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TÍTOL PRELIMINAR                                                                                                                           
 
 
Nom del centre: Escola Les Pruneres 

Localitat: Martorelles 

Titularitat: Pública 

Ensenyaments que ofereix: Educació infantil i Educació Primària 

 
 
TÍTOL I INTRODUCCIÓ                                                                                                                      
 
 
L’escola pública LES PRUNERES, és un centre d’una línia, inaugurada el setembre de 1993.  
 
És una Comunitat Educativa formada per mestres, alumnat, famílies i personal de serveis així 
com totes aquelles persones que en qualsevol moment participin del fet educatiu. 
 
Per dret natural, els primers educadors són els pares i mares i l’educació és un fet inalienable,  
d’aquí que els pares i les mares tenen primordialment l’obligació i el dret pel que respecta a 
l’educació del seus fills i filles. Considerant que les famílies no poden arribar a tots els àmbits de 
l’educació, deleguen en els centres escolars part d’aquella responsabilitat, si bé, això no ha de 
suposar desentendre’s de les seves obligacions com a pares i mares. 
 
Si el fi últim de la societat, és l’assoliment del bé comú, el fi de la nostra comunitat, és la formació 
integral dels educands, perquè s’incorporin dignament a la societat, respectant els principis 
democràtics de convivència i els drets i llibertats fonamentals. 
 
Per harmonitzar les relacions interpersonals, les actituds i els hàbits de convivència, i la 
necessària comunicació entre els sectors afectats, la nostra comunitat necessita unes normes 
reguladores, i és per això que s’estableix aquestes  Normes d’Organització i Funcionament de 
centre que hauran de ser respectades i complertes per tota la nostra Comunitat Educativa a partir 
de la seva entrada en vigor. 
 
Les Normes d’Organització i Funcionament de centre recullen el conjunt de regles i normes que 
regulen el funcionament i la convivència del centre. És un text articulat, i serà vigent des del 
moment en que el Consell Escolar en doni la seva aprovació.  
 
Els seus títols, capítols i seccions: 
 

• Regulen el funcionament dels òrgans de govern, equips i càrrecs; dels serveis de 
caràcter psicopedagògic; dels serveis de caràcter complementari. 
• Regulen l’organització econòmica, acadèmica i administrativa, la gestió dels recursos 
materials i la comunicació entre la comunitat educativa i el marc de col·laboració. 
• Fixen com cal actuar davant de situacions de contingència. 
• Expressen la regulació de la convivència del centre dins dels límits que presenta l’actual 
ordenament legal pel que fa als drets i deures dels alumnes, i s’hi inclouen les normes de 
disciplina del centre. 
• Recullen els requisits per a la modificació eventual del propi reglament. 
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Aquestes Normes es duran a la pràctica per la via de l’exemple, la reflexió i el diàleg a les 
sessions de Tutoria de cada grup classe. 
 
Són aplicables a les circumstàncies concretes i diàries de l’escola. Les Pruneres i, per tant, es 
revisable i susceptible de millorament en cursos successius, o quan les circumstàncies així ho 
aconsellin. 
 
Les Normes d’Organització i Funcionament de centre hauran de ser conegudes íntegrament per 
mestres, pares i mares, personal no docent, alumnat i tots aquells que utilitzin els espais 
escolars dins i fora de l’horari lectiu. 
 
Per redactar aquestes normes s’ha optat per usar, generalment, per un femení genèric en lloc 
d’emprar la descomposició morfemàtica; tot i això, l’ús de femení haurà de considerar-se com 
una forma lingüística no sexista. De la mateixa manera s’ha utilitzat el terme «família» per fer 
referència a pares, mares, tutor legal o tutora legal de l’alumnat del centre. 
 
A la part final d’aquestes normes es recullen totes les abreviatures utilitzades en aquest 
document. 
 
Per a la redacció d’aquestes Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) s’ha 
tingut en compte el marc normatiu següent: 
 

• Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. 
• Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 
• Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del 
personal directiu professional docent. 

 
Aquest document s’estructura en els Títols següents: 
 
Títol  PRELIMINAR 
Títol   INTRODUCCIÓ 
Títol II  ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DEL  
  CENTRE 
Títol III  ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 
Títol IV  DE LA CONVIVÈNCIA DEL CENTRE 
Títol V  MESURES DE PROMOCIÓ DE LA CONVIVÈNCIA 
Títol VI  NORMATIVA DEL PROFESSORAT 
Títol VII PERSONAL NO DOCENT 
Títol VIII DE LES FAMÍLIES DE L’ALUMNAT 
Títol IX  COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT  
  EDUCATIVA 
Títol X  FUNCIONAMENT DEL CENTRE 
Títol XI  GESTIÓ ECONÒMICA 
Títol XII RECURSOS MATERIALS 
Títol XIII SERVEIS ESCOLARS 
Títol XIV GESTIÓ ACADÈMICA I ADMINISTRATIVA 
Títol XV PROJECTES 
  DISPOSICIONS FINALS 
  ANNEXOS 
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TÍTOL II ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DEL 
 CENTRE  
 
 
Capítol 1 Organigrama de l’escola Les Pruneres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítol 2 Òrgans de govern col·legiats 
 
Segons el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’Autonomia de centres educatius, el consell escolar i 
el claustre del professorat són els òrgans col·legiats de participació de la comunitat escolar en el 
govern i la gestió dels centres educatius que, com a mínim, han d'existir en tots els centres que 
conformen el Servei d'Educació de Catalunya. 
 
2.1 Consell Escolar 
 
El consell escolar és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del 
centre. Corresponen al consell escolar les facultats establertes, respectivament per a centres 
públics i privats concertats, als articles 148 i 152 de la Llei d'educació. Hi ha representats tots els 
col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: equip directiu, mestres, ajuntament, 
famílies, AFA i personal d'administració i serveis. 
 
2.1.1. Funcions 
 
La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb 
aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, la 
programació general, la gestió econòmica, etc.  
 
El Consell Escolar del centre té les competències següents (segons estableix l’article 148.3 de la 
LEC):   
 

• Participar en l'aprovació del Projecte Educatiu i les seves modificacions.  
• Participar en l’aprovació de la Programació General Anual, de les Normes d’organització i 

Funcionament de Centre, de la Gestió econòmica del centre i en les seves modificacions. 



