assegurant, en tot cas, el nombre mínim 

d'acompanyants establert per la normativa legal.  

• És necessari assignar un responsable a cada grup que pot ser el tutor, el 

coordinador/a o un educador de referència. 

• El claustre revisarà les activitats dirigides planificades per la casa contractada 

i decidirà si són adients i significatives per als nostres alumnes. En cas 

contrari, es faran les indicacions i suggeriments oportuns. 

• A les colònies, i durant el transcurs de les activitats, els mestres o educadors 

de referència, estaran sempre disponibles per donar suport o fer  indicacions 

als monitors de la casa, en el cas que sigui necessari. 

• El claustre estudiarà i decidirà la participació en les colònies, a proposta dels 

cicles o dels mestres tutors, d’aquells alumnes que presentin unes especials 

dificultats o que la seva situació personal ho aconselli i no es disposi dels 

recursos per a garantir la seva seguretat, la dels altres i la correcta participació. 

El Consell Escolar serà informat. En cas de desacord la família podrà recórrer 

la decisió davant del Consell Escolar. 

• Les colònies tindran, normalment,  una durada de tres dies i dues nits per als 

grups de les etapes obligatòries i de quatre dies i tres nits pels grups de PFI 

(post obligatòria). Pel que fa als membres de l’equip docent que hi participin, 

quan la tornada coincideixi amb el dia de jornada llarga de permanència al 

centre (fins les 19:00), aquests podran reduir aquesta jornada en dues hores, 

podent marxar a les 17 hores.  
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Secció III: Sortides 

En relació a les sortides escolars cal tenir en consideració a nivell normatiu que: 

 

• En la planificació de sortides cal evitar, en la mesura del possible, que es 

produeixin en l’últim mes del curs ja que, a més de coincidir amb les colònies, 

afecten als assaigs de la festa de fi de curs i produeix una notable interferència 

en la marxa normal de l’activitat acadèmica d’aquest període. 

• Els tutors, comunicaran les sortides previstes als coordinadors, els educadors 

que facin d’acompanyants i a la secretària. Totes quedaran recollides al 

Google Calendar del centre.  

• Cal informar amb precisió de la sortida per preveure les necessitats de 

substitucions a les classes o a les guàrdies de pati. En aquest últim cas el 

mestre o educador implicat permutarà el seu dia amb un altre. 

• Per realitzar les sortides és necessari assegurar un nombre d’acompanyants, 

que com a mínim contempli el que estipulen les disposicions vigents i ofereixi 

les condicions més òptimes de seguretat i control per realitzar l’activitat. 

Aquesta ràtio és fixada cada curs en les instruccions que publica el 

departament d’educació de la Generalitat de Catalunya. 

• Les sortides realitzades pel barri no necessiten una autorització expressa tot i 

que si és convenient comunicar la sortida a les famílies sempre i quan es pugui 

anticipar amb el temps suficient (sortides a comprar, a la biblioteca, a correus, 

a investigar qüestions referides a l’àmbit urbà, …) 

• Les sortides sempre s’iniciaran i s’acabaran al centre. De no ser així caldrà 

haver-ho informat a la coordinació, que ho haurà d’autoritzar. També s’haurà 

de pactar l’horari i lloc d’inici i final amb les famílies. 

• Les famílies poden portar i/o recollir als seus fills directament all lloc de la 

sortida, si els hi és més convenient, sempre i quan ho pactin amb el tutor/a. 

• El claustre estudiarà i decidirà la participació en les sortides, a proposta dels 

cicles o dels mestres tutors, d’aquells alumnes que presentin unes especials 

dificultats o que la seva situació personal ho aconselli i no es disposi dels 

recursos per a garantir la seva seguretat, la dels altres i la correcta participació. 

El Consell Escolar serà informat. En cas de desacord la família podrà recórrer 

la decisió davant del Consell Escolar seguint les vies establertes. 

• Les famílies seran informades per via Dinantia abans de cada sortida. És 

absolutament necessari que les famílies autoritzin la sortida per aquesta via. 

• Si les famílies no autoritzen la sortida per via Dinantia l’alumne no podrà 

participar de la sortida i es quedarà a l’escola treballant amb un altre grup o 

amb el seu coordinador. Els alumnes que arribin tard i ja no puguin marxar 

amb els seus companys, també es quedaran a l’escola treballant amb un altre 

grup. Si les sortides contemplen la totalitat del centre l’alumne haurà de 

romandre a casa si no es pot garantir la seva adequada atenció.  

• És necessari que en les circulars de les sortides figuri l’adreça exacta del lloc 

on es realitza, l’horari i la data i vagin acompanyades de l’autorització que els 

pares hauran de respondre via Dinantia. 

• L’Aplicació Dinantia serà l’únic canal de comunicació i autorització de sortides.  

• En el cas de que una família no hagi contestat, se li enviarà un recordatori 

mitjançant l’aplicació i en cap cas es trucarà a les famílies per telèfon, excepte 

en els casos puntuals en els que el tutor o el coordinador considerin 

estrictament necessaris. 
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• Els i les alumnes, hauran de venir vestits de forma adient per a realitzar la 

sortida i portar el que es demani des de l’escola (targeta de transport públic, 

esmorzar, dinar, …). 

• Els alumnes que arribin més tard de l’hora fixada per sortir no aniran a la 

sortida, ja que en cap cas el grup esperarà a un altre alumne que arribi tard. 

• En les sortides de tot el dia, el menjar serà proporcionat per l’escola en forma 

de pícnic pels alumnes que es queden a dinar al centre. Si algun alumne no 

fa o no vol fer ús d’aquest servei podrà portar el seu dinar de casa. En cap cas 

se li descomptaran els diners, tot entenent que és un decisió de la família i que 

l’escola assegura la manutenció de l’alumnat en les sortides.  

 

 

Secció IV: Celebracions d’escola 

 

Pel que fa a les celebracions i festes de l’escola: 

 

● A inici de cada curs es distribuiran les diferents comissions per gestionar les 

celebracions d’escola, cada comissió estarà formada per mínim dos membres 

de l’equip docent del centre i seran els responsables d’organitzar,  informar i 

coordinar la celebració, tal com queda recollit a l’apartat de comissions d’aquest 

mateix document.  

 

Secció V: Activitats extraescolars 

 

Malgrat ser organitzades per l’AMPA, la participació del centre és evident i necessària. 

Per aquest motiu reflectim en aquest document normatiu els següents aspectes a tenir 

en compte:  

 

● Les activitats extraescolars, colònies de cap de setmana i casals d’estiu els 

organitza l’AMPA Escola Rel i es desenvolupen en horari no lectiu a partir de 

les 16.30 hores o en  un calendari específic. Les activitats extraescolars i els 

casals han de ser consensuats pel Consell Escolar que s’haurà d’assegurar 

que s’ajusten a activitats pròpies de l’escola i que reuneixen les condicions 

suficients de qualitat.  

● Un comportament incorrecte o conflictiu, de manera reiterada, serà sancionat 

seguint els criteris generals que fixa aquesta normativa pel que fa als espais de 

caràcter lectiu. 

● En els casals d’estiu, colònies i activitats extraescolars caldrà respectar les 

ràtios monitors/alumnes que estan establertes pel funcionament general de 

l’escola o com a mínim, el que ve marcat per les indicacions del Departament 

d’Educació a tal efecte. 

● En el cas d’activitats fora del centre s’aplicaran els mateixos criteris que per les 

sortides escolars. 

 

Secció VI: Seguretat, salut i higiene 

 

A continuació es descriuen situacions relacionades amb la salut, la higiene i la seguretat 

dels alumnes i el seu marc normatiu:  
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● Els alumnes amb estats de febre, contemplat com un símptoma d’un possible 

procés víric,  no poden assistir al centre per la seva pròpia salut i per evitar el 

possible contagi dels companys, docents o altre personal de l’escola. 

● Les normes d’higiene i netedat són imprescindibles per a la convivència. Cal 

fer ús d’un vestuari apropiat per a l’activitat escolar. La família i els propis 

alumnes són responsables de que sigui així. 

● Si un alumne no compleix els hàbits d’higiene bàsics (dutxa, ungles netes i 

tallades, higiene bucal, roba neta, pentinat...) de manera reiterada s’avisarà a 

les famílies i, si no hi posen solució, no podrà entrar a l’aula. 

● Els alumnes sense control d’esfínters hauran de tenir un mínim de dues mudes 

completes(samarreta, calces/calçotets, pantalons, mitjons i sabates)a l’escola. 

● Tots els alumnes han de tenir un necesser amb: pasta de dents i raspall, pinta, 

i compreses, les noies que ja tenen la menstruació. 

● En el cas de que un alumne/a presenti de polls, és obligació de la família 

informar a l’Escola i es seguir la pauta d’eliminació habitual. Si és el centre el 

que detecta aquesta situació es farà un comunicat general via Dinantia per a 

que les famílies encetin mesures de prevenció i/o control. 

● Les famílies s’han de responsabilitzar del seguiment dels polls i llémenes o 

d’altres factors contagiosos, adoptant mides preventives i avisant l’escola en 

casos que pugui afectar de forma col·lectiva. 

● Els alumnes amb malalties contagioses no poden assistir al centre per la seva 

pròpia salut i per evitar el contagi. 

● Les famílies, quan un alumne/a hagi estat de baixa per malaltia contagiosa i 

es reincorpori a classe, haurà de portar justificant mèdic. Cal la garantia 

mèdica prescrita per un facultatiu de que l’alumne no és un agent de contagi. 

En cas contrari no podrà assistir a l’escola. 

● En cas de malaltia contagiosa, quan així ho aconselli la situació i els 

responsables sanitaris, s’informarà a les famílies del grup o grups que puguin 

estar afectats. Els responsables de les àrees sanitàries seran consultats per 

conèixer el mètode d’actuació recomanat. 

 

Secció VII: Administració de medicaments 

 

El centre preveu a nivell normatiu que: 

 

● En cas necessari, per a administrar medicaments als alumnes, cal que els 

pares o tutors legals aportin la recepta o informe del metge, signada i 

segellada i amb el seu número de col·legiat, on consti el nom de l’alumne/a, 

la pauta i el medicament que ha de prendre. Així mateix els pares o tutors 

legals han d’aportar el document de administració de medicaments (ANNEX) 

on es descriu la seva pauta i definició i s’autoritza al personal de l’escola 

l’administració prescrita sempre que sigui imprescindible fer-ho en horari 

lectiu. Aquestes autoritzacions, així com altres documents referits a les 

medicacions, seran supervisats i organitzats per la coordinació pedagògica del 

centre i recollits en un arxiu de fàcil accés per a tot l’equip docent del centre.  

● El tutor serà el responsable d’administrar i controlar la medicació dels seus 

alumnes, excepte en l’espai de menjador, on serà el responsable de cada torn 

qui s’encarregarà de fer-ho, comunicant al tutor quan sigui necessari portar 

més medicació. 
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● A les sortides i colònies seran els tutors i tutores els responsables de 

l’administració de la medicació.  

● En cas de febre persistent, es comunicarà als pares aquesta situació via 

telefònica per tal que vinguin a recollir-los el més aviat possible. Tanmateix, 

seguint les indicacions de les instàncies competents, amb autorització de les 

famílies (ANNEX) i amb indicació de la dosi corresponent, es subministrarà 

“Paracetamol” mentre els pares acudeixen al centre a recollir el seu fill o filla. 

En aquest cas es tindrà en consideració per a l’administració de Paracetamol 

als alumnes en cas de febre que: 

○ Que es considera estat febril més de 37º 

○ Si la febre és igual o superior a 38º, es recomana administrar un 

antitèrmic/analgèsic (adequat als infants i en relació al seu pes). 

○ El fàrmac de referència i més utilitzat, és el Paracetamol per la seva 

tolerància i la relativa absència d’efectes secundaris. 

○ Encara que no es tracti d’una urgència, un alumne amb febre no ha de 

quedar-se a l’escola fins que finalitzi la jornada escolar. 

○ Per administrar el Paracetamol les famílies hauran de signar l’autorització 

en el moment de la matriculació i/o a l’inici de curs 

 

Secció VIII: Assegurances. Accidents, pròtesis i ulleres 

 

Protocol en cas d’accident 

 

• L’escola  disposa d’una assegurança particular que cobreix accidents, danys 

o qualsevol mena d’incident que puguin patir o causar els alumnes. 

• En cas d’accidents i altres incidències que afectin la salut dels alumnes, 

l’escola actuarà, d’acord amb el “Protocol d’actuació en cas d’accident d’un 

alumne” (ANNEX), informant a les famílies, reclamant la seva presència i 

prenent les mides d’atenció necessàries fins el moment que se’n fa càrrec la 

família.  

• En cas de crisis epilèptiques, s’haurà d’actuar seguint el “Protocol de crisis 

epilèptiques” (ANNEX) segons cada cas particular. 

• L’escola té establert el corresponent “Pla d’emergència” i inclourà cada curs 

en la seva PGA la realització d’un simulacre complet d’evacuació en horari de 

matí amb tot el personal del centre.  

• Quan l’escola rebi de les autoritats competents instruccions per a l’evacuació 

del centre (per causes meteorològiques o altres) o així obliguin les 

circumstàncies, contactarem amb les famílies les quals hauran d’atendre amb 

la màxima celeritat els requeriments de l’escola per a recollir els alumnes. 

• Si es tracta d’una ferida petita que es pot curar a l’escola amb material de la 

farmaciola, cal utilitzar guants. 