 
Generalitat de Catalunya                             
Departament d’Educació                                                       NORMES D'ORGANITZACIÓ I                               
Escola Les Pruneres                                                       FUNCIONAMENT DE CENTRE 

  

 
Carrer Lleida s/n 08107 Martorelles Tel./Fax 93 5795315 ceippruneres@xtec.cat 
 
10 Aprovat: CONSELL ESCOLAR         Data:  26 de març de 2019    
                              Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 

 
• Participar en l’aprovació i les modificacions de la resta de documents de gestió del centre.  
• Participar en l’aprovació de les propostes d’acords de corresponsabilitat, convenis i altres 

acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.  
• Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament de la directora.  
• Intervenir en la resolució dels conflictes de l’alumnat, segons apareix en les NOFC. 
• Participar en l’aprovació de les directrius per a la programació d'activitats escolars 

complementàries i d'activitats extraescolars i en la seva valoració. 
• Participar en les anàlisis i les valoracions del funcionament general del centre i conèixer 

l'evolució del rendiment escolar.  
• Participar en l’aprovació d’activitats de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn. 
• Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 

 
2.1.2. Composició 

  
La composició del consell escolar del centre seguint les normes d'organització i funcionament, 
d'acord amb el que s'estableix en el Decret 102/2010. Art.45, de 3 d'agost, d'Autonomia dels 
centres educatius estarà integrat per 15 membres representants dels diferents sectors de la 
comunitat educativa: 
 

• La directora, que el presideix. 
• La cap d’estudis. 
• La secretaria del centre que assisteix amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del 

consell.  
• 5 representants del professorat (el nombre no pot ser inferior a un terç del total de 

membres del consell escolar) escollits pel claustre i en representació d’aquest. 
• Un representant  de l’ajuntament de Martorelles. 
• Un representant del personal d’administració i serveis, elegit i entre aquest personal. 
• 1 pare o mare, tutor/a, representant de l’associació de famílies d’alumnes. 
• 4 representants dels pares i tutors de l’escola escollits entre el cens de pares i tutors de 

l’escola i en representació d’aquests. (juntament amb el representant de l’AFA, el seu 
nombre no poden ser  inferior a un terç del total de membres del consell escolar). 
 

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per 
meitats cada dos anys. 
 
D’entre els representants del sector de mestres i del sector de famílies s’escollirà un representant 
de cada per formar part del CEM. Aquesta elecció es durà a terme cada vegada que es produeixi 
una renovació del consell escolar i es ratificarà també a la primera sessió del curs escolar. 
 
Serà escollit també, d’entre els membres del consell escolar el representant de convivència del 
centre. Aquest representant és el que vetllarà per afavorir una educació que potenciï la igualtat 
real i efectiva de gènere. 
 
2.1.3. Comissions 
 
Per tal d’afavorir l’agilitat en el seu funcionament, el consell escolar de l’escola incorporarà les 
comissions següents: 

 
• Comissió econòmica. 



 
Generalitat de Catalunya                             
Departament d’Educació                                                       NORMES D'ORGANITZACIÓ I                               
Escola Les Pruneres                                                       FUNCIONAMENT DE CENTRE 

  

 
Carrer Lleida s/n 08107 Martorelles Tel./Fax 93 5795315 ceippruneres@xtec.cat 
 
11 Aprovat: CONSELL ESCOLAR         Data:  26 de març de 2019    
                              Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 

 
Aquesta comissió estarà integrada per la directora que la presideix, la secretaria, una mestra, un 
representant de les famílies i un  representant de l’ajuntament. 
 
La comissió econòmica supervisa la gestió econòmica del centre i formularà, d'ofici o a 
requeriment del consell, les propostes que siguin escaients en aquesta matèria. 
 
Es reunirà com a mínim un cop a l’any i serà convocada per la directora de l’escola. 
 
• Comissió de convivència. 

 
Aquesta comissió té com a finalitat col·laborar en la planificació de mesures preventives, en la 
mediació escolar si escau i revisar les sancions a l’alumnat.  

 
Aquesta comissió estarà integrada per la directora, que la presideix, la secretaria, una mestra, un 
representant de les famílies i un  representant de l’ajuntament. 

 
Es reunirà quan sigui necessària la seva intervenció i convocada per la presidenta del consell 
escolar. 

 
• Comissió permanent. 

 
Aquesta comissió estarà integrada per la directora, que la presideix, la secretaria, una mestra un 
representant de les famílies i un  representant de l’ajuntament. 
 
La comissió permanent es reuneix quan sigui necessari prendre decisions que no poden esperar 
a convocar una sessió extraordinària del consell escolar. Serà convocada per la presidenta del 
consell escolar. 

 
• Altres comissions.  

 
Sempre que el consell escolar ho consideri oportú es podran crear altres comissions . Estaran 
compostes per la direcció del centre, o en la seva representació, un altre òrgan unipersonal de 
direcció, una mestra, i un representant de les famílies i el representant de l’ajuntament si s’escau. 
 
El consell escolar pot autoritzar que s'incorporin d'altres persones membres de la comunitat 
educativa a una comissió quan sigui d'interès per als objectius de la comissió. 
 
2.1.4. Funcionament 
 
El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el 
convoca la directora del centre. A més, s'ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la 
seva finalització. 
 
El Consell Escolar també es podrà convocar si ho demanen un terç dels seus membres, per 
tractar un assumpte concret que hagin fet constar en un escrit dirigit a la direcció. 
 
A fi i efecte de potenciar l’estalvi de recursos, les convocatòries es faran arribar, preferentment, a 
través del correu electrònic a tots aquells membres que així ho hagin expressat en la constitució 
del consell escolar. A la resta es farà arribar en paper imprès. En qualsevol moment els membres 
podran modificar la seva decisió. La convocatòria inclourà el dia, lloc, l’hora en primera i en  
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segona convocatòria i l'ordre del dia. També s'hi adjuntarà còpia de la documentació que calgui 
ser llegida abans per tal de preparar la reunió, o bé s’informarà de com pot obtenir-se.  
 
La convocatòria ha d'arribar a tots els membres del consell, en qualsevol cas, amb una antelació 
mínima de 48 hores. 
 
Si la convocatòria del consell escolar és amb caràcter extraordinari i urgent, es podrà fer per 
telèfon, o personalment, i sense respectar el termini mínim establert, així com la convocatòria de 
la comissió permanent. 
 
Per què una reunió o sessió d'un consell escolar de centre es pugui considerar vàlida cal que hi 
hagi "quòrum", és a dir, que hi siguin presents un mínim suficient dels seus membres. Aquest 
mínim s'estipula en la meitat del total de membres del CE, si la sessió és en primera convocatòria 
i, si és en segona convocatòria, en una tercera part del total de membres.  
 
Dins de la reunió del Consell Escolar tots els seus membres poden parlar i exposar el seu parer 
sobre cada assumpte. Tots els membres del CE poden demanar que consti a l'acta l'explicació 
del seu vot i /o una opinió expressada. 
 
L'últim punt de les sessions serà el de precs i preguntes. Aquí es poden preguntar o demanar 
temes, però no es poden prendre acords. Si es considera pertinent es pot demanar que un 
determinat assumpte s'inclogui com un punt de l'ordre del dia de la següent sessió, per d’aquesta 
manera prendre les decisions que convinguin.  
 
També es pot demanar en qualsevol moment, mitjançant escrit adreçat a la directora del centre, 
que en la següent reunió del CE s'inclogui un determinat assumpte dins de l'ordre del dia. 
 
Els acords es poden prendre: 
 

• Per consens: és quan s’aprova una proposta per unanimitat. 
• Per majoria absoluta: quan voten a favor de la proposta un nombre de vots igual a la 

meitat més un del total de vots possibles dels membres de l'òrgan amb dret a vot. Si es 
produeix un empat, el vot del president del CE té doble valor. 

• Per majoria simple: quan voten a favor la meitat més un dels membres presents a la 
reunió, que tinguin dret a vot. Si es produeix un empat, el vot de la presidenta del Consell 
Escolar té doble valor. 

• Per majoria qualificada: és quan la normativa aplicable demana que hi hagi a favor un 
determinat nombre de vots.  
 

La presidenta del consell escolar vetllarà per tal que els acords es prenguin per consens. En cas 
que aquest no es produeixi, generalment s'adoptaran els acords per majoria simple, excepte en 
determinats casos que es farà costar específicament, que caldrà fer-ho per majoria absoluta o 
qualificada. 
 
2.1.5. Renovació dels membres i vacant 
 
Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per 
meitats cada dos anys seguint la normativa vigent i en el terminis i les condicions indicats en 
aquesta. (Decret 102/2010. Art.28) 
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Les vacants del consell escolar s'han d'ocupar per la següent candidatura més votada en les 
darreres eleccions. Si no hi ha més 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.  
 
2.2. Claustre de mestres 
 
El claustre de mestres és l'òrgan de participació  de les mestres en el control i la gestió de l'acció 
educativa del centre. 
 
El claustre està integrat per totes les mestres del centre. 
 
El claustre de mestres té les funcions següents (Llei 12/2009 de 10 de juliol, Art. 146.2): 
 

• Intervenir en l’elaboració i la modificació del PEC i les NOFC i altres documents. 
• Establir directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial. 
• Decidir els criteris per a l’avaluació de l’alumnat. 
• Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament 

i els resultats. 
• Elegir les representants de les mestres en el consell escolar. 
• Donar suport a l’equip directiu en el compliment de la programació general del centre. 
• Les que li atribueixin les NOFC, en el marc de l’ordenament vigent.  
• Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 

 
La directora del centre es qui convoca les sessions del claustre de mestres i a les professionals 
d’atenció educativa destinades al centre i és qui en presideix les sessions. 
  
 
Capítol 3. Òrgans unipersonal de govern 
 
3.1. Directora 
 
La directora segons la LEC és el responsable de l’organització, el funcionament i l’administració 
del centre, n’exerceix la direcció pedagògica i és cap de tot el personal. Té funcions de 
representació, funcions de lideratge pedagògic i de lideratge de la comunitat escolar i funcions de 
gestió. Aquestes funcions s’exerceixen en el marc de l’ordenament jurídic vigent, del PEC i del 
projecte de direcció aprovat. 
 
Corresponen a la directora les funcions de representació següents: 
 

• Representar al centre. 
• Exercir la representació de l'Administració educativa en el centre. 
• Presidir el consell escolar, el claustre de mestres i els actes acadèmics del centre. 
• Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l’Administració educativa 

i vehicular al centre els objectius i les prioritats de l’Administració. 
 
Corresponen a la directora les funcions de direcció i lideratge pedagògics següents: 
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• Formular la proposta inicial de PEC i les modificacions i adaptacions corresponents. 
• Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum 
 coherents amb el Projecte educatiu i garantir-ne el compliment. 
• Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del Projecte lingüístic i de 
plantejaments tutorials, coeducatius i d’inclusió, i també de tots els altres plantejaments 
educatius del PEC recollits en el projecte de direcció. 
• Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’educació, administrativa i de 
comunicació en les activitats del centre, d’acord amb el que disposa la normativa vigent i el 
projecte lingüístic del centre. 
• Establir els elements organitzatius del centre determinats pel PEC. 
• Proposar, d’acord amb el PEC i les dotacions de personal assignades pel Departament 
d’Educació, la relació de llocs de treball del centre i les modificacions successives. 
• Orientar, dirigir, supervisar les activitats del centre i dirigir l’aplicació de la PGAC. 
• Impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del PEC i, eventualment, dels 
acords de coresponsabilitat. 
• Participar en l’avaluació de l’exercici de les funcions del personal docent i de 
l’altre personal destinat al centre, amb l’observació, si escau, de la pràctica docent a l’aula. 

 
Corresponen a la directora les funcions següents amb relació a la comunitat escolar: 
 

• Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís educatiu del centre. 
• Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures disciplinàries    
corresponents. 

• Assegurar la participació del consell escolar. 
• Establir canals de relació amb les associacions de famílies d’alumnes. 

 
Corresponen a la directora les funcions relatives a l’organització i la gestió del centre següent: 
 

• Impulsar l’elaboració i l’aprovació de les NOFC i dirigir-ne l’aplicació. 
• Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en el projecte 

educatiu. 
• Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la normativa vigent. 
• Visar les certificacions. 
• Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel secretari del 

centre. 
• Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d’acord amb el pressupost 

aprovat. 
• Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l’Administració educativa 

 i actuar com a òrgan de contractació. 
• Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves funcions. 

 
La directora nomenarà els òrgans unipersonals de coordinació  com a mínim, pel període d’un 
curs escolar sencer i, com a màxim, al període del seu mandat de direcció. La direcció del centre 
pot revocar el nomenament d'un òrgan unipersonal de coordinació abans que no finalitzi el 
termini pel qual va nomenar-se, tant a sol·licitud de la persona interessada com per decisió 
pròpia expressament motivada i amb audiència de la persona interessada. 
 
3.1.1. Llocs de treball específics 
 
Un lloc de treball específic, en el context de la plantilla docent, és un lloc de treball que, a més de 
tenir atribuïdes les funcions docents genèriques, es defineix per l’assignació de funcions docents 
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específiques derivades del PEC o del projecte de direcció. 
 

Segons el Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el 
perfil i la provisió de llocs de treball docents (DOGC núm. 6591, de 27.3.2014), correspon a la 
directora d’acord amb el PEC i el PdD i dins de les assignacions pressupostàries anuals que hagi 
autoritzat el Departament d’Educació, proposar la plantilla de llocs de treball del centre i les 
modificacions successives, amb periodicitat anual. 