• Si s’ha de portar a l’alumne als serveis mèdics s’ha de seguir el Protocol en 

cas d’accident d’un alumne que necessiti servei mèdic. Aquest protocol és 

diferent pels alumnes que cursen el PFI (ANNEX). 

• L’escola no té contractada cap assegurança que cobreixi pròtesis i ulleres, 

atesos a que no té l’obligació legal de tenir contractada aquesta cobertura.  
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Protocol de situacions d’emergència 

 

Davant d’una situació d’emergència cal:  

• No deixar sol al alumne 

• Trucar al 112 

• Avisar a la família 

Es consideren SITUACIONS D’EMERGÈNCIA: 

 

• Pèrdua de coneixement, amb la pèrdua del to postural, sense resposta a 

estímuls tàctils o verbals o lentificació de la resposta. 

• Dificultat respiratòria. Ennuegament, broncoaspiració, obstrucció de les vies 

respiratòries, etc. 

• Traumatisme amb fractura oberta. 

• Traumatisme que comporta immobilització funcional i dolor. 

• Traumatisme cranial amb pèrdua de coneixement o signes de desorientació, 

desequilibri i/o atordiment. 

• Epilèpsia/ Convulsió. Seguir el protocol d’actuació immediata en cas de crisi 

epilèptica (ANNEX): 

• Reacció al·lèrgica, quan observem en l’infant 2 o més símptomes dels 

següents: urticària, inflor, dificultat respiratòria, mareig, baixada de to... 

• Hemorràgia per ferida causada per vidre, objectes metàl·lics, contusió… 

• Hipertèrmia, més de 41ºC i sovint amb taques a la pell, convulsions o dificultat 

respiratòria. 

• Intoxicació. 

• Cremades: tèrmiques, càustiques o per electrocució. 

• Trastorn sobtat de la conducta: al·lucinacions, llenguatge incoherent, idees 

delirants, amb molta agressivitat, brot psicòtic, conducta asocial, comportament 

dissociatiu… 

• Afectació a l’ull: ferida, dolor sobtat, amb o sense pèrdua de visió. 

 

Secció IX: Protocols de protecció de dades 

L’escola contempla tots els aspectes relacionats amb la protecció de les dades 

unipersonals dels membres de la comunitat educativa en els documents que custodia 

la titularitat del centre: EVALUACIÓN DE IMPACTO Y MEDIDAS Y 

PROCEDIMIENTOS. Així mateix, s’annexen a aquestes NOFC, els documents 

CONSENTIMENT D’US D’IMATGE I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DELS 

ALUMENS i CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES DELS 

TREBALLADORS.  

 

En termes generals, tots els membres de la comunitat escolar gaudim dels drets i dels 

deures contemplats en la “Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal” 

(LOPD) i que implica: 

 

● La protecció i confidencialitat en l’ús de dades a les que té accés l’equip docent, 

personal d’administració i serveis, monitors, i la resta de personal que 

desenvolupa la seva feina al centre.  
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● La obligació a respectar els drets de totes les persones quant a la protecció de 

les seves dades personals que puguin obtenir en el desenvolupament de la 

seva feina, per qualsevol  mitjà o que ens pugin arribar per qualsevol canal. 

● Igualment, els pares/mares o tutors legals dels alumnes, que són membres dels 

diferents òrgans de participació de l’escola, han de respectar la confidencialitat 

de les informacions de caràcter personal de les que puguin tenir coneixement 

per motiu de la seva condició i/o funció representativa. 

● Es garantirà la confidencialitat quan calgui que consti el nom. 

● Les persones que exerceixen la pàtria potestat han de retornar signat el full 

d’autorització de la protecció de dades indicant si autoritzen o no la difusió 

d’imatges, dades personals o materials, la propietat intel·lectual dels quals 

recau en alumnes menors d’edat. 

● Les persones en període de pràctiques al centre, han de signar un document 

que expressa de manera explícita i específica el coneixement de la llei de 

protecció de dades i el seu compliment.  

 

Secció X: Protocol d’ús de telèfons mòbils 

 

Davant l’incipient augment de la utilització de telèfons mòbils per part de l’alumnat, 

l’escola estableix un protocol d’ús dels mateixos dins l’espai i horari escolar. Aquest 

protocol es deriva d’una sèrie d’accions desenvolupades al centre al novembre de 2014 

i que queda recollit en un document que s’annexa a aquesta normativa (ANNEX). En 

termes generals s’acorda que:  

• L’ús particular del mòbil dins l’horari lectiu quedarà totalment prohibit, excepte 

quan es faci servir dins l’aula per dur a terme projectes i activitats didàctiques i 

sota la supervisió del tutor o altre membre de l’equip docent.  

• Aquesta limitació s’estén als horaris i espais d’esbarjo i patis, especialment amb  

els grups de 2a. Etapa que no els podran fer servir per escoltar música, consultar 

correu, xarxes socials, etc. 

• Els diferents dispositius es retiraran entre les 9 i les 9.15 h. del matí i es 

retornaran a les 16.25 h. Tots quedaran centralitzats i custodiats dins l’aula pel 

tutor o altre membre de l’equip docent. 

 

• S’enviarà circular a les famílies per tal d’informar-los i una autorització d’ús del 

telèfon mòbil.  

• Es planificaran xerrades informatives amb els Mossos d’esquadra de referència 

del nostre barri, per tractar els avantatges i perills de les noves tecnologies i en 

concret del telèfon mòbil.  

• Es preveu l’avaluació per part del claustre de les mesures aplicades i els efectes 

positius i negatius de les mateixes.  
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TÍTOL DESÈ: DE LA LÍNIA PEDAGÒGICA DEL CENTRE 

 

Secció I: Aspectes preliminars 

La línia i organització pedagògica del centre ve determinada pel P.E.C i els criteris 

establerts en el del Decret 102/2010 d'autonomia dels centres educatius. 

 

Orientació pedagògica 

 

Tal i com s’especifica en el P.E. de l’escola, la línia teòrica que orienta les accions 

educatives és el constructivisme, que concep l’alumne/a com a agent  del seu propi 

procés d’aprenentatge  i entén que el coneixement s’organitza i reorganitza com a 

conseqüència de la interacció del subjecte amb l’entorn. Les propostes educatives 

s’adrecen a trencar la barrera escola-entorn i a ajudar l’ alumnat a organitzar i 

comprendre la vida quotidiana i la realitat social que ens envolta, emprant els 

instruments de la nostra cultura. 

 

Es parteix del coneixement individual de les necessitats personals i educatives de cada 

alumne/a i d’un enfocament pedagògic que  afavoreix la interacció entre l’alumnat i  que 

contempla, de manera articulada tant els aprenentatges escolars, com la comprensió-

intervenció terapèutica de forma personalitzada. 

 

Al llarg d’aquest apartat s’exposarà com es concreten els criteris generals del P.E.C 

 

Organització dels cursos: Primera i Segona etapa i PFI 

 

L’escola s’organitza en dues etapes, de 4 i 3 cursos respectivament.  

 

La primera etapa compren els cursos dels cicles de primària i el primer cicle de 

secundària (en la seva totalitat o parcialment, segons els cursos i la configuració dels 

grups). 

 

La segona etapa compren el segon cicle de secundària i els dos Programes de Formació 

i Inserció: Auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals i Auxiliar 

d’arts gràfiques i serigrafia. 

 

Totes dues etapes estan supervisades i organitzades per un coordinador o 

coordinadora, que s’encarrega de fer el seguiment pedagògic de cada grup i dels 

projectes intergrups, d’etapa i interetapes. Aquest seguiment es fa a través de: 

 

• Un mínim de dos suports setmanals en cada grup (excepte en casos puntuals).   

• Una reunió de coordinació setmanal amb cada tutor/a. 

• Una reunió d’etapa a la setmana amb els mestres tutors. 

• L’assistència a les entrevistes amb famílies ( un mínim de dues cada curs) 

juntament amb el mestre tutor. 

• L’ assistència a les reunions amb els professionals externs que atenen al nostre 

alumnat. 

• L’assistència a les reunions de compartides individuals i grupals amb altres 

escoles. 
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• L’assistència a les dues  reunions pedagògiques del curs. 

• L’assistència a les reunions setmanals de claustre 

 

 

En el cas de l’assistència a reunions interxarxes d’alumnes de l’escola, es pot decidir 

que hi vagi el coordinació de l’etapa on està atès l’alumne o el seu mestre tutor. 

 

Les reunions de coordinació són espais per tractar  la situació i evolució del grup i 

d’alumnes en concret, els projectes i activitats que s’hi desenvolupen, les dificultats o 

situacions de conflicte, aspectes diversos d’organització i funcionament de l’aula  

(sortides, substitucions...) i per preparar les entrevistes amb les famílies i els 

professionals que atenen a l’alumnat . 

 

En les reunions d’etapa es fa un seguiment pedagògic dels grups. Es posen en comú 

les seves necessitats educatives, els projectes i activitats de cada classe, es decideixen 

les estratègies d’agrupament de l’alumnat, en funció de les seves necessitats i dels 

tallers o crèdits intergrupals plantejats. De igual forma, s’exposen la situació actual 

d’alumnes i les situacions de conflicte per acordar com intervenir-hi i s’acorden aspectes 

pedagògics, d’avaluació i de formació de l’equip de mestres. En aquestes reunions 

també es decideix l’organització i calendari de les reunions pedagògiques.   

 

Un cop a la setmana els dos coordinadors es reuniran per compartir els aspectes 

referents a l’organització i funcionament de cada etapa, així com els temes que 

requereixen una atenció i/o intervenció específica. 

 

Secció II: Criteris d’ organització de l’alumnat  

 

Alumnes nous 

 

La demanda  d’escolarització de nou alumnat  en el centre segueix un procés en el qual 

es determina si la nostra escola, donat els perfils d’alumnes que atenem,  pot donar una 

resposta educativa ajustada  a les seves necessitats  específiques.. L’admissió de nous 

alumnes depèn també del nombre de places disponibles i dels grups i intervals d’edat 

d’aquestes places. 

 

Per a l’admissió de nou alumnat és indispensable que tingui un dictamen d’escolarització 

elaborat per l’EAP i la resolució del Consorci d’Educació de Barcelona. És indispensable, 

de igual manera, la comunicació a l’Àrea d’orientació i Ed. Inclusiva o a la Comissió 

Tècnica d’Educació Especial, de la que pot formar part la inspecció del nostre centre o 

que, de no ser així, hi comunica a la inspecció l’admissió de nous alumnes. 

 

El procés, des del primer contacte de demanda de plaça per part d’una família, és el 

següent: 

• Recollida inicial de dades de l’alumne/a i la família per part de coordinació. 

Normalment aquesta informació es transmet via telefònica.  

• Comunicació a l’EAP corresponent de la demanda de la família en el cas de 

que no estiguin assabentats.  
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• Es concerta una cita amb els pares i l’alumne a l’escola el mateix dia. Un dels 

coordinadors entrevista la família per conèixer el procés evolutiu i escolar i la 

situació actual de l’alumne. Tanmateix, informa sobre les característiques del 

nostre centre, la seva línia pedagògica i la seva organització i funcionament. 

L’altre coordinador/a  atendrà a l’alumne, visitarà amb ell o ella l’escola, li 

proposarà fer una sèrie d’activitats per a fer una primera aproximació al seu 

nivell d’aprenentatge i observarà com interactua amb l’entorn i les persones.  

• Valoració per part de coordinació sobre si la nostra escola pot atendre les 

necessitats educatives i personals de l’alumne. De no ser així, es comunica a 

la família i s’orienten altres possibles derivacions. 

• Contacte amb l’escola anterior per recollir informacions sobre l’alumne/a si es 

considera oportú i es dona la possibilitat.  

• Comunicació al EAP de la acceptació de l’alumne com a nova matrícula per tal 

que tramiti la documentació necessària. 

• Realització de la preinscripció i tramitació de la documentació interna 

necessària, si és un alumne pel curs vinent. 

 

El procés de matriculació s’inicia després de la valoració de coordinació, i de la 

comunicació a l’etapa corresponent i al Claustre. En aquells casos que coordinació tingui 

dubtes sobre la idoneïtat d’una matriculació, exposarà el cas al claustre, per a que des 

d’aquest òrgan es prengui la decisió. 

 

Assignació a un grup 

El primer criteri d’assignació és l’edat cronològica, amb una diferència de fins a dos anys 

amb l’alumnat del grup destinatari. En cas d’haver dos grups amb edats similars es tenen 

en compte altres factors: 

• El nombre d’alumnes dels grups actuals o la seva previsió pel curs vinent. El 

nombre màxim d’alumnes  són 8 en els grups de primària i fins a 9 en els de 

secundària.  En els cas del PFI el nombre màxim d’alumnes que sumen els dos 

perfils professionals que s’imparteixen és de 16. 

• Valorar en quin grup es poden atendre millor les necessitats educatives i les 

característiques personals del nou alumne. 

• Valorar els elements que poden afavorir la seva relació amb la resta de 

companys i companyes de classe, com característiques personals, processos 

d’aprenentatge, nivell maduratius o interessos similars.  

• La dinàmica dels grups destinataris 

 

Promoció de curs 

 

La composició dels grups del curs vinent es valora i proposa en etapa i s’acorda en el 

claustre.  

En termes generals s’estableix que un/a alumne/a estigui dos cursos seguits en el 

mateix grup, si bé aquest criteri pot variar depenent de diferents aspectes que es valoren 

en l’avaluació de final de curs. Es tenen en compte diferents criteris: 
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• Nivell d’aprenentatge 

• Grau de maduració 

• Relació amb la resta d’alumnat del grup actual. 