 
Segons la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball 
específics en centres educatius públics dependents del Departament d’ Educació. Els perfils 
professionals que es poden acreditar són els següents: 
 

• Lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) (AICLE)  
• Competència digital docent  
• Atenció a la diversitat dels alumnes  
• Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim 

especial  
• Lectura i biblioteca escolar  
• Immersió i suport lingüístic  
• Educació visual i plàstica  
• Metodologies amb enfocament globalitzat. 

 
La direcció intervindrà en la definició dels requisits específics exigits per ocupar determinants llocs 
de treball de la plantilla docent del centre, d’acord amb el PEC i el PdD, i informarà al claustre i el 
consell escolar de les propostes sobre els requisits o perfils propis del lloc de treball, així com les 
característiques o funcions individualitzades del perfil específic del lloc de treball. 

 
La direcció del centre pot intervenir, en els procediments de provisió de concurs específic i de 
provisió especial, i formula les propostes de nomenament dels aspirants seleccionats en aquest 
darrer cas, així com les propostes de destinacions provisionals. També pot intervenir en el 
nomenament del personal interí docent. 

 
3.2. Cap d’Estudis 
 
La cap d'estudis és nomenada per la direcció del centre, per un període no superior al del 
mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat al centre, i com a mínim, per un curs 
sencer. 
 
Correspon a la cap d'estudis exercir les funcions que li delegui la direcció d'entre les previstes a 
l'article 147.4 de la Llei d'Educació i totes les altres que li encarregui la direcció, preferentment en 
els àmbits curricular, d'organització, coordinació i seguiment de la impartició dels ensenyaments i 
altres activitats del centre i d'atenció a l'alumnat, d'acord amb el que prevegi el projecte de 
direcció i s'incorpori a les NOFC. 
 
Funcions: 
 

• Vetllar perquè es porti a terme una concreció del currículum, i en garanteixi el compliment. 
• Coordinar l’elaboració i l’actualització dels desplegaments curriculars dels diferents àmbits 

i les concrecions en les unitats didàctiques. 
• Assegurar l’aplicació dels plans de treball i projectes desenvolupats en el centre i recollits 

al PEC. 
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• Fomentar la participació de les mestres en activitats de formació, tant interna com 
externa, i actualització de les seves capacitats professionals en funció de les necessitats 
derivades del PEC. 

• Coordinar i fer el seguiment de l’atenció a la diversitat. 
• Intervenir en el claustre per optimitzar la cohesió metodològica. 
• Programar les reunions de coordinació, recollir els acords i fer-ne la seva difusió. 
• Planificar, fer el seguiment i dur a terme l’avaluació de les activitats desenvolupades en el 

centre, la seva organització i coordinació, amb col·laboració de l’equip directiu i les 
coordinadors. 

• Coordinar la realització de les sessions d’avaluació. 
• Vetllar per l’elaboració del PI de l’alumnat a través de la coordinació de la CAD. 
• Coordinar la selecció de material didàctic utilitzat a l’escola. 
• Aquelles altres que li siguin encomanades per la directora o atribuïdes per disposicions 

del Departament d’Educació. 
 
La cap d'estudis substitueix a la directora en cas d'absència, malaltia o vacant. En cas d’absència 
o malaltia de la cap d’estudis l’equip directiu assumirà les seves funcions. 
 
3.3. Secretaria 
 
La secretaria és nomenada per la direcció del centre, per un període no superior al del mandat 
de la direcció, entre el professorat que és destinat al centre, i com a mínim per un curs sencer. 
 
Correspon a la secretaria l'exercici de les funcions previstes a l'article 147.4 de la Llei d'Educació 
i totes les altres que li encarregui la direcció, preferentment en l'àmbit de la gestió econòmica, 
documental, dels recursos materials i de la conservació i manteniment de les instal·lacions, 
d'acord amb el que prevegi el Projecte de Direcció i s'incorpori a les Normes d'organització i 
funcionament del centre. 
 
Funcions: 
 

• Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern i aixecar les actes de les seves 
reunions. 

• Gestionar el pressupost anual del centre i preparar el balanç, amb el vistiplau de la 
direcció. 

• Dur a terme la gestió econòmica del centre, la comptabilitat que se’n deriva i elaborar i 
custodiar la documentació preceptiva. 

• Elaborar el projecte de pressupost del centre, incloent-hi el manteniment, reposició i 
actualització de l’equipament i material que correspongui, i liquidació. 

• Vetllar per l’adequat compliment de la gestió administrativa del procés de preinscripció i 
matriculació d’alumnes, tot garantint que s’adeqüi a les disposicions vigents, amb l’ajut de 
l’administrativa. 

• Vetllar per la documentació acadèmica i administrativa del centre. 
• Ordenar el procés d’arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels registres i 

expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los. 
• Estendre les certificacions i els documents oficials de l’escola, amb el vistiplau de la 

direcció. 
• Coordinar i fer el seguiment de la feina de l’administrativa del centre, juntament amb la 

direcció. 
• Confeccionar i mantenir l’inventari general del centre. Coordinar la gestió dels inventaris 

específics de tots els espais del centre. 
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• Coordinar i fer el seguiment de les aportacions econòmiques dutes a terme en relació al 
projecte d’equitat educativa, tant de les administracions com de les famílies. 

• Aquelles altres que li siguin encomanades pel director/a o atribuïdes per disposicions del 
Departament d’Educació. 

 
En cas de baixa o malaltia l’equip directiu assumirà les seves funcions. 
 
3.4. Funcions dels òrgans unipersonals de govern: l’Equip directiu 
 
L'equip directiu és l'òrgan executiu de govern del centre públic i les persones membres han de 
treballar coordinadament en l'exercici de les seves funcions. Correspon a les persones membres 
de l'equip directiu la gestió del Projecte de Direcció. 
 
L'equip directiu està format per la directora, que el presideix, la cap d'estudis i la secretaria. 
 
 
Capítol 4  Òrgans unipersonals de coordinació 
 
La directora nomena els òrgans unipersonals de coordinació havent escoltat el claustre en relació 
amb els criteris d'aplicació, i informa al consell escolar i al claustre dels nomenaments i 
cessaments corresponents.  
 
A partir de l'inici del tercer mes de baixa o d'absència temporal de la persona titular d'un òrgan 
unipersonal de coordinació, serà substituït per un altre membre nomenat per la direcció havent 
escoltat al claustre. El nou docent que en tingui assignades transitòriament les seves funcions té, 
per la durada del nomenament, els mateixos drets i obligacions que corresponen a la persona 
titular de l'òrgan. 
 
Els òrgans unipersonals de coordinació reben de la direcció els encàrrecs de funcions de 
coordinació són també les especificades a la normativa vigent i les necessitats que se’n derivin 
de l'aplicació del PEC, entre les quals hi ha la coordinació d'equips docents i dels equips de 
treball. De l'exercici de les seves funcions responen davant de l'equip directiu. 
 