• Canvis previstos en els grups en funció de la promoció d’alumnes i de la 

incorporació de nou alumnat. 

• Característiques personals i relacionals, que fan aconsellable el canvi de grup 

després d’un primer curs o la permanència fins a tres cursos en el mateix nivell. 

• Previsió de la derivació en els següents cursos. 

• Necessitat de mantenir l’alumne/a més temps en un grup, per dificultats en el 

procés de derivació a altres formacions o d’accés al món laboral (especialment 

en el PFI)  

 

Derivació 

 

Els criteris de derivació són diferents en diferents en funció de l’edat, nivell educatiu o 

necessitats educatives concretes de l’alumne/a. Les raons de la derivació poden ser: 

 

• Que es valori, des de la tutoria o la coordinació, que l’alumne/a precisa una 

atenció educativa diferent a la que oferim a l’escola, per raó de la seva evolució 

personal, dels seus nivells d’aprenentatge o de les seves necessitats 

educatives més específiques. 

• En els cursos superiors de la segona etapa, la derivació  també és pot fer per 

iniciar un procés formatiu post obligatori diferent al que pot oferir el centre. 

• Per accedir directament al món laboral. 

En el cas que es donin d’aquestes dues primeres raons i , des de l’escola, es contempli 

la possibilitat de la derivació a un centre que pugui atendre l’alumne de manera més 

específica, el procés a seguir és: 

 

• Comunicació i acord en reunió d’etapa.  

• Comunicació al claustre. 

• Comunicació a la família per orientar-los la derivació i acompanyar-los en tot el 

procés.   

• Comunicació a l’EAP de la nostra zona. 

• Contactar amb el centre destinatari i traspassar la informació, si fos necessari. 

• Comunicar la possible baixa a la Comissió tècnica d’Ed. Especial o a la 

inspecció.  

 

Si la demanda de canvi d’escola parteix de la família es tractarà del tema amb l’EAP, es 

comunicarà a l’etapa i al claustre i es contactarà amb el centre escollit per la família, per 

fer el traspàs pertinent, si s’escau.   

Quan es considera que els nostres PFI no són la millor opció formativa per a un alumne, 

se’l pot derivar a un altre tipus de formació més adequada a les seves necessitats, nivell 

d’aprenentatges o expectatives de futur. En aquests casos la  proposta de derivació 

també pot venir de la família o de  l’escola: 
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• Entrevistes amb la família. 

• Reunió amb altres  professionals que atenen l’alumne/a, si es considera 

convenient. 

• Orientació de les opcions formatives que es considerin més adients. 

• Comunicació a l’EAP. 

• Traspassos amb  l’altre centre.  

• Comunicar la possible baixa a la Comissió tècnica d’Ed. Especial o a la 

inspecció.  

 

La derivació dels alumnes del PFI es fa tenint en compte la valoració de l’EVO laboral i 

l’oferta de places formatives o laborals.  

La derivació amb inserció al món laboral es pot fer abans d’acabar els quatre cursos que 

conformen el PFI de l’escola. 

En el cas dels alumnes amb un EVO laboral de STO, la derivació a un Centre d’atenció 

diürna o Centre ocupacional, es fa seguint el protocol marcat pel Departament de 

Benestar i Família en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament. En aquests 

casos, els alumnes que segueixen aquest canal de derivació, han de tenir el dictamen 

de l’EVO, el certificat de discapacitat i la llei de dependència tramitats.   

 

Secció III: Acció Tutorial  

 

El centre tindrà elaborat un pla d’acció tutorial en el que es concretarà l’acció formativa 

del centre mitjançant entrevistes tutorials amb les famílies i alumnes, i el seguiment del 

procés formatiu de cada alumne, prèvia fixació d’un pla de millora adequat al seu procés 

maduratiu. 

 

El pla d'acció tutorial té com objectiu articular el conjunt d'accions educatives que 

contribueixen al desenvolupament personal dels alumnes, el seguiment del seu procés 

d'aprenentatge i  la seva orientació escolar, acadèmica i professional. En especial, 

concretarà els objectius i les activitats que es duran a terme en el centre en relació amb: 

 

• El seguiment personalitzat dels processos d’aprenentatge de l’alumnat. 

• La cohesió i dinamització del grup-classe. 

• La detecció i gestió dels conflictes de l’alumnat. 

• La comunicació de les necessitats educatives a l’equip docent que l’atén.  

• Informació al claustre dels aspectes de la situació o estat actual d’alumnes, que 

s’han de tenir en consideració. 

• La coordinació de l'activitat educativa de l'equip docent. 

• Plantejament dels recursos didàctics i metodològics que s’empraran per a la 

intervenció en grup i individualment.  

• La comunicació amb les famílies i els professionals externs que intervenen. 

• L’atenció al desenvolupament de la competències d’aprenentatge,  personals 

(afectivitat, personalitat, autonomia) i socials. 

• La coordinació amb els centres escolars amb els que es fan activitats o 

escolaritat compartida. 

• La recerca de recursos per a l’atenció de l’alumnat tant dins com fora de 

l’escola. 
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• L'orientació acadèmica personal i professional de l'alumnat. 

• La previsió i orientació en els processos de derivació. 

• En el cas del PFI la recerca tant de centres de pràctiques, durant la formació, 

com de centres de treball un cop es finalitzi.  

• En el cas del PFI també, la comunicació i suport en els processos de derivació 

a serveis d’atenció diürna amb alumnes que seran usuaris de Centre 

Ocupacional seguint les vies de derivació marcades pel protocol del 

Departament de Benestar i Família en col·laboració amb el Departament 

d’Educació.  

 

L’atenció tutorial atendrà els aspectes tant grupals com individuals.  

 

En cada nivell es pot establir una tutoria de grup setmanal així com tutories individuals  

amb la freqüència que es consideri necessària. 

  

Des de coordinació es farà un seguiment de l’acció tutorial, que es tractarà en reunions 

tant amb els mestres tutors/es, com d’etapa. 

  

 

Secció IV: Atenció a la diversitat 

 

L’atenció a la diversitat exigeix la planificació acurada de la intervenció  educativa, 

ajustant-la a les característiques, els ritmes d’aprenentatge i necessitats de cada 

alumne/ alumna. 

 

En el nostre centre, contempla totes les accions educatives que es realitzen a l’escola, 

tant a les aules com als espais d’esbarjo i menjador. En especial, es duran a terme en 

el centre les següents accions: 

 

• Detectar les característiques i els nivells d’aprenentatge dels alumnes.   

• Realitzar  programacions d’aula i programacions individuals ajustats a les 

necessitats de cada grup i a les de cadascun dels alumnes, fent una avaluació 

continuada de la seva implementació. 

• Elaborar i desenvolupar els plans estratègics. 

• Determinar, buscar, crear i gestionar recursos materials,  personals, funcionals 

i metodològics, que permetin treballar amb diferents agrupaments ( grup 

sencer, petit grup, parelles, intergrups...) o de manera individualitzada. 

• Planejar activitats diversificades que contemplin els diferents tipus 

d’intel·ligència, la diversitat de competències i les diferents formes preferents 

d’accés a l’aprenentatge: experiència, manipulació, audiovisual... 

• Establir suports d’educadors i coordinadors a les aules, per poder fer activitats 

compartides amb dos membres de l’equip docent. 

• Realitzar projectes d’aprenentatge.  

• Determinar actuacions singulars adreçades a l’especificitat de les necessitats 

educatives i/o personals  de l’alumne/a, quan es consideri necessari. 

• Afavorir el treball col·laboratiu i cooperatiu entre alumnes del mateix grup o de 

grups diferents. 
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• Utilitzar les TIC/TACs com a mitjà i recurs  per afavorir els processos 

d’aprenentatge, l’autonomia, les competències socials i l’accés a la diversitat 

d’usos que ofereixen. 

 

Secció V: Trets bàsics de les formes organitzatives i criteris metodològics 

 

Particions dins d’un grup 

 

En funció de l’activitat es pot decidir fer diferents organitzacions de grup, per treballar 

amb un nombre més reduït, o més nombrós d’alumnes. Per tant, es poden donar 

diferents agrupaments en un grup-classe: 

 

• Treball amb tot el grup. 

• Agrupaments en petit grup. 

• Treball en parella dins o fora de l’espai aula. 

• Treball individualitzat dins o fora de l’aula. 

Les particions de grup, especialment en els primers nivells, es realitzen quan hi ha dues 

persones de l’equip docent o personal en pràctiques, compartint una activitat i es poden 

establir durant un temps o de manera puntual. En el cas d’alumnes que poden treballar 

de manera més autònoma, o en activitats com parelles lectores o informàtiques, es pot 

decidir que els alumnes treballin fora de l’espai aula, sense l’acompanyament del mestre 

o mestra.   

 

Intergrups 

 

Si bé cada alumne/a té un grup referent, a l’escola es realitzen diferents activitats 

intergrupals en petit grup per afavorir l’atenció més personalitzada dels processos 

d’aprenentatge o la relació entre  alumnes i mestres  de diferents grups. 

 

Cada curs, el professorat d’un cicle o etapa decideix l’oferta dels projectes i activitats 

intergrupals que es faran, el nombre d’alumnes de cada grup, la seva freqüència 

setmanal, el seu calendari al llarg del curs i  si s’establiran o no torns rotatius 

 

Durant el curs escolar es realitzen activitats que comporten la creació de grups barrejant 

alumnes dels diferents nivells de primària i secundària, per afavorir la relació, la 

col·laboració i el sentiment d’escola. Hi ha activitats lligades a la preparació de 

determinades festes del calendari escolar en les quals es parteix d’un projecte comú, 

s’estableixen una sèrie d’activitats i l’alumnat tria aquella que prefereix. El nombre 

d’alumnes en cadascuna de les agrupacions pot ser similar o diferent, depenent de 

l’objectiu. 

 

Poden plantejar-se diferents activitats entre alumnes de primària i secundària, derivades 

de projectes de grup, cicle, etapa o escola. 

 

Aprenentatge cooperatiu per parelles 

  

Al llarg del curs es poden establir diferents activitats de treball cooperatiu per parelles 

amb alumnes de grups diferents, com parelles lectores o parelles informàtiques.  
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L’alumnat que participarà en aquestes activitats, així com l’horari i la periodicitat de les 

sessions es decideix en reunions d’etapa .  

 

 

Parelles lectores 

 

La finalitat és  promoure la millora del procés de lectura d’un/a alumne/a concret.  

 

Característiques: 

 

• Dos alumnes: tutor/a i tutorat/da. 

• Realització d’una sessió setmanal de lectura compartida amb una duració i 

horari establerts.  

• Els mestres tutors acorden qui s’encarregarà de preparar el material de 

lectura 

• Seguiment del procés dels dos membres de la parella, per part de cada 

tutor/a. 

• Registre per part de l’alumne de cada sessió, en un quadern d’avaluació. 

• Avaluació final per part dels alumnes i dels mestres participants. 

 

Criteris: 

 

 

• L’alumne/a tutorat o tutorada ha d’haver assolit el nivell de descodificació. 

• El tutor o tutora ha de tenir un bon nivell de lectura comprensiva. 

• Definició dels objectiu a treballar, comunicació al tutor/a lector i treball 

anterior i posterior a l’aula per analitzar el material de lectura, el procés seguit 

i els recursos i metodologia que pot emprar.  

• Bona relació entre ambdós components. 

• Espai de treball fora de l’aula. 

 

Parelles informàtiques 

 

La finalitat és  promoure la millora de processos d’aprenentatge de diferents àrees 

a través del treball amb les TAC. Són els propis alumnes els que dissenyen i 

elaboren les diferents aplicacions informàtiques fent servir el llenguatge de 

programació Scratch i adequant-les a les necessitats dels alumnes tutorats i a les 

indicacions donades pels mestres tutors dels mateixos.   

 

Característiques: 

 

• Dos alumnes: tutor/a i tutorat/da. 

• Realització d’una sessió setmanal d’utilització de l’aplicació amb una duració 

i horari establerts.  

• El mestre/a tutor/a dels alumnes tutors s’encarregarà d’organitzar i supervisar 

el material creat per aquests últims i avaluarà si s’adequa a les necessitats i 

als patrons de format transmesos.  
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• Seguiment del procés dels dos membres de la parella, per part de cada 

tutor/a. 

• Registre per part de l’alumne tutor de cada sessió. 

• Avaluació final per part dels alumnes i dels mestres participants. 

 

Criteris: 

 

• L’alumne/a tutor ha d’haver assolit els nivells de utilització i comprensió de 

les aplicacions que es fan servir , sent o no creador de les mateixes.  

• Definició dels objectiu a treballar, comunicació al tutor/a i treball anterior i 

posterior a l’aula per analitzar el material, el procés seguit i els recursos i 

metodologia que pot emprar.  

• Bona relació entre ambdós components. 

• Espai de treball fora de l’aula. 

 

Secció VI: Treball amb projectes d’aprenentatge 

 

El treballa amb projectes d’aprenentatge és una metodologia de treball emprada a les 

aules, que parteix d'un tema, problema o centre d'interès negociat amb l'alumnat i que 

es treballa de forma globalitzada i interdisciplinar. És caracteritza pels següents 

aspectes: 

 

• Fa protagonista l'alumnat en la construcció del propi coneixement perquè 

focalitza el desig de saber coses noves, la formulació de preguntes, la reflexió 

sobre el propi saber, la recerca de nous coneixements i la reflexió sobre el propi 

procés d’aprenentatge. 

• Dóna gran rellevància al treball cooperatiu. S’elaboren preguntes o hipòtesis, 

es prenen decisions sobre el repartiment de tasques, es posa en comú el 

resultat de les tasques individuals i s’elabora col·lectivament el resultat. 

• Incentiva processos d’investigació que suposen cercar, seleccionar i interpretar 

informació a través de fonts diverses, formular nous dubtes i noves preguntes i 

establir relacions amb altres problemes. 

• Es transfereixen estratègies per aprendre: es representa el procés de 

construcció de coneixement, s’avalua el que s'ha après i com s’ha après. 

• S’activa la comunicació, el diàleg i la discussió en petit i gran grup per construir 

coneixement de forma compartida 

 

El seguiment del Treball amb Projectes de cada grup es farà en coordinació i etapa i es 

comunicarà al claustre. 

 

Secció VII: Projectes APS (Aprenentatge servei) 

 

L’escola realitza i promou projectes d’aprenentatge que ofereixen serveis a l’escola i a 

l’entorn amb objectius de col·laboració i millora. 

 

La iniciativa d’aquests serveis pot partir d’un grup i en aquests casos es valorarà en 

reunió de coordinació i es comunicarà a l’etapa i al claustre. La duració d’aquests 

projectes pot variar en funció dels seus objectius i alguns projectes poden assignar-se 

durant més d’un curs a grups concrets de l’escola. 
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Secció VIII: Cooperativa d’alumnes 

 

Projecte iniciat el curs 2012-2013, amb la constitució d’una cooperativa d’alumnes, de 

caràcter voluntari i transversal, que ofereix un servei de berenars dues tardes a la 

setmana a la comunitat escolar. La finalitat del projecte és que l’alumnat participant 

conegui i s’impliqui en els valors cooperatius i en l’organització i funcionament establerts 

en el seus Estatuts i la gestioni de la forma més autònoma possible.   

 

El treball de la cooperativa d’alumnes es fa en horari no lectiu.  

 

Dos mestres de l’equip docent s’encarregaran de la coordinació i seguiment de la 

cooperativa d’alumnes. A final de curs es farà una avaluació en reunió Claustre. 

 

Secció IX: Projectes i activitats amb tots els grups de primària i secundària 

 

Al llarg del curs se celebren a l’escola una sèrie de festes en les quals participen tots els 

grups de primària i secundària: 

  

• Festa de la tardor 

• Sta. Cecília 

• El Dia de la Pau 

• Nadal 

• Festa de la Primavera 

• Sant Jordi 

• Festa de Final de curs 

 

A principis de curs es planteja el calendari de festes i s’estableixen comissions, de dos 

membres de l’equip docent, encarregades de l’organització de cadascuna d’elles,   

excepte la de Final de Curs que pot tenir més membres.  

 

La comissió de cada festa fa una proposta d’activitats i s’encarrega de les qüestions 

organitzatives i de funcionament per dur-les a terme, La proposta es comunica al 

claustre, es recullen les possibles modificacions acordades,  s’elabora el programa de 

la festa, amb l’horari i la distribució del personal i es lliura a tots els membres de l’equip 

docent. El programa i la informació complementària de la celebració es penjarà en la 

carpeta del Drive corresponent. 

 

S’informarà a les famílies via Dinantia de la data de celebració, de les activitats previstes 

i de totes aquelles qüestions que comportin la seva participació. 

 

Secció X: Participació en projectes interescolars 

 

L’escola forma part del Projecte Barcelona Escoles + Sostenibles i els seus grups també 

participen en altres projectes i activitats interescolars: Dansa ara, La Cantània, El Pregó 

de la Laia, l’Audiència Pública, Aula Mòbil, Jocs Cooperatius, World Race... 

 

L’objectiu és col·laborar amb altres centres educatius ordinaris (escoles i instituts) en la 

realització de projectes comuns amb una vessant comunitària, compartint experiències 
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i aprenentatges, així com fomentar la relació i l’intercanvi dels nostres alumnes amb 

alumnat diferent per afavorir la seva socialització i la seva integració social. 

 

Alguns projectes estan assignats a determinats grups classe, en funció dels cicles 

educatius i edats als quals s’adrecen. Quan hi poden participar grups de primària i 

secundària, es decideix quin o quins grups hi participaran. 

 

Davant noves propostes d’activitats interescolars, les etapes o el claustre, decidiran la 

seva participació i si es decideix fer-ho, els grups participants. 

 

La col·laboració amb una altra escola o entitat, pot sorgir també per iniciativa d’un grup. 

En aquest cas es valorarà en coordinació i es comunicarà a l’etapa i al claustre. 

 

Mestres de l’equip docent de l’escola també participen en programes, projectes o 

seminaris interescolars adreçats a mestres, de caràcter formatiu, d’intercanvi 

d’experiències o de col·laboració com La Coordinadora 0-18 del districte d’Horta-

Guinardó, el Seminari de mestres d’educació especial d’infantil o primària, Comissió 

TIC/TAC del Consorci d’Educació de Barcelona... 

 

Secció XI: Escolaritat compartida grupal 

 

Els grups de primària fan una activitat compartida amb una escola pública del barri. 

 

• L’activitat es comparteix, segons l’edat,  amb grups de cicle inicial, mitjà o 

superior. 

• La proposta d’activitat es fa de manera compartida i consensuada entre les 

dues escoles i es pacta com s’organitzarà. 

• Es realitza un cop a la setmana. 

• S’ha d’omplir el protocol d’activitats compartides, signat pels dos centres 

educatius. 

• Es realitzen, com a mínim dues reunions entre les dues escoles: una a principi 

de curs, per acordar tipus d’activitat, horaris i altres aspectes organitzatius i 

l’altra al final de curs, per fer una valoració. 

 

Secció XII: Compartides individuals 

 

Alguns alumnes fan escolarització compartida amb una escola ordinària. En aquests 

casos és necessari: 

  

• Acordar les activitats que es realitzaran en cadascun dels centres. 

• Elaborar d’un protocol amb l’horari i activitats i els PI desenvolupats a 

cadascuna de les escoles. L’escola que custòdia la matrícula de l’alumne 

elabora el seu PI i l’altre escola afegeix en aquest document la informació de la 

seva intervenció.  

• Establir d’un mínim de dues reunions: una a principi de curs i l’altra al final, per 

a fer el seguiment. Puntualment pot participa en aquestes entrevistes el referent 

de l’EAP.  

• Si es considera necessari es pot fer una ampliació, modificació o reducció de 

l’horari de compartida, durant el curs escolar. 
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• Comunicació i col·laboració de les dues escola i amb els especialistes extern 

al llarg de tot el curs. 

• S’ha de respectar la distribució de dies d’escolaritat en cadascuna de les 

escoles. 

 

Secció XIII: Definició d’activitats fora del centre: justificació i vinculació a 

projectes de classe 

 

Colònies anuals 

 

• A final de cada curs, es farà una valoració de les colònies i es decidirà en 

reunió de claustre el plantejament de les del curs vinent: si hi participaran 

tots els grups de l’escola a excepció del PFI o es faran per etapes o cicles. 

• La planificació de les colònies haurà d’estar realitzada a principi de curs amb 

la previsió necessària per poder realitzar totes les gestions organitzatives: 

reserva, informació a les famílies, pressupost, pagaments, transport, avís al 

menjador, relació del personal que hi assistirà... 

• El grup de PFI organitzarà el propi viatge de final de curs. 

 

Sortides i excursions 

 

• A principis de curs els tutors i tutores de cada grup seleccionaran i 

gestionaran les sortides tenint en compte els projectes d’aula previstos. 

• Durant el curs podran concertar altres sortides lligades a projectes i 

activitats, valorant la seva conveniència amb coordinació. 

• Al llarg del curs, tots els grups realitzen sortides lligades a festivitats 

concretes i manifestacions culturals pròpies de Catalunya.  

• En la planificació del calendari de sortides cal procurar que estiguin 

distribuïdes al llarg del calendari escolar i evitar que es produeixin més d’una 

en la mateixa setmana o que hi hagi mesos amb diverses sortides i altres 

sense cap. 

• Les famílies seran informades per escrit, via Dinantia, abans de cada sortida 

i amb una setmana d’antelació, com a mínim. La informació inclourà, lloc, 

adreça, activitat que s’hi realitzarà, horari, necessitat de targeta de transport 

públic o no, altres informacions que es considerin rellevants i l’autorització 

pertinent. Si es considera necessari es pot enviar un recordatori pocs dies 

abans, també via Dinantia. 

• En cas de no haver rebut l’autorització de la família, l’alumne/a no podrà 

participar en la sortida i s’haurà de quedar a l’escola.  

• Les sortides realitzades a l’entorn proper de l’escola, queden recollides en 

el Document d’Autonomia que signen totes les famílies. 

 

Secció XIV: Projectes d’innovació 

 

Des dels seus inicis l’escola aposta per implementar i desenvolupar projectes 

d’innovació pedagògica que afavoreixin els processos d’aprenentatge de l’alumnat, el 

seu desenvolupament personal i social i la seva autonomia. Projectes d’innovació que 

promouen la construcció d’aprenentatge amb sentit i funcionalitat, lligat a la vida  
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quotidiana i a l’entorn proper, que incorporen l’evolució tecnològica i social del temps 

actual i que fomenten la col·laboració entre alumnes i el desenvolupament integral de 

les seves competències.    

 

L’escola aposta  per l’ús de les TIC/TAC com mitjà i recurs d’aprenentatge en tots els 

grups i les inclou com un dels principals projectes d’innovació. 

 

Els nous projectes d’innovació partiran de les decisions del Claustre sobre quines 

metodologies es volen mantenir i implementar com a marca d’identitat del centre. 

Quedaran definides en el PLA ESTRATÈGIC D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA que serà 

elaborat, desplegat i avaluat per la Comissió corresponent.  

 

Secció XV: Avaluació dels projectes d’aprenentatge i d’aula i interescolars 

 

Els projectes de grup seran avaluats de forma continua pels mestres que els 

implementin i en reunions de coordinació i d’etapa. A final de curs els tutors/es faran una 

avaluació per escrit que s’adjuntarà a la Memòria de centre. 

 

Els projectes d’escola que realitzi cada grup seran avaluats pels mestres participants i 

pel Claustre. 

 

Cada tutor o tutora farà una avaluació continua i final dels plans estratègics del seu grup 

i la comunicarà a coordinació i a etapa. 

 

Secció XVI: Reclamacions en relació a l’avaluació (Informe psicopedagògic) 

En el cas que hi hagi famílies que no estiguin d’acord amb aspectes avaluatius referits  

en els informes pedagògics o altres documents d’avaluació, es convocarà una reunió 

amb el tutor o tutora, la persona que coordina l’etapa i la família.  . 

 

Secció XVII: Plans estratègics i  projectes de centre 

 

Els plans estratègics tenen per objectiu definir eixos pedagògics i educatius que poden 

marcar les línies d’intervenció horitzontals i transversals i que haurien de definir els trets 

identitaris del centre. A través de la seva implementació, l’escola es centra en donar 

resposta a les necessitats copsades o aquells aspectes que considera cabdals en la 

caracterització de la seva tasca educativa. 

 

L’elaboració dels plans estratègics es realitzarà en acabar cada curs per ser 

desenvolupats en el posterior o durant el primer trimestre del curs en el cas d’una 

massiva arribada d’alumnes nous en un mateix grup o el centre.  

 

Les necessitats detectades en el grup, a l’etapa o a nivell d’escola determinaran que 

siguin només de grup o que tinguin un caràcter més transversal, així com la seva duració 

d’un curs escolar o més. 

 

L’aprovació, seguiment i avaluació dels plans estratègics es farà en reunions de claustre, 

previ anàlisi i supervisió de les coordinacions pedagògiques. Sent concebuts com plans 

vius i d’aplicació transversal, cada curs el tutor d’aula i els coordinadors, decidiran si es 
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continua el tipus de model de projecte de l’anterior, es modifica o es fa una nova 

proposta. Cal tenir en compte que els plans estratègics, responent a l’objectiu que 

persegueixen, poden tenir una temporalització d’un a quatre cursos, sent possible, en 

aquest últim cas, l’avaluació i modificació en acabar cada curs.  

 

Secció XVIII: P.E.C. Elaboració, aprovació i modificació 

 

L’elaboració del Projecte Educatiu de Centre (PEC), consultat i escoltat el claustre de 

professores i professors, és una responsabilitat col·legiada de l’equip directiu del centre. 

L’òrgan encarregat de la seva aprovació és  la comunitat educativa representada en el 

Consell Escolar, Les modificacions seguiran aquests mateix procés. 

 

Secció XIX: Carta de compromís pedagògic 

 

Correspon a cada centre, en el marc de la seva autonomia i d’acord amb els projectes 

educatius de l’entorn, elaborar el model de carta de compromís amb les famílies i, al 

consell escolar, aprovar-la 

 

La carta s’ha de lliurar a les noves famílies del centre i l’han de signar el pare, la mare o 

tutor/a legal i el director o directora. 

 

La finalitat de la carta de compromís és potenciar la comunicació, la participació, la 

implicació, el compromís i la coresponsabilitat entre els centres i les famílies en 

l’educació d’infants i joves. Amb el compromís formalitzat de la família i el centre es 

pretén potenciar la complicitat educativa i garantir un entorn de convivència en el marc 

del projecte educatiu. 