Les responsabilitats dels òrgans de coordinació ha d’estar orientades a garantir: 
 

• El desenvolupament del PEC i de la PGAC. 
• La coherència dels enfocaments metodològics, de les concrecions i programacions 

curriculars i materials didàctics respecte del PEC. 
• La qualitat en els procediments i els criteris d’avaluació. 
• El treball en equip dels docents i de la resta de personal de la comunitat escolar i 

educativa. 
• L’acció tutorial grupal i individual, amb l’alumnat, les famílies i l’entorn en coherència, 

quan escaigui, amb la carta de compromís educatiu. 
• El suport als docents de nova incorporació. 
• L’ús eficient dels recursos, les instal·lacions, les aules i els materials específics. 
• La transició correcta entre etapes educatives prèvies i posteriors als ensenyaments que 

imparteixen al centre. 
 
Nomenament i cessament de les coordinadores: 
 

• El nomenament i cessament correspon a la directora escoltat el claustre. 
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• El seu nomenament abasta un curs escolar. 
• La directora pot acceptar la renúncia motivada o aprovar el cessament de les 

coordinadores de cicle abans de la finalització del període per al qual havia estat 
nomenat, una vegada escoltats els membres del cicle i del claustre. 

 
4.1. Coordinadores de cicle 

 
El centre està estructurat en dos cicles:  

 
• Educació Infantil i Cicle Inicial  
• Cicle Mitjà i Cicle Superior.  

 
Davant de cada cicle hi ha una coordinadora representant de cadascun d’ells. Es realitzaran 
reunions de cicle amb una periodicitat setmanal. Setmanalment s’efectuarà, també, una reunió 
de coordinació general, a la que hi assistiran les coordinadores i la directora i la cap d’estudis.  
 
Les  coordinadores de cicle junt amb la cap d’estudis establiran a començament de curs el seu 
calendari de treball. 
 
La coordinació de cicle s'ha d'orientar, en el marc del PEC, assolir les finalitats següents: 
 

• Assolir els objectius educatius dels ensenyaments que s'hi imparteixen i adequar-los a les 
necessitats de l'entorn i context sociocultural. 

• Millorar l'orientació de caràcter personal, acadèmic i professional de l'alumnat. 
• Millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge i la seva avaluació. 
• Investigar i innovar en el marc del pla de formació del centre, i contribuir en la formació 

permanent del personal docent. 
• Presentar una memòria de les activitats a final de curs. 
• Aquelles altres que estableixi les NOFC, la direcció o el Departament d'Educació. 

   
Són funcions de la coordinadora de cicle: 
 

  •  Organització general del cicle (objectius, horaris, reunions, ...) 
•   Vetllar per l’elaboració, desenvolupament dels objectius de la PGAC 
•  Vetllar per la realització de la valoració del curs escolars per a la Memòria general de curs. 
• Vetllar per la línia metodològica del centre. 
• Establir contactes entre equips docents i tutories. 
• Transmetre propostes dels mestres a l’equip directiu. 
•  Assistir a les reunions de coordinació. 
• Organitzar i/o coordinar les activitats complementàries com ara les sortides, tallers, ... 
• Tutoritzar els mestres de nova incorporació al cicle. 
• Dinamitzar el cicle. 
• Vetllar pel compliment dels acords. 
•  Recollir tots els materials i acords elaborats pel cicle. 
•  Vetllar per tal que els diferents espais comuns de l’escola estiguin endreçats i decorats. 

 
Composició del cicle: 
 
La composició de cada cicle s’elaborarà a començament de curs entre l’equip directiu i les 
coordinadores. Els membres d’un cicle seran les tutores d’aquest i part de les especialistes de 



 
Generalitat de Catalunya                             
Departament d’Educació                                                       NORMES D'ORGANITZACIÓ I                               
Escola Les Pruneres                                                       FUNCIONAMENT DE CENTRE 

  

 
Carrer Lleida s/n 08107 Martorelles Tel./Fax 93 5795315 ceippruneres@xtec.cat 
 
19 Aprovat: CONSELL ESCOLAR         Data:  26 de març de 2019    
                              Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 

l’escola en funció de a quin cicle tingui més incidència la seva tasca docent. També es podrà 
valorar que les especialistes hi assisteixin de manera rotativa segons convingui a una millor 
coordinació, segons acord de l’equip de coordinació. Es procurarà que ambdós cicles quedin 
compensats numèricament. 
 
Són funcions del cicle: 
 

• Elaborar i revisar les programacions. 
• Determinar els nivells mínims, els continguts que ha d’assimilar l’alumnat i els criteris 

d’avaluació. 
• Proposar el material didàctic a emprar. 
• Adoptar línies metodològics amb el vistiplau del claustre i tenint en compte el PEC. 
• Elaborar les aportacions per a la PGAC corresponents al cicle. 
• Proposar els objectius de cicle pel curs escolar per a la PGAC del curs 
• Realitzar la valoració del curs escolar per a la Memòria general del curs. 
• Fer les comandes de material. 
• Escollir els guanyadors del petit còctel (dijous). 
• Omplir el full i la valoració de les festes, sortides i colònies. 
• Organització de les festes escolars. 
• Preparar les reunions de famílies. 
• Mantenir actualitzada la pàgina web. 
• Organitzar la decoració dels espais comuns. 
• Aquelles altres que li siguin encomanades des de la coordinació. 

 
4.2. Coordinadora de riscos laborals. 

 
La directora és responsable d'exercir en el centre les funcions en matèria de riscos laborals que li 
assigna el Pla de prevenció de riscos del Departament. La directora, com a cap del personal, ha 
d'assignar a una mestra les funcions de coordinació de la prevenció de riscos laborals. Les 
funcions ha de recaure, sempre que sigui possible, en funcionaris docents en servei actiu i amb 
destinació al centre, amb formació en la matèria. Si cap d'aquests funcionaris no hi opta i se'n té 
constància expressa, es podrà nomenar qualsevol altre docent que imparteixi ensenyaments en 
el centre durant el curs escolar. 
 
Correspon a la coordinadora de prevenció de riscos laborals promoure i coordinar les actuacions 
en matèria de salut i seguretat en el centre. Les seves funcions són les següents: 
 

• Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com la promoció i el 
foment de l'interès i la cooperació dels treballadors en l'acció preventiva, d'acord 
amb les orientacions del servei i de les seccions de prevenció de riscos laborals i 
les instruccions del director del centre. 

• Col·laborar amb la directora del centre en l'elaboració del pla d'emergència, i també en la 
implantació, la planificació i la realització dels simulacres. 

• Revisar periòdicament la senyalització del centre amb la finalitat d'assegurar-ne 
l'adequació i la funcionalitat. 