 

Aquesta carta ha de contribuir, entre altres, a les finalitats següents: 

  

• Millorar la informació i la comunicació entre el centre i les famílies. 

• Compartir amb l’alumnat i amb les famílies els principis i els continguts del 

projecte educatiu del centre i, si escau, els projectes educatius de l’entorn. 

• Facilitar als alumnes i a les famílies l’exercici dels seus drets i el compliment 

dels deures. 

• Vincular el centre i les famílies, mitjançant el compromís i l’acció tutorial 

compartida. 

• Potenciar el sentiment de pertinença de l’alumnat i de les famílies a la comunitat 

educativa. 

• Impulsar fórmules organitzatives que afavoreixin la implicació de les famílies en 

el fet educatiu. 

• Afavorir una acció coherent dels agents educatius que intervenen en el procés 

educatiu i que contribueixen al desenvolupament integral de la personalitat. 

• Implicar les famílies en l’adopció de les mesures educatives alternatives o 

complementàries que s’escaiguin per atendre les necessitats específiques de 

l’alumnat. 

• Fomentar la convivència i el bon clima escolar. 

• Implicar les famílies en l’èxit acadèmic, personal i social i també en el 

compromís cívic dels infants i joves. 
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En la secció d’Annexos d’aquest document queda recollida la Carta de Compromís del 

Centre.  

 

Secció XX: L’escola com a centre formador  

 

L’Escola té una funció formadora en termes generals. I no només dels alumnes que hi 

assisteixen, sinó també de futurs professionals d’àmbits pròpiament educatius o 

relacionats amb l’educació i el suport multidisciplinar a infants i joves. Des d’aquesta 

òptica, l’escola esdevé centre formador d’alumnes en pràctiques de diferents disciplines: 

magisteri, pedagogia, psicologia, logopèdia, inserció social, sociologia, art teràpia... 

 

Aquest objectiu implica la rebuda, assistència i formació d’alumnes en períodes de 

pràctiques i el compromís amb les diferents institucions de les que venen.  

Igualment, queda recollit en el Document de Centre Formador, les principals 

característiques del tipus de formació que el centre pot donar i les eines d’avaluació amb 

les que compta.  

 

Secció XXI: Avaluació interna de curs per part del centre 

 

Al final de curs, coordinació, les diferents comissions i l’equip de menjador faran un 

informe d’avaluació escrit  que es comunicarà i revisarà  en reunió de claustre.  

 

L’avaluació final ha d’incloure les valoracions i les propostes de millora o de canvi, que 

s’acordin en aquesta reunió.      
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ESCOLA REL 
DOCUMENT D’AUTONOMIA 
 

 

     Barcelona, setembre 2016 

 

 

 

Amb data 30 d’octubre de 1.991 el Consell Escolar va donar el vist-i-plau a la normativa 

d’autonomia elaborada per l’Escola i que recull les propostes d’activitats, referents a l’adquisició 

d'autonomia dels nens, que es fan dintre i fora del marc escolar. 

 

A la reunió de Consell Escolar realitzada l’11 de Desembre de 1.991, s’aprova donar a tots els 

pares la normativa abans esmentada, així com una autorització que haurà de ser signada 

acceptant aquesta línia de treball. 

 

Per aquesta raó us adjuntem còpia de la normativa de l’Escola, així com l’autorització que haureu 

de signar si esteu d’acord en la línia de treball proposada.  

Atentament 

 

 

 

 

         L’ESCOLA REL  
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EL TREBALL D’AUTONOMIA DE CARRER A L’ESCOLA REL 
 

Les característiques de l’alumnat de l’escola fan que aquest treball sigui un dels eixos educatius 

més importants del nostre centre. 

 

En la immensa majoria dels casos les pròpies dificultats dels nens i la seva manca d’iniciatives, 

així com la por dels pares, fa que tinguin poques possibilitats d’enfrontar-se a situacions noves. 

I potser una de les més difícils de dur a terme sigui la d’aconseguir l’autonomia de carrer.  

 

El claustre de l’escola va assumir, des de la constitució del centre, que aques ta feina era 

fonamental pel correcte desenvolupament social dels alumnes i que per tant s’inclourien dins 

les programacions de cada curs el màxim possible d'activitats amb aquest objectiu.  

 

El treball es realitza a tres nivells: 

 

1) Amb l’alumne. 

En primer lloc es procura fer una avaluació del nivell on es troba cada nen, així com de les seves 

característiques personals (pors, angoixes, bloquejos davant les dificultats, hàbits,...) de tal 

manera que les situacions que se li proposin puguin ser resoltes amb èxit. 

A partir d'aquest moment se li comencen a donar encàrrecs cada vegada més difícils i es fa 

paral·lelament un treball amb l’alumne per donar-li els recursos  

que calgui i posteriorment veure si la situació s’ha superat exitosament. 

En molts moments cal començar per vèncer la por de moure’s per la pròpia escola, per dirigir-li 

la paraula als professors, per saber donar un missatge amb claredat,...  

 

2) Amb el grup classe. 

En funció del nivell assolit pel grup es programen sortides a l’exterior i es defineixen els requisits 

quan a trajecte i personal que aquestes requereixen. 

La programació de la sortida es fa amb els propis alumnes solucionant amb ells totes les 

dificultats que es poden preveure a priori (diners, combinacions possibles dels mitjans de 

transport per arribar al lloc acordat i tria de la més adient, carta als pares demanant 

l’autorització,...). 

 

A més a més de les sortides que es fan per celebrar les festes tradicionals, cada classe fa d’altres 

amb la intenció de millorar l’autonomia dels alumnes i amb gradació de dificultats. 

 

3) Amb els pares. 

A les reunions de grup classe es comenten els objectius d’aquesta àrea i, globalment, el seu 

projecte de treball. 

Posteriorment, a les entrevistes de pares, s’aborda la situació de cada nen, i es procura que tot 

el procés sigui recolzat pels pares. És un dels temes més freqüents i alhora més difícils de 

resoldre. 

Evidentment no n’hi ha prou amb la tasca que desenvolupa l’escola i cal que el nen conegui el 

seu propi barri, vagi a comprar el que necessita la seva família, practiqui amb regularitat l’ús dels 

transports públics... Però en la majoria  dels casos el procés s’endarrereix molt respecte a les 

possibilitats reals dels alumnes, s’atura, o excepcionalment, no s’arriba a iniciar per l’actitud dels 

pares davant del tema (pors, manca de col·laboració, ...)  
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EXEMPLES D’ACTIVITATS PER AFAVORIR L’AUTONOMIA 
 

1) Coneixement dels diferents espais de l’escola. Resoldre amb autonomia situacions en aquests espais.  

2) Coneixement del barri on està situada l’escola. Normes per circular pel carrer. 

Els grups d’alumnes més petits surten al carrer amb dos acompanyants, fins que arriben al nivell de 

respectar la normativa i ho poden fer només amb el seu professor.  

Les sortides es fan amb motiu d'anar a comprar, desplaçar-se fins a la placeta per anar a jugar, estudi 

de les característiques del carrer (semàfors, clavegueres, senyals de tràfic, ...) o d’altres que pugui 

proposar el professor. 

3) Un cop conegut el barri, sortides a comprar sense professor, sempre en grups de dos com a mínim, 

per veure com resolen la situació i anar guanyant seguretat..  

4) Coneixement dels diferents mitjans de transport: metro, autobús, tren, fent notar les normes 

d’usuari pròpies de cadascun d’ells. S’aprofiten les anades al teatre, cinema, ... , afegint-se, si cal, un 

programa especial. 

5) Estudi de les possibles combinacions urbanes, línies de metro, d'autobusos, ús de la guia de carrers... 

6) Ús del telèfon com a recurs per solucionar possibles problemes.  

7) Temps lliure a colònies i sortides (Fira de Santa Llúcia, Sant Jordi, ...)    

8) Amb motiu d’algunes sortides, el professor queda amb els nois a la porta del metro i des d’allà s’inicia 

la sortida. Posteriorment es desplaça el punt de trobada a la sortida del metro que correspon a la parada 

del destí. Per últim s’acorda la trobada en un punt molt conegut de la ciutat.  

 

Evidentment l’avaluació del moment on es troba cadascun dels alumnes, o el grup com a tal, 

dóna en cada cas al professor la pauta del grau de dificultat  que pot contenir la proposta que 

fa. Malgrat això resulta impossible eliminar totalment el risc que comporten aquestes activitats, 

així com moltes de les altres que es fan a l’escola. Però considerem que cal fer-les pel seu valor 

educatiu i que no n’hi ha d’altres que les puguin substituir. Per tant creiem que també els pares 

han d’assumir la part que els hi correspon, tenint en compte que aquest projecte està englobat 

dins d’un, més general, que va definit pels objectius generals que l’escola pretén aconseguir amb 

els seus alumnes i que els pares comparteixen des del moment de la matriculació.  

 

AUTORITZACIÓ 
 

En/Na ....................................................................................................................... ..............., pare, mare o 

tutor) de l’alumne/a ..........................................................................................., que assiste ix a l’escola REL, 

ha rebut l’escrit sobre la línia de TREBALL D’AUTONOMIA al carrer que es porta a terme al Centre i que 

va ser aprovat en el Consell Escolar de data 30 d’octubre de 1991. 

 

I manifesta el seu acord amb l’esmentada línia de treball, per la qual cosa dóna la seva conformitat.  

 

Signat: pare, mare o tutor 

D.N.I. de la persona que signa 

 

        Barcelona,     de                      de 20 

 

 

Si  NO  doneu el vostre consentiment, si us plau, anoteu-hi els motius:  
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ESCOLA REL 
CARTA DE COMPROMÍS 

 
Al Consell Escolar del passat 21 de gener del 2013, es va aprovar la Carta de Compromís 
Educatiu del nostre centre. Segons els articles 21 i 31 de la Llei d'Educació de Catalunya: 
Article 21.1. Els centres...d'acord amb llurs projectes educatius, han de formular una 
carta de compromís educatiu, en la qual han d'expressar els objectius necessaris per a 
assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats 
educatives. En la formulació de la carta participen la comunitat escolar i, particularment, 
els professionals de l'educació i les famílies. Article 21.2. Per mitjà de la Carta de 
Compromís Educatiu s'ha de potenciar la participació de les famílies en l'educació dels 
fills. Les famílies s'han d'avenir a compartir els principis que inspiren la carta. Article 

31.1. La Carta de Compromís Educatiu, que és el referent per al foment de la 
convivència, vincula individualment i col·lectivament els membres de la comunitat 

educativa del centre.  
 

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
 Les persones sotasignades, ...........…...…………………..........................… de l’Escola Rel, i 
.…………………...............………....…................, ..……..……..…. (pare/mare/tutor/a) de 
l’alumne/a ..........................................................................……..............………., reunits a la 
localitat de Barcelona, amb data ……….....................……………., conscients que l’educació 
d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, i que l’educació de les 
persones és un procés complex i dinàmic, creiem que la coherència educativa de tota la 
comunitat educativa requereix de la relació i confiança entre les famílies i els 
professionals per afavorir el desenvolupament i el creixement com a persones del nostre 
alumnat, per això signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els 
següents: 
 
COMPROMISOS 

 
 Per part del centre 
 1. Facilitar la formació i  la cura personal dels seus àmbits emocionals, intel·lectuals i socials que 
contribueixin al desenvolupament integral de l’alumnat.  
2. Facilitar i promoure entre els alumnes la tolerància i e l respecte per les característiques 
pròpies i individuals dels altres que permetin la convivència, la  cooperació i l’aprenentatge 
mutu.    
3. Adoptar les mesures psicopedagògiques adients per atendre les necessitats específiques de 
l’alumnat i mantenir-ne informada la família.  
4. Vetllar per fer efectius els drets dels alumnes en l’àmbit escolar i protegir la seva intimitat.  