• Revisar periòdicament el pla d'emergència per assegurar-ne l'adequació a les persones, 
els telèfons i l'estructura. 

• Revisar periòdicament els equips contra incendis, com a actuació complementària a les 
revisions oficials. 
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• Promoure i fer el seguiment d'actuacions d'ordre i neteja. 
• Donar suport a la directora del centre per formalitzar i trametre als serveis territorials "Full 

de notificació d'accident, incident laboral o malaltia professional". 
• Donar suport a la directora del centre per formalitzar la coordinació de l'activitat 

empresarial. 
• Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en la 

investigació dels accidents que es produeixin en el centre. 
• Promoure i potenciar la formació dels treballadors del centre dins d'aquest àmbit. 
• Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en 

l'avaluació i el control dels riscos generals i específics del centre. 
• Col·laborar amb les mestres per desenvolupar, dins el currículum de l'alumnat, continguts 

de prevenció de riscos.  
•  Presentar una memòria de les activitats a final de curs. 
• Altres funcions que li siguin encomanades per la direcció, en relació a la prevenció de 

riscos laborals o atribuïdes per disposicions del Departament d’Educació. 
 
4.3 Coordinadora de llengua, interculturalitat i cohesió social (LIC) 
 
La directora ha d'assignar a una persona les funcions de coordinació de llengua, interculturalitat i 
cohesió social en el centre durant el curs escolar.  
 
Correspon a la coordinadora de llengua, interculturalitat i cohesió social promoure i coordinar les 
actuacions en matèria de integració i cohesió social en el centre.  
 
Les seves funcions són les següents: 
 

• Promoure en la comunitat educativa, coordinadament amb l’assessora LIC, actuacions 
per a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua 
catalana com a eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe.  

• Col·laborar en l’actualització dels documents d’organització del centre (PEC, PLC, NOFC, 
Pla d’Acollida i Integració, Programació General de Centre...) i en la gestió de les 
actuacions que fan referència a l’acollida i integració de l’alumnat nouvingut, a l’atenció a 
l’alumnat en risc d’exclusió social i a la promoció de l’ús de la llengua, l’educació 
intercultural i la cohesió social en el centre. 

• Promoure actuacions en el centre i en col·laboració amb l’entorn, per potenciar la cohesió 
social mitjançant l’ús de la llengua catalana i l’educació intercultural, afavorint la 
participació de l’alumnat i garantint-ne la igualtat d’oportunitats.  

• Col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut i/o en risc 
d’exclusió, participar en l’organització i optimització dels recursos i coordinar les 
actuacions dels professionals externs que hi intervenen.  

• Assumir funcions que es deriven del Pla per a la llengua i la cohesió social, per delegació 
de la direcció del centre.  

• Vetllar per la cohesió dels alumnes i de les famílies, proporcionant informació necessària i 
acompanyament perquè s'incorporin a la comunitat educativa.  

• Exercir la funció de tutora d’acollida durant el temps que l’alumna estigui al centre, tipificat 
per la legislació, com a “alumna de nova incorporació”. 

• Presentar una memòria de les activitats a final de curs. 
• Altres funcions que la direcció del centre li encomani en relació a la llengua, la 

interculturalitat i la cohesió social o les atribuïdes per disposicions del Departament 
d’Educació. 



 
Generalitat de Catalunya                             
Departament d’Educació                                                       NORMES D'ORGANITZACIÓ I                               
Escola Les Pruneres                                                       FUNCIONAMENT DE CENTRE 

  

 
Carrer Lleida s/n 08107 Martorelles Tel./Fax 93 5795315 ceippruneres@xtec.cat 
 
21 Aprovat: CONSELL ESCOLAR         Data:  26 de març de 2019    
                              Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 

En iniciar el curs l’equip directiu entregarà a les mestres del document «Dossier de les mestres» 
que recull l’organització pedagògica i organitzativa de l’escola (Annex nº1) 
 
4.4 Coordinadora d’informàtica 
 
El director ha d'assignar a una persona les funcions de coordinació d’informàtica durant el curs 
escolar. 
 
Les seves funcions són les següents: 
 

• La supervisió a les aules del material informàtic, l’assessorament a les mestres per a la 
utilització de recursos informàtics i la relació amb el Programa d'Informàtica Educativa.      

• Proposar a la direcció del centre els criteris a seguir per a altres utilitzacions dels recursos 
informàtics i telemàtics.  

• Actuar, per delegació de la directora del centre, d'interlocutor amb el Programa 
d'Informàtica Educativa del Departament d'Educació de la Generalitat.  

• Supervisar les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics i proposar les 
mesures pertinents per garantir-ne el millor funcionament.     

• Assegurar la disponibilitat del software necessari per dur a terme les activitats educatives 
previstes.  

• Orientar el Claustre, sobre utilitzacions de tecnologia informàtica en els diverses àrees del 
currículum.  

• Col·laborar en l’elaboració i avaluació del Pla TAC. Vetllar per la seva difusió i orientar el 
claustre en el seu desenvolupament. 

• Divulgar la informació i facilitar l'accés a la documentació disponible referent a la 
informàtica educativa, amb especial atenció a la generada pel Departament d'Educació. 

• Orientar el claustre respecte de les modalitats de formació convenients als interessos i 
necessitats dels seus membres.  

• Promoure la utilització diversificada dels serveis telemàtics.  
• Assistir la direcció del centre en les adquisicions de recursos informàtics propis, atenent-

se als criteris de l'Administració educativa.  
• Assistir la direcció del centre en la confecció i el manteniment de l'inventari de recursos 

informàtics, en la gestió del pressupost assignat pel centre a les eines i aplicacions 
informàtiques generals i en la coordinació amb el Programa d'Informàtica Educativa en les 
actuacions que li són pròpies.  

• Presentar una memòria de les activitats a final de curs. 
• Altres funcions que la direcció del centre li encomani en relació amb els recursos 

informàtics i/o telemàtics o les atribuïdes per disposicions del Departament d’Educació. 
  
 

TÍTOL III ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE                                                                
 
 
Capítol 5 Organització de les mestres 
 
Tots els mestres formen part del Claustre de l’escola. Les seves funcions bàsiques com a 
membres de l’equip docent, són: 
 

• Assistir al claustre i altres reunions quan són convocats. 
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• Participar i col·laborar en totes les activitats de la vida escolar que estiguin aprovades per 
la PGAC. 

• Ser membre actiu del Consell Escolar, quan sigui escollit, i assistir a les reunions a que 
sigui convocat pel president del mateix. 

• Formar part d’una comissió de centre i assistir a les reunions d’aquesta, participar-hi 
activament i exercint, si s’escau, la seva coordinació. 

• Fer les programacions de les activitats d’ensenyament aprenentatge de les àrees que 
imparteix, seguint el currículum establert i el PEC del centre i lliurar-ne una còpia a la cap 
d’estudis. 