Respectar la diversitat cultural, ètnica, sexual, i ideològica de la família i de l’alumne/a, en el 
marc dels principis i valors educatius i democràtics establerts en les lleis. 
5. Informar la família del projecte educatiu, de la nostra metodologia psicopedagògica de treball  
i de les normes d’organització i funcionament del centre.  
6. Mantenir una comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució personal de 
l’alumnat,  explicar  els resultats de les valoracions del desenvolupament personal i acadèmic i 
assessorar els pares en l’adopció de criteris i accions que afavoreixin el desenvolupament 
maduratiu dels alumnes.  
7. Atendre, en un termini raonable, les peticions d’entrevista o de comunicació que formulin les 
famílies o tutors legals dels alumnes. 
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8. Informar la família sobre les actuacions que cal fer fora de l’horari lectiu, en el cas que 
l’alumne necessiti una ajuda per part d’un especialista extern a l’escola.  
9. Mantenir una comunicació regular amb els professionals exteriors al centre que intervinguin 
en l’atenció que l’alumne requereixi segons les seves necessitats específiques. 
10.  Orientar la família en el procés de derivació cap un altre centre, o formació laboral en acabar 
les nostres possibilitats de d’atenció i formació a l’alumne segons les seves capacitats i les seves 
característiques pròpies.    
11. Complir i fer complir els acords del Consell Escolar i dels estaments amb capacitat decisòria.  
12. Afavorir les tasques i les funcions de l'associació de mares i pares d'alumnes i fomentar la 
participació de les famílies en aquesta associació. 
13. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si escau, el 
contingut. 
 Per part de la família 
 1. Respectar el caràcter propi del centre, els seus valors,  la seva metodologia psicopedagògica 
de treball  i  les seves normes d’organització i funcionament .  
2. Conèixer el projecte educatiu i comprometre’s amb el centre a recolzar i desenvolupar la seva 
aplicació i les normes de convivència fetes publiques pel centre i fer-les complir al seu fill/a tot 
reconeixent l’autoritat dels mestres i educadors  i fomentar que participi activament en 
l’assoliment d’un clima positiu de convivència.   
3. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o 
suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill/a.  
4. Vetllar per a què el fill/a compleixi el deure bàsic d’assistència regular i puntual a les activitats 
del centre, i també per a què es considerin  les orientacions recomanades pel centre envers el 
desenvolupament autònom, personal i social  del nostre fill/a.  
5.   Desenvolupar en el nostre fill/a conductes d'autonomia i responsabilitat, així com satisfer les 
seves necessitats bàsiques i afavorir l’assoliment d’hàbits saludables.  
6. Assegurar-se que el fill/a vingui al centre en condicions adequades de salut i higiene i informar 
convenientment de qualsevol circumstància que pugui afectar al seu estat de salut i al seu 
benestar que siguin rellevants per al seu desenvolupament . 
7. Mantenir-se informat de les novetats del centre a través del contacte amb el tutor, 
coordinador, l’assistència a les reunions que es convoquin, de la pàgina web, del correu 
electrònic, dels butlletins i dels fulls informatius i del tauló d’anuncis del centre.          
 8. Atendre, en un termini raonable, les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el 
centre. 
9. Per facilitar una àgil comunicació amb el centre, proporcionar telèfons mòbil i fix, i correu 
electrònic dels tutors legals, i informar de qualsevol possible canvi d’adreça, de la situació civil o 
de les dades de contacte.    
10. Informar i justificar de les absències del fill/a.    
11. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la carta i, 
si escau, el contingut. 
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.  

   
Signatura                                                                          Signatura 

El centre                                                                         La família 
                                                                                       (pare, mare o tutor/a) 

  
 

Barcelona, …… de …………………. de 20...… 
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CONSELL ESCOLAR   
Definició, funció i consideracions d’escola  
 

 

Marc normatiu 
Funcions del Consell Escolar 
 
Es consideren funcions pròpies del Consell Escolar de centre les citades a continuació: 
 
• Intervenir en la designació i el cessament del director o directora del centre i en la selecció i 

l'acomiadament de docents, en els termes establerts per la legislació orgànica en aquesta 
matèria. 

• Participar en el procés d'admissió d'alumnes i garantir el compliment de les normes que el 
regulen. 

• Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, la sol·licitud d'autorització de 
percepcions, o la comunicació de l'establiment de percepcions, segons que escaigui, per les 
activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars establerts 
legalment i no coberts pels contractes programa, si se n'han subscrit.  

• Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, el pressupost del centre i el retiment de 
comptes, referit tant a les assignacions de recursos públics com a les quantitats percebudes a 
què fa referència l'apartat anterior. 

• Conèixer la resolució de conflictes escolars i vetllar perquè s'ajusti a la normativa vigent. A 
instància de mares, pares o tutors, el consell escolar pot revisar les decisions relatives a 
conductes dels alumnes que perjudiquin greument la convivència en el centre i proposar, si 
escau, les mesures pertinents. 

• Participar en l'aprovació de les normes de funcionament del centre, les seves adequacions i la 
programació general anual proposades pel titular del centre. 

• Participar en la supervisió i avaluació del desenvolupament de la programació anual del centre 
en l'àmbit docent i en l'àmbit administratiu i dels resultats que se n'obtenen. 

• Participar en l'aplicació de la línia pedagògica general del centre, aprovar la carta de 
compromís educatiu, a proposta del titular o la titular del centre, i elaborar directrius per a 
programar i desenvolupar les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els 
serveis escolars. 

• Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn del centre, i, a proposta 
del titular o la titular del centre, aprovar els acords de coresponsabilitat i de subscripció de 
contractes programa i avaluar-ne l'aplicació. 

• Assessorar el titular del centre en l'elaboració del projecte educatiu.   
 

Composició en els centres concertats 
El consell escolar dels centres privats concertats està constituït per: 

• El director o la directora. 
• Tres representants del o la titular del centre. 
• Quatre representants del professorat. 
• Quatre representants dels pares i les mares o els tutors i les tutores de l'alumnat, elegits per 

ells i entre ells. 
• Dos representants de l'alumnat elegit per ells i entre ells, a partir del primer curs d'educació 

secundària obligatòria. 
• Un o una representant del personal d'administració i serveis.  

 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/consells-escolars-centres/centres-privats-concertats/#bloc2
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El Departament d'Ensenyament recomana que els centres incorporin un representant de 
l'Ajuntament del seu terme municipal per afavorir la participació de l'Administració local en la 
vida del centre. 

Una vegada constituït el consell escolar del centre, aquest ha de designar una persona que impulsi 
mesures educatives que fomentin la igualtat real i efectiva entre homes i dones. 

A més, en els centres específics d'educació especial i en els que tinguin aules especialitzades, 
també forma part del consell escolar un o una representant del personal d'atenció educativa 
complementària. 

Una de les persones representants dels pares i les mares del consell escolar ha de ser designada 
per l'associació de pares i mares més representativa al centre. 

Així mateix, els centres concertats que imparteixen formació professional poden incorporar al seu 
consell escolar una persona representant del món de l'empresa, designada per les organitzacions 
empresarials, d'acord amb el procediment que les administracions educatives estableixi 

 

Renovació del Consell Escolar 
Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per 
meitats cada dos anys. 

Les eleccions per a la constitució o renovació de membres del consell escolar, les convoca la 
persona titular del centre privat concertat, amb quinze dies d'antelació, dintre del període que 
fixa el Departament d'Ensenyament. 

Les vacants del consell escolar s'han d'ocupar pel procediment establert a les normes 
d'organització i funcionament del centre; si aquestes no ho preveuen, les ha d'ocupar la següent 
candidatura més votada en les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats o candidates per 
cobrir-les, romanen sense cobrir fins a la propera renovació del consell escolar. 

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

 

Consideracions pròpies del centre 
Pel que fa a la composició del Consell Escolar 
 
El Consell escolar contemplarà la següent composició : 
• El director o la directora 
• Tres representants del o la titular del centre. 
• Quatre representants del professorat. 
• Quatre representants dels pares i les mares o els tutors i les tutores de l'alumnat, elegits per 

ells i entre ells. 
• Un/a representant personal d’atenció educativa complementària o un/a representant del 

personal d'administració i serveis.  
 

A més s’incorporen en aquest concepte les següents consideracions de caràcter general:  

• El personal de cada estament vota als seus representants. 

• Les persones que porten quatre anys en el Consell Escolar, poden tornar a presentar la seva 

candidatura i ser reelegits o poden renunciar a entrar al Consell Escolar fins al proper període 

de renovació. Això, sempre i quan no ocupin un dels càrrecs que comporten l’entrada 

automàtica al Consell Escolar, com són el de Presidència o Coordinació. 
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• Les persones que estan en situació de contracte de relleu, queden excloses del procés de 

reelecció sempre i quan no facin una demanda concreta per entrar a formar part de les 

candidatures. 

• Tenint en compte les característiques i el nombre de personal del nostre centre, queden 

agrupats en un de sol els estaments de personal d’atenció educativa complementària i  de 

personal d'administració i serveis. 

• Tenint en consideració les característiques dels nois i noies que atenem, l’estament d’alumnes 

queda sense representació. Ens reservem però la possibilitat de que els representants de 

l’alumnat pugui assistir a consells puntuals i amb un objectiu concret.  

 
A més incorporem les següents consideracions específiques per a cada estament:  

• Sobre la titularitat:  

 
o Per llei hem de tenir tres representants del titular o la titular (presidència). 

o En el nostre cas, considerem que la presidència sempre ha d’estar formant part de 

l’Estament de la titularitat del Consell Escolar i els altres dos representants han de ser 

membres del Consell Rector. 

 

• Sobre el sector de pares i mares: 

 
o Està format per quatre representants i un d’ell ha de ser membre i ser triat per l’AMPA 

per exercir la seva representació. 

 

• Sobre l’Estament de mestres:  

 
o Està format per quatre representants del professorat, ocupant un d’ells el càrrec de 

Secretari/a. 

 

• Sobre l’Estament de Personal Complementari (educadors): 

 
o Per llei, tots els membres de la plantilla de personal complementari que no estiguin dintre 

del Consell Escolar poden ser votats com a representants. 

o S’alternarà la presència d’un membre d’aquest estament en el Consell escolar amb la d’un 

de l’estament de Personal d’Administració i serveis, en períodes alterns de quatre anys.  

 

•  Sobre l’Estament de Personal d’Administració i serveis: 

 
o Per llei, tots els membres de la plantilla de personal d’Administració i serveis que no 

estiguin dintre del Consell Escolar poden ser votats com a representants. 

o Els educadors que facin menjador fora de l’horari d’educador/a, també poden ser 

candidats d’aquest estament. 

o S’alternarà la presència d’un membre d’aquest estament en el Consell escolar amb la d’un 

de l’estament de Personal Complementari (educadors), en períodes alterns de quatre 

anys.  

 

• Sobre direcció del centre:  

 
o Sempre ha de quedar representada per un dels dos coordinadors del centre. 
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Pel que fa a la renovació del Consell Escolar 
Com nosaltres no tenim encara el NOFC on ha de quedar recollit el procés de renovació del Consell 
i el tractament de les peculiaritats que s’esdevenen de la no ocupació de les vacants; apuntem 
aquí algunes consideracions (fins tenir redactat definitivament el document de normes 
d’organització i funcionament del centre)  
 

Quadre de renovació Consell Escolar 2016 
Estaments Porten 4 anys Porten 2 anys 

Titularitat Marta Sendra 
Jose Cruz 
Dolors Sáez 

 

Pares i mares Fàtima Gassol 
Montse Martí 

Eva Ginestà 
Manel Marín (AMPA) 

Mestres Lourdes Pedra Carles Álvarez 
Sònia Plans 
Mònica Navarro (Secretaria) 

Personal complementari i/o 
administració i serveis 

Núria Pròsper  

Direcció Victor García  

 

Quadre d’eleccions al Consell Escolar 2016 
** Recordeu que cada Estament vota als seus representants 

 Estaments Candidats reals  Candidats tenint en compte 
consideracions d’escola   

Titularitat Marta Sendra  
Núria Pròsper 
Xavier Cuberes 

Marta Sendra (entra 
automàticament com a Presidenta) 
Núria Pròsper 
Xavier Cuberes 

Pares i mares Montse Martí 
Eva Herranz 

Montse Martí (es presenta a la 
reelecció) 
Eva Herranz 

Mestres Robert Ramos 
Jose Cruz 
Margarida Ballesteros 
Mònica Teixidó 
Lourdes Pedra 

Lourdes Pedra 
(entra automàticament com a 
coordinadora de 1a. Etapa) 

Personal complementari Santi Rodríguez 
Sandra Domènech 
Jordi Aisa 
Mireia García-Villaraco 

Santi Rodríguez 
Sandra Domènech 
Jordi Aisa 
Mireia García-Villaraco 

Administració i serveis Mireia García-Villaraco  
Sebas Caro 
Betty Buga 
Rosalía Pont 

Cap d’aquest pot en els pròxims 
quatre anys 

Direcció Víctor García  Víctor García (entra automàticament 
com a Director) 
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Eleccions 2016 al Consell Escolar: Composició final 
 Estaments Representants  

Titularitat Marta Sendra  
Núria Pròsper 
Xavier Cuberes  

Pares i mares Montse Martí 
Eva Herranz  
Eva Ginesta 
Manel Marín (AMPA) 

Mestres Lourdes Pedra (Coordinació) 
Carles Álvarez 
Sònia Plans  
Mònica Navarro (Secretària) 

Personal complementari  
Administració i serveis 

Sandra Domènech 

Direcció Victor García  
 
 

Eleccions 2018 al Consell Escolar. Personal que ha de renovar. 
Titularitat Pares Mestres Personal complementari  Administració 

i serveis 

Direcció 

 Eva Ginestà 
Manel Marín 
(AMPA) 

Carles Álvarez 

Sònia Plans 
Mònica Navarro 
(Secretaria) 

 
 

 
 

 
 
 

Barcelona, 19 de Desembre de 2016 
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PROTOCOL D’ACTUACIÓ  
ACTUACIONS EN CAS DE CRISI EPILÈPTICA 

 

• Afluixar la roba 

 

• Deixar-lo estirat de costat per evitar que s’ennuegui o que s’empassi 

el vòmit.... 

 

• Protegir el cap perquè no es doni cops contra superfícies dures( en 

el cas que hagi caigut al terra).  

 

• No posar res a la boca per evitar que es mossegui ja que es podria 

trencar les dents o fer-se mal... 

 

• No donar aigua ni cap líquid!. 

 

• Cronometrar la duració de la crisi i si dura més de 5’ trucar al servei 

d’urgències mèdiques 112  i immediatament trucar a la família.  

 

• Un cop la crisi cedeix deixar descansar a la persona durant el temps 

que necessiti.  

 
Si és una crisi de desconnexió se’l asseurà o estirarà fins que passi l’episodi. 
Si la desconnexió dura mes de 30’ amb els ulls oberts s’avisarà al servei 
d’urgències mèdiques.   
 

URGÈNCIES : 112 
 
La persona que estigui present , professor, educador etc.. haurà 
d’intervenir sense deixar mai sol a l’alumne.  
 
Cal avisar al tutor/a  o coordinador/a perquè truqui a la família.  
 
En absència dels mateixos serà la mateixa persona que ha vist la situació 
qui avisarà a la família i en cas de ser necessari trucarà a Urgències al 112.  
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PROTOCOL EN CAS D’ACCIDENT   
D’UN ALUMNE QUE NECESSITI SERVEI MÈDIC 

 

URGÈNCIES    Telèfons: 061 o 112 
 

Alumnes de primària i secundària 
1. AVISAR A LA FAMÍLIA 

 
2. OMPLIR EL PART D’ACCIDENTS, I FER UNA CÒPIA  PER DEIXAR A L’ESCOLA 

(Només del part) 

 
 

3. ES DEMANA UN TAXI AL 93 .225.00.00. (El taxi el paga l’escola, caldrà demanar 

tiquet) 

 
4. ASSISTIR AL CENTRE CORRESPONENT SEGONS URGÈNCIA MÈDICA: 

CUAP Cotxeres :  Avinguda del Borbó,18-30  
CUAP Horta:  C/ Sant Gaudenci, 21 
HOSPITAL DE SANT PAU:  C/ de Sant Quintí, 89 
 
 

Alumnes del PFI  
 

1. AVISAR A LA FAMÍLIA 

 
2. OMPLIR EL PART D’ACCIDENTS, I FER UNA CÒPIA  PER DEIXAR A L’ESCOLA 

(Només del part) 

 
3. Trucar a previsora general 902.117.400. ENS DONARAN EL NÚMERO 

D’EXPEDIENT (apuntar-lo al part d’accident) I EL CENTRE MÈDIC ON PORTAR-

LO. 

 
4. ES DEMANA UN TAXI AL 93 .225.00.00. (El taxi el paga l’escola, caldrà demanar 

tiquet) 

 
5. ASSISTIR AL CENTRE CORRESPONENT  

 

 
 

 
 

 
** En tots dos casos caldrà informar a la família que hauran de portar l’informe mèdic de la visita, per tal de tramitar 

el sinistre i per si ha d’haver-hi un seguiment. Ho tramitarà la  vicepresidència del Consell Rector.  
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PROTOCOL D’ACTUACIÓ 
Horaris d’entrada i sortida del centre 
 

Entrades al centre 
 
L’hora d’entrada a l’escola és a les 9:00. 

 
Pels alumnes de 1ª. Etapa: 

Pels alumnes que venen acompanyats: 
• Parlar directament amb les famílies posant de manifest la manca de puntualitat 

per tal de trobar solucions conjuntes. En cap cas establir situacions 

d’excepcionalitat.  

• Si no es resol la situació, es passarà a una segona mesura més 

•  estricta: els alumnes no podran entrar al centre fins les 10:00.  

• Atenent a les característiques dels alumnes i com que la responsabilitat de la 

manca de  

• puntualitat no recau directament en l’alumne, no es planteja quedin fora de 

l’aula durant la primera hora de classe.  

Pels alumnes que venen sols: 
• Si l’alumne/a arriba més tard de les 9.10 sense cap justificació real, no es pot 

incorporar al grup fins el següent canvi de classe. Aquests alumnes romandran a 

l’espai del menjador amb treball i sota la supervisió del seu tutor.  

• Si la manca de puntualitat persisteix en el temps, cal tractar el tema amb les 

famílies ja sigui per via telefònica o en les diferents entrevistes individuals.  

 
 

Pels alumnes de 2ª. Etapa:  
Es consideren aquí els alumnes des de 1r. de Secundària a PFI. 
Pels alumnes que venen acompanyats: 

• Parlar directament amb les famílies posant de manifest la manca de puntualitat 

per tal de trobar solucions conjuntes. En cap cas establir situacions 

d’excepcionalitat.  

• Si no es resol la situació, es passarà a una segona mesura més estricta: els 

alumnes no podran entrar al centre fins les 10:00.  

Pels alumnes que venen sols: 

• Si l’alumne/a arriba més tard de les 9.10 sense cap justificació real, no es pot 

incorporar al grup fins el següent canvi de classe. Aquests alumnes romandran a 

l’espai del menjador amb treball i sota la supervisió del seu tutor.  

• Si la manca de puntualitat persisteix en el temps, cal tractar el tema amb les 

famílies ja sigui per via telefònica com en les diferents entrevistes individuals.  
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Sortides del centre 
 
L’hora de sortida del centre és a les 16:30 hores. 
En el cas d’alumnes que hagin de ser recollits per sortir abans de manera continuada, 
s’estableixen els següents horaris de sortida: 15:00 i 16:00 hores. 

En el cas d’alumnes que són recollits tard de manera persistent, els tutors han de tractar 
aquest tema directament amb les famílies per tal de resoldre la situació. 

Pel que fa a l’organització de les sortides, els responsables de les guàrdies han de saber 
que: 

- Les persones que fan guàrdia han d’estar a les 16:20 hores al menjador (si tenen 

grup i estan sense suport, portaran amb ells el seu grup al menjador). 

 
- La porta de l’escola s’obre a les 16:25 h per a que puguin anar sortint els alumnes 

que són recollits per les seves famílies. 

 
- Els alumnes han de baixar de les classes a les 16:25 h puntualment, ni més d’hora 

ni més tard. Si algun mestre, amb un motiu justificat, els fa baixar abans, 

romandrà amb el seu grup fins les 16:25 (hora en que ja hi han de ser els 

responsables de la guàrdia de sortida) 

 
- Els alumnes que marxen sols del centre han de sortir a les 16:30 h. 

 
- Els alumnes que fan extraescolar de bàsquet també han de sortir a les 16:30 h, i 

poden esperar al pati del davant fins l’hora de sortida per iniciar l’activitat 

extraescolar. Aquells que formin part del cursos PFI i PRE-PFI,  que tenen marcat 

l’horari de sortida a les 16:00 h, podran romandre al pati del davant des d’aquest 

hora fins l’hora de sortida per iniciar l’activitat extraescolar. 
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CONSIDERACIONS PER GESTIONAR  
ENTRADES I SORTIDES AL CENTRE 
 
ENTRADES A AL CENTRE 

L’hora d’entrada a l’escola és a les 9:00. 
 

Pels alumnes de 1ª. Etapa: 
Pels alumnes que venen acompanyats: 

• Parlar directament amb les famílies posant de manifest la manca de puntualitat 

per tal de trobar solucions conjuntes. En cap cas establir situacions 

d’excepcionalitat.  

• Si no es resol la situació, es passarà a una segona mesura més 

•  estricta: els alumnes no podran entrar al centre fins les 10:00.  

• Atenent a les característiques dels alumnes i com que la responsabilitat de la 

manca de puntualitat no recau directament en l’alumne, no es planteja quedin 

fora de l’aula durant la primera hora de classe.  

Pels alumnes que venen sols: 

• Si l’alumne/a arriba més tard de les 9.10 sense cap justificació real, no es pot 

incorporar al grup fins el següent canvi de classe. Aquests alumnes romandran a 

l’espai del menjador amb treball i sota la supervisió del seu tutor.  

• Si la manca de puntualitat persisteix en el temps, cal tractar el tema amb les 

famílies ja sigui per via telefònica o en les diferents entrevistes individuals.  

Pels alumnes de 2ª. Etapa:  
Es consideren aquí els alumnes des de 1r. de Secundària a PFI. 

Pels alumnes que venen acompanyats: 

• Parlar directament amb les famílies posant de manifest la manca de puntualitat 

per tal de trobar solucions conjuntes. En cap cas establir situacions 

d’excepcionalitat.  

• Si no es resol la situació, es passarà a una segona mesura més estricta: els 

alumnes no podran entrar al centre fins les 10:00.  

Pels alumnes que venen sols: 
• Si l’alumne/a arriba més tard de les 9.10 sense cap justificació real, no es pot 

incorporar al grup fins el següent canvi de classe. Aquests alumnes romandran 

a l’espai del menjador amb treball i sota la supervisió del seu tutor.  

• Si la manca de puntualitat persisteix en el temps, cal tractar el tema amb les 

famílies ja sigui per via telefònica com en les diferents entrevistes individuals.  

SORTIDES DEL CENTRE 
L’hora de sortida del centre és a les 16:30. 

En el cas d’alumnes que hagin de ser recollits per sortir abans de manera continuada, 
s’estableixen els següents horaris de sortida: 15:00 i 16:00. 

En el cas d’alumnes que són recollits tard de manera persistent, els tutors han de tractar 
aquest tema directament amb les famílies per tal de resoldre la situació. 
 
** Aquest document pot sofrir modificacions si des d’Inspecció arriba alguna indicació al respecte.  
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MEDICACIONS 
Autorització d’administració de paracetamol a l’escola 
 

 
 
Jo ...........................................................com a mare/pare o tutor/a legal de l’alumne/a: 
 
............................................................................................................................................

. 
 
signo la present autorització perque se li administri un paracetamol al meu fill/a en el 
cas de que tingui 38ºC o més de febre , mentres espera a que el vingui a recollir.   
 
 
 
 

Signatura, pare, mare o tutor/a 
 

.................................................................... 
 
 
 
 
 

Data  ........../........../.................. 
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MEDICACIONS 
Prescripció de medicaments dels alumnes  

 
 

Amb l’objectiu de facilitar la informació referent a l’alumne/a en cas d’emergència als 

serveis mèdics pertinents, el pare/mare o tutor/a legal .................................................... 

amb DNI..............................................................., declara que l’alumne/a 

.........……..............................………....................................... pren els següents 

medicaments: 

 

NOM DEL MEDICAMENT......................................................................DOSI ……  / …… /  .......  

NOM DEL MEDICAMENT......................................................................DOSI ……  / …… /  .......  

NOM DEL MEDICAMENT......................................................................DOSI ……  / …… /  .......  

NOM DEL MEDICAMENT......................................................................DOSI ……  / …… /  .......  

 

 

Observacions, intoleràncies i/o al·lèrgies 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 

 

Signatura pare/mare o tutor/a legal 

 

.................................................................. 

 

 

Data: .........../............/..............   
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MEDICACIONS 
Sol·licitud de subministrament de medicaments a l'escola  

 

 
El pare/mare o tutor/a legal................................................... amb 

DNI................................., 

de l'alumne ..............................................................................................................., del  

curs......................................., grup ............................., d'Educació 

........................................ 

 

Sol·licita,  

1º.- Que el personal de l’Escola Rel subministri la medicació prescrita pel 

Doctor/a......………........................................................................., nº col·legiat 

..............…….  

en data …………….... consistent en ……....……..........……….. a subministrar cada …………… 

hores en substitució i per ordre de (pare/mare o tutor). 

 

2º.- El sotasignat acompanya còpia autèntica de la prescripció facultativa. 

 

3º.- El sotasignat (pare/mare o tutor) ha decidit pel seu compte i risc subministrar la 

medicació prescrita pel Doctor/a ......……….............................…………….., eximint de 

qualsevol responsabilitat al personal de l’Escola Rel i a l’escola mateixa.  

 

4º.-  El sotasignat (pare/mare o tutor/a legal) declara que 

l’alumne/a...............................................................……………. pot prendre la medicació 

…………………..................……… i, que en cas de qualsevol incidència que pugui sorgir per 

causa del subministrament prescrit, se’n fa l’únic responsable. 

 

Signatura pare/mare o tutor/a 

 

.................................................................. 

 

 

Data: .........../............/..............   
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MEDICACIONS 
Sol·licitud de subministrament de medicaments a colònies 
 
El pare/mare o tutor/a legal......................................................................., DNI ..........................,  

de l'alumne/a ............................................................................................................... ................. 

 

Sol·licita,  

1º.- Que el personal de l’Escola Rel subministri la medicació prescrita pel 

doctor…………….................................................................................., nº col·legiat 

.......................…….  

en data ……………....................... en substitució i per ordre de (pare/mare o tutor/a legal). 

 

NOM DEL MEDICAMENT    ....................................... DOSI ............../............./.............  

NOM DEL MEDICAMENT........................................... DOSI ............../............./............. 

NOM DEL MEDICAMENT........................................... DOSI ............../............./............. 

NOM DEL MEDICAMENT........................................... DOSI ............../............./............. 

 

2º.- El sotasignat acompanya còpia autèntica de la prescripció facultativa. 

 

3º.-El sotasignat (pare/mare o tutor) declara que l’alumne/a…..............................………. pot 

prendre la medicació descrita i, que en cas de qualsevol incidència que pugui sorgir per causa 

del subministrament prescrit, se’n fa l’únic responsable. eximint de qualsevol responsabilitat al 

personal de l’Escola Rel i a l’escola mateixa. 

 

4º.- Té al dia la vacuna antitetànica?  

 

5º.- Té al·lèrgies ?   En cas afirmatiu, especifiqueu quines:  

 

  1.- ..................................................................... 

  2.- ..................................................................... 

  3.- ..................................................................... 

 

Signatura pare/mare o tutor/a legal 

 

.................................................................. 

 

Data: .........../............/..............   

 

SI NO 

SI NO 
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INTOLERÀNCIES I AL·LÈRGIES ALIMENTÀRIES 
Full de demandes específiques 
 
Benvolgudes famílies, 
 

Segons normativa, els alumnes que tenen alguna intolerància, al·lèrgia o malaltia que 
requereixi una alimentació específica han de portar un informe del metge que acrediti 

la impossibilitat d’ingerir determinats aliments.  
Us preguem que retorneu aquest full signat adjuntant la prescripció mèdica a fi de  

d’arxivar-la en el historial del vostre fill/a.  
 