• Vetllar per la millora dels resultats educatius de l’alumnat, tenint en compte la diversitat 
existent. 

• Avaluar l’alumnat en les àrees que imparteix, omplir i mantenir actualitzats els documents 
establerts per aquesta finalitat. 

• Dur a terme tasques de tutoria individualitzada amb l’alumnat i deixar-ne constància en el 
document acordat. 

• Dur a terme entrevistes de seguiment de l’alumnat amb les seves famílies o tutores i 
deixar-ne constància en el document acordat. 

• Assistir als cursos de formació, seminaris o altres modalitats formatives que es realitzin a 
nivell de centre. 

• Mantenir actualitzats els documents establerts a les normes de funcionament i/o 
encomanats per la direcció del centre atenent el PEC. 

• Tenir un paper actiu en tot moment dins de l’aula amb el grup classe. 
• Dedicar les hores de lliure disposició a tasques d’escola: 

• reforç d’alumnat. 
• substitucions de mestres. 
• càrrecs de coordinació. 
• altres que li puguin ser encomanades per l’equip directiu de l’escola. 

 
• Aquelles tasques que li siguin encomanades per l’equip directiu del centre o pel 

Departament d’Educació. 
 

5.1 Cicle 
 
Totes les mestres de l’escola han d’estar assignats a un cicle i assistir a les reunions que seran 
convocades pel coordinador amb una periodicitat setmanal. 
 
5.2 Comissions 
 
Les comissions són òrgans auxiliars de la funció docent que porten a terme treballs concrets 
encaminats a donar agilitat i eficàcia al funcionament de centre i la PGAC. 
 
En el sí del claustre es creen les comissions que es constituiran durant el mes de setembre i a 
cada curs es revisarà la constitució de les mateixes. Cada comissió tindrà una coordinadora qui 
serà l’encarregada de redactar l’acta. Tots els membres de la comissió tenen l’obligació d’assistir 
a les reunions que es marquin en el pla de treball. 
 
Les reunions es programaran en sessió de migdia, i es calendaritzaran per trimestres. 
 
Les comissions poden variar cada any depenent dels objectius de la PGAC. Les comissions que 
funcionen actualment són: TAC, Escoles Verdes, Matemàtiques i Educació emocional. 



 
Generalitat de Catalunya                             
Departament d’Educació                                                       NORMES D'ORGANITZACIÓ I                               
Escola Les Pruneres                                                       FUNCIONAMENT DE CENTRE 

  

 
Carrer Lleida s/n 08107 Martorelles Tel./Fax 93 5795315 ceippruneres@xtec.cat 
 
23 Aprovat: CONSELL ESCOLAR         Data:  26 de març de 2019    
                              Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 

En el moment de crear la comissió, caldrà definir els objectius, funcions, components, 
coordinadora, funcionament de la mateixa i al final avaluació de la tasca desenvolupada. 
 
5.3 Funcions del professorat 
 
5.3.1. Mestra tutora 
 
La tutoria i l’orientació de l’alumnat forma part de la funció docent. Totes les mestres que formen 
part del claustre poden exercir les funcions de mestra tutora. Cada grup d’alumnes té assignat un 
mestra tutora. 
 
S’entén per tutoria la funció que desenvolupa la mestra responsable d’un grup alumnes. Aquesta 
tasca consisteix a atendre  de forma integral a cadascun d’ells, seguint el dia a dia el seu procés 
d’aprenentatge i maduració personal. També implica vetllar per l’aplicació del PEC en l’acció 
docent i educativa  adreçada al seu grup d’alumnes. 
 
La tutoria té assignada una sessió setmanal dedicada al treball amb el grup classe, així com una 
sessió de tutoria individualitzada, però el seguiment tutorial caldrà que sigui diari i en cada 
situació educativa. 
 
Les funcions de la tutora, a més d’aquelles que li encomani l’equip directiu o li atribueixi el 
Departament d’Educació, són: 
 

• Vetllar per la convivència del grup d’alumnes 
• Responsabilitzar-se de l’aplicació del PAT de l’escola 
• Canalitzar els conflictes, orientar-los i buscar formes de resoldre’ls. 
• Identificar les necessitats, aptituds, interessos i motivacions dels seus alumnes, ajudant-

los en el seu procés d’aprenentatge i creixement personal. 
• Responsabilitzar-se amb el recolzament de les especialistes d’educació especial i 

coordinació LIC, de l’elaboració dels Plans individualitzats dels seus alumnes, quan 
aquests ho requereixin. 

• Coordinar-se amb els docents que intervenen en el seu grup d’alumnes. 
• Traspassar a les altres mestres i especialistes, implicats en el grup, les informacions 

adients de cada alumna o del grup en general. 
• Avaluar a l’alumnat del seu grup. 
• Mantenir una relació suficient i periòdica amb les famílies de l’alumnat per informar-los del 

seu procés d’aprenentatge i de la seva assistència i deixar-ne constància per escrit.  
• Mantenir una reunió de grup a principi de curs, una entrevista durant el primer trimestre i 

una altra a final de curs com a mínim amb cada família.  
• Vetllar per la participació en les activitats d’escola del grup d’alumnes. 

 
5.3.1.1. Tutories compartides 
 
En casos especials, com són els de  mestres amb reducció de jornada o per ocupació d’un 
càrrec directiu, o altres situacions que ho requereixin, es pot donar el fet que una tutoria estigui 
compartida per dues mestres. En aquest cas ambdues persones es repartiran les funcions de 
tutor. El reconeixement el tindrà la mestra que realitzi més hores lectives amb el grup classe. 
 
5.3.2. Mestres especialistes 
 
Les mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques docents pròpies de la seva  
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especialitat, després la docència en altres àrees i les tasques de tutoria, si per l’organització de 
centre és necessari, i les pròpies de la condició de mestre. 
 
L’assignació d’aquestes àrees es farà d’acord amb les necessitats de centre. Aquestes 
especialitats les podran impartir mestres que tinguin l’adequada titulació, capacitació, formació o 
experiència. 
 
Les funcions dels mestres especialistes, a més d’aquelles que li encomani l’equip directiu o li 
atribueixi el Departament d’Educació, són: 
 

• Coordinació, suport tècnic, educatiu i assessorament als altres membres del claustre en 
aspectes de la seva especialitat. 

• Assistir als grups de treball de formació de zona, quan sigui una necessitat del centre. 
• Mantenir actualitzades les carpetes: d’especialista i de currículum i tota la documentació 

requerida per la cap d’estudis. 
• Assistir a les reunions d’avaluació de cada curs on imparteix la seva àrea. 
• Realitzar  la memòria a final de curs. 