El meu fill/a: ...................................................................................................................... 
 

No pot menjar: 
.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 
per al·lèrgia  per intolerància                    altres motius 

 
 

 
 

 
 

 
Signatura pare, mare o tutor/a legal 

 
........................................................................ 

 

 
 

 
Data  ........../........../.................. 
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Clàusula de confidencialitat 
Pràctiques Escola     
 

Sr/Sra. ..........................................................................................en el seu propi nom 

i dret, amb DNI nº......................................, com a alumne/a en pràctiques a l’Escola 

Rel durant el curs........................ i derivat per la Universitat o Institució 

....................................................   

MANIFESTA  
1- Quedar assabentat/da del contingut de l’article 101 de la Llei Orgànica 15/1.999, del 

13 de desembre, de les limitacions que el Documenta de Seguretat de l’Escola Rel 

l’imposa en virtut del seu càrrec i de l’obligació de guardar secret envers les dades 

a les què tingui accés per a realitzar la seva feina i de la prohibició d’utilitzar-les per 

a una finalitat diferent de l’expressament autoritzada pel Responsable del 

tractament durant la meva relació amb el centre o amb posterioritat a aquesta.  

 
2- Que es compromet a elaborar la seva Memòria de Pràctiques (o document similar), 

així com d’altre material escrit i/o audiovisual complint les següents condicions: 

 
▪ La informació que tingui relació amb l’alumnat del centre no podrà en cap cas 

permetre la seva identificació. 

▪ No es poden incloure fotografies de cap alumne de l’escola. 

▪ La memòria, així com la resta de documents, escrits o material audiovisual, han 

de ser revisats pel Tutor/a del grup on s’han realitzat les pràctiques abans de ser 

presentats a la Universitat.  

▪ Cap memòria i/o document similar, escrit o material audiovisual, es considerarà 

revisada si no té la signatura del Tutor/a i el segell de l’Escola Rel.  

▪ Es deixarà una copia de la memòria i/o document similar, escrit o material 

audiovisual, a l’Escola Rel, sent lliurats al Coordinador/a de pràctiques del centre.  

 
 
Barcelona a               de                                         de  20 
 

 
Signatura de l’alumne/a                                Acceptada la manifestació, 
                       Signatura del Coordinador/a de 

 Pràctiques i segell de l’Escola Rel 
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Escola Rel 
Pràctiques Artteràpia 
Taller de Suport Emocional a l’Aprenentatge 

 
 
Autorització per l’activitat:  
 
  
  

Jo,...........................................................................en qualitat de pare/mare/tutor legal 

de l’alumne/a.........................................................................., dono el meu 

consentiment per a què el meu fill/a assisteixi a l’activitat “Taller de Suport Emocional a 

l’Aprenentatge, Pràctiques Artteràpia” que es realitza al centre.   

 

En cas d’utilitzar-se fotografies del material artístic produït pel meu fill/a per a ser 

emprades amb finalitats didàctiques en cercles professionals, no es revelarà cap tipus 

de informació que pogués danyar la intimitat o revelar la identitat de l’autor dels treballs 

ni de la seva família o persones properes.  

 

En cap cas s’utilitzaran, ni es difondran imatges i/o dades personals de l’alumne/a. 

  

En signar aquesta autorització entenc que la intimitat del meu fill/a i de la seva família 

es protegirà. 

 

 

 

 

Data: 

 

Signatura del Pare/Mare/Tutor Legal: 
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Targeta Alfa  
AUTORITZACIÓ ÚS DE DADES PERSONALS 

 

Nom i cognoms de l’afectat........................................................                                        

                                              

L’ Escola Rel S.C.C.L  us informa que disposa d’un fitxer automatitzat amb dades de caràcter personal així 
com un arxiu documental i audiovisual general que contenen dades de caràcter personal i que formen 
part de la BASE DE DADES GENERAL D’ADMINISTRACIÓ DE ESCOLA REL S.C.C.L  

 
La finalitat de la seva creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb la finalitat de 
prestar els serveis que el sotasignant  ens sol·licita, mantenir -li informat de les nostres activitats i donar 

compliment als lícits objectius de Escola Rel S.C.C.L  
 
Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals, col·laboradors i 
associacions (AMPA i Associació d’antics Alumnes) pertanyents a  Escola Rel S.C.C.L. que siguin necessaris 

per al correcte compliment de la finalitat expressada al paràgraf anterior, així com tots e ls estaments 
oficials als quals estem obligats a cedir les seves dades. 
  
Escola Rel S.C.C.L disposa d’un espai web on és possible la publicació de materials i d’imatges de les 

persones que componen la comunitat educativa. 
 
La negativa a facilitar les dades sol·licitades tindrà com a conseqüència la impossibilitat de ser atès 

ordinàriament en els nostres serveis i/o la impossibilitat de participar en determinades activitats. 
 
En tot cas, el sotasignant té dret a exercir els drets de consulta, exclusió, oposició, accés, rectificació i 
cancel·lació en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1.999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades 

de Caràcter Personal, mitjançant el que disposa el R.D. 1720/2007 de 21 de desembre. 
 
El responsable de la Base de Dades és Escola Rel S.C.C.L. Per a exercir els drets esmentats i per a qualsevol 
aclariment, es pot dirigir per escrit a C/ Montserrat de Casanovas 44, a través de l’adreça de correu 

electrònic escolarel@xtec.cat o a través del número de telèfon 93.420.79.05 
 
Atenent a l’esmentat abans i d’acord amb el que se’m proposa, 

 
CONSENTO EXPRESSAMENT I AUTORITZO a Escola Rel s.c.c.l per a què tracti les dades que voluntàriament 
cedeixo, d’acord amb el tractament proposat, segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1.999 de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la llei 34/2002 i la Directiva 95/46/CE y 

2000/31/CE, dintre de l’àmbit professional de Escola Rel S.C.C.L., així com per que les pugui cedir a les 
entitats abans esmentades i per a què pugui publicar la meva imatge i els meus materials a les pàgines 
web del centre, filmacions destinades a difusió pública no comercial i fotografies per a revistes o 

publicacions d’àmbit educatiu 
 
L’Afectat                                                                                  Escola Rel S.C.C.L                               
(Pare, Mare o Tutor, en el seu cas)     

 
 
                        
D.N.I.:       Barcelona a,          de                                 del                  

 

 

 

 



 

138 

 

 

ESCOLA REL 
Normativa d’ús de telèfons mòbils al centre 

 

Barcelona , 5 de Novembre de 2014 
 

Benvolgudes famílies, 
 
Davant l’aparició de situacions de diversa índole en relació a l’ús dels telèfons mòbils dins el 
nostre centre, el claustre de l’escola ha decidit portar endavant una sèrie de mesures per tal 
d’evitar possibles conflictes i regular la seva utilització: 
 

• El dia 10 de Novembre de 2014 a les 11.45 h. es farà una assemblea amb tots els alumnes 

i mestres del centre per explicar aquestes mesures. 

• A partir del dia 17 de Novembre, l’ús particular del mòbil dins l’horari lectiu quedarà 

totalment prohibit, excepte quan es faci servir dins l’aula per dur a terme projectes i 

activitats didàctiques i sota la supervisió del tutor o altre membre de l’equip docent.  

• Aquesta limitació s’estén als horaris i espais d’esbarjo i patis, especialment amb  els 

grups de 2a. Etapa que no els podran fer servir per escoltar música, consultar correu, 

xarxes socials, etc. 

• Els diferents dispositius es retiraran entre les 9 i les 9.15 h. del matí i es retornaran a les 

16.25 h. Tots quedaran centralitzats i custodiats dins l’aula pel tutor o altre membre de 

l’equip docent. 

• S’enviarà circular a les famílies per tal d’informar-los i autorització d’ús del telèfon mòbil.  

• Els alumnes participaran en un xerrada informativa amb els Mossos d’esquadra de 

referència del nostre barri, per tractar els avantatges i perills de les noves tecnologies.  

• En un termini considerable de temps s’avaluaran les mesures aplicades i els efectes 

positius i negatius de les mateixes.  

Restem a la vostra disposició per resoldre qualsevol tipus de dubte que pugui sorgir en relació 
a aquest tema. 
 
Salutacions.  

 
 
 
Jo.................................................................................................com a mare/paper/tutor leg al de 
l’alumne/a................................................................................. i amb DNI................................, 
em dono per assabentat de les mesures preses per l’escola en relació a la utilització dels telèfons 
mòbils dins el centre. Tanmateix autoritzo que el meu fill pugui portar el seu dispositiu seguint 
les indicacions i pautes donades pel mateix.  
 

Autoritzo que el meu fill porti el seu telèfon mòbil a l’escola?   SI   NO 

 
 

Signatura de la mare/pare/tutor legal                Data:....................................... 
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ESCOLA REL 
EMERGÈNCIES PSICOSOCIALS 
Protocol d’actuació en cas de defunció d’un alumne 

 
Aspectes a tenir en compte en cas de defunció d’un alumne del centre dins el calendari lectiu 
(setembre a juny): 
 

- Contactar amb el SERVEI D’EMERGÈNCIES PSICOSOCIALS DEL CONSORCI D’EDUCACIÓ 

DE BARCELONA. També es pot contactar amb algun servei similar (DINCAT). 

 
- Transmetre la informació a l’inspector que supervisa el centre.  

 
- Per fer una comunicació general a les famílies del centre s’ha de demanar un permís 

específic a la família del difunt (via telefònica és suficient). Aquesta comunicació ha de 

tenir en compte: 

o Si cal, es pot fer una reunió general amb totes les famílies. 

o Tot ha de tenir un caire de normalitat dintre de la peculiaritat de la situació.  

o Si es poden donar respostes a les qüestions que apareguin, es donen. Sinó, no. 

 
- La comunicació a la resta d’alumnes del centre es fa nivell d’aula. És indispensable que 

el tutor del grup estigui acompanyat d’una altra persona que pugui copsar la reacció 

dels alumnes. Hi ha una sèrie de missatges que és important transmetre en relació al 

company desaparegut: 

o “ja no estarà”. 

o “ja no podrà fer les coses que feia”. 

o “ja no vindrà més”. 

o Elaborar els missatges des del “NO”. 

o “no hi ha tornada”. 

o “els metges van fer tot el que van poder”. 

o “els bombers, policies, etc. van fer la seva feina però no el van poder ajudar”.  

o Evitar que els alumnes facin associacions d’idees errònies i agafin pors (metges, 

bombers, policies, etc.). 

 
- El SERVEI D’EMERGÈNCIES PSICOSOCIALS es posa en contacte amb els diferents CSMIJs 

que atenen els alumnes per comunicar la situació. Des de l’escola s’ha de fer un llistat 

d’alumnes que preocupen i que poden entrar en situació de crisi. En els casos d’alumnes 

que no estiguin tractats en aquest servei, i estiguin en situació de risc, contactar amb les 

famílies per donar el suport necessari o orientar-los cap a algun servei extern.  

 
- A nivell de grup classe, s’ha de fer una dinàmica especial per acordar com volen recordar 

el company que ha mort: escrits, dibuixos, fotografies. Els alumnes s’han de sentir 

partícips.  

 
- A nivell de centre, s’acorda una data per fer un acte de comiat i/o tancament. A poder 

ser aquest acte ha de ser la mateixa setmana de la defunció del company.  

- A la pàgina web del centre s’ha de posar un missatge informatiu de la defunció. També 

pot servir un missatge de record.  
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- Pel que fa a la cerimònia, els nois estan autoritzats a participar, però és important trucar 

a la família del difunt per si tenen algun tipus de reticència a que hi vagin companys. En 

aquest sentit hi ha sensibilitats molt diverses i cal respectar la decisió de la família.   

 
- Cal tenir en compte que, en alguns casos, es poden rebre al centre trucades de la premsa 

o fins i tot que es personin a l’escola. Cal consensuar el missatge a transmetre i la 

persona encarregada de fer-ho. És important comentar a la resta de famílies que cal 

anar en compte en aquest sentit. 

 
- Els EAPS disposen de MALETES per treballar el dol que estan a la nostra disposició.  

 
- Cal tenir en compte, amb els alumnes, que un procés de pèrdua pot no tancar-se 

d’immediat. Per això cal estar atents a diferents reaccions que es puguin anar donant 

les setmanes, i fins i tot mesos, posteriors a la defunció del company.  

 
- És important treure el nom del difunt de les llistes i sistemes de control interns el més 

aviat possible.  

 
- Donar suport a les famílies de com tractar el tema a casa, si el demanen.  
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ESCOLA REL 
Resolució de valoració de les NOFC 

per part del CONSELL ESCOLAR 

 
El present document, sota el títol NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

(NOFC), en data ....................................................., una vegada lliurat i analitzat el seu contingut 

per part de tots els membres del Consell Escolar de l’Escola Rel, rep una valoració positiva per 

part dels mateixos. 

 

Aquesta consideració, de tramitació obligatòria, atorga al centre l’aplicació dels preceptes 

d’organització i funcionament que es descriuen, quedant oberta la possibilitat de modificació si 

així es considerés per part del centre o per indicació del Consell Escolar, prèvia consideració i 

anàlisi d’aquest.  

 

Per a que així consti, els membres del Consell Escolar, presents en la reunió duta a terme en la 

data anteriorment indicada, signen aquest document:  

 

 

Signatures Consell Rector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signatura i segell del centre 

 

 

 

 

 

 

 

 