 
5.3.3. Mestra d’atenció a la diversitat 
 
La mestra d’atenció a la diversitat ha de prioritzar, d’acord amb l’equip directiu i la CAD, l’atenció 
a l’alumnat discapacitat i a l’alumnat amb NEE. La priorització serà: 
 

• Alumnat amb necessitats greus i permanents. 
• Alumnat amb dificultats d’aprenentatge i mancances degudes a situacions socials 

desfavorides de les famílies. 
• Alumnat nouvingut. 
• Alumnat amb altes capacitats. 
• Diversitat dins l’aula. 

 
Les funcions de la mestra d’atenció a la diversitat, a més d’aquelles que li encomani l’equip 
directiu o li atribueixi el Departament d’Educació, són:  
 

• Desenvolupar les activitats i programes específics que aquest alumnat requereixi. 
• Fer suport a l’aula a l’alumnat amb NEE en les activitats del grup classe ordinari. 
• Coordinar setmanal amb la professional de l’EAP, per fer un traspàs d’informació i 

planificar les intervencions necessàries amb l’alumnat i les famílies. 
• Col·laborar amb els tutors en la concreció del PI i en la preparació i adaptació d’activitats i 

materials didàctics que facilitin l’aprenentatge d’aquest alumnat i la seva participació en 
les activitats del grup classe ordinari. 

• Col·laborar amb les tutories i els cicles per a l’elaboració del full de derivació a la CAD. 
• Col·laborar en el seguiment i avaluació d’aquest alumnat, participant a les sessions 

d’avaluació i redactant els informes necessaris, així com reunions periòdiques de 
coordinació amb les mestres tutores, especialistes i/o reunions de cicle. 

• Entrevistar-se amb les famílies. 
• Intervenir dins de l’aula ordinària, conjuntament amb la tutora, per oferir una atenció més 

individualitzada als alumnes que ho requereixin. 
• Redactar les actes de les CADs 
• Participar, observar i detectar l’evolució de l’adaptació dels infants de P3. 

 
Preferentment l’atenció a l’alumnat es durà a terme dins de l’aula ordinària. 
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5.4. Adscripció del professorat 
 
Cada inici de curs l’Equip Directiu nomenarà una tutora per a cada grup classe tot atenent les 
necessitats del centre, havent escoltat al claustre, tenint en compte els següents criteris 
d’adscripció: 
 

• La capacitació o l’especialitat del lloc de treball al qual hagi estat adscrit. 
• La continuïtat del professorat al llarg del cicle. 
• Tenir el màxim d’hores possible assignades de tutoria. 
• Les característiques i necessitats del grup classe que s’adaptin millor a la tutora. 
• L’equilibri competencial del professorat en els diferents cicles. 
• La tutora impartirà les àrees de projecte (medi natural i social), llengua catalana i 
castellana i matemàtiques, preferentment. 
• Organitzar els cicles de manera que a cada aula hi participin el mínim de mestres 
diferents. 
• Es procurarà que l’Equip directiu no tingui tutoria per garantir les tasques de gestió del 
centre. 
 

5.5. Substitució del professorat 
 
En el cas que una mestra no pugui desenvolupar amb normalitat les tasques docents que té 
assignades dins del seu horari escolar (malaltia, deure inexcusable, participació en una formació, 
acompanyant en una sortida, permís ...) caldrà substituir-lo en la tasca docent que tenia 
assignada. Serà la cap d’estudis qui gestionarà aquesta substitució. Els criteris prioritzats, 
sempre que no hi hagi altres circumstàncies a tenir en compte, per dur a terme aquesta 
substitució seran els següents: 
 

• Mestre que en aquell moment no estigui desenvolupant una tasca docent directa amb 
l’alumnat. 

• Que la tasca que deixa de desenvolupar tingui el menor nombre de repercussions 
possibles en l’alumnat i en el funcionament del centre. 

• Equip directiu. 
• Davant de les mateixes condicions es prioritzarà: 

 
◦ tutora del grup. 
◦ mestres amb dedicació en el cicle. 
◦ mestre d’atenció a la diversitat. 
◦ mestra que no intervenen en el cicle. 

 
Les mestres deixaran feina preparada per cobrir la seva substitució, així com comunicaran a la 
direcció el cas de no haver pogut ajornar una entrevista programada. En el cas que els 
correspongui vigilància de pati aquell dia, intentaran canviar-lo i si no fos possible se n’informaria 
també a la direcció. 
 
Les mestres hauran d’omplir la documentació pertinent. (Annex nº 2) 
 
5.6. Acompanyants de les sortides. 
 
Els grups en realitzar activitats fora de l’escola hauran d’anar acompanyats d’una mestra i un 
altre adult com a mínim, així com complir les ràtios estipulades per la normativa vigent.  
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Els criteris prioritzats, sempre que no hi hagi altres circumstàncies a tenir en compte, per escollir 
les mestres que aniran d’acompanyants són: 
 

• tutora del grup. 
• mestra especialista i/o coordinador de l’activitat. 
• mestra que durant el temps que dura l’activitat més hores lectives té amb el grup. 
• mestra que durant el temps que dura l’activitat menys interfereix en el funcionament de 

l’escola. 
• equip directiu. 

 
Si hi ha alguna dificultat a l’hora de cobrir el nombre d’acompanyats de les sortides es podrà 
valorar la contractació de la vetlladora o d’alguna monitora del menjador, a través de la seva 
empresa. També es podrà valorar la col·laboració d’algun pare o mare, si s’escau. 
 
 
Capítol 6 Organització de l’alumnat 
 
L’alumnat s’agrupa en nou tutories de P3 a 6è, fomentant les activitats conjuntes de cicle: 
sortides, tallers, ... i intercicles: padrins lectors, festes, ... Sempre que sigui possible es vetllarà 
per dur a terme, la intervenció de dos mestres a l’aula o bé el desdoblament del grup classe per 
tal de facilitat l’atenció a la diversitat. 
 
6.1 Acció tutorial 
 
Entenem per acció tutorial el conjunt d’accions educatives que han de potenciar el creixement 
personal i social de l’alumnat i que afecten, a tot el professorat del centre. L’acció tutorial 
contribueix al desenvolupament d’una dinàmica positiva en el grup classe i a la implicació de 
cada alumna en el propi procés educatiu. Comporta el seguiment individual i col·lectiu de 
l’alumnat amb la finalitat de contribuir al desenvolupament de la seva personalitat i prestar-los 
l’orientació de caràcter personal i acadèmic que els ajudi a assolir la maduresa personal i la 
integració social. 
 
S’ha de vetllar especialment per l’assoliment progressiu de les competències bàsiques, per la 
detecció de dificultats de l’alumna en el moment en el que es produeixin i per la coordinació de 
tot el professorat que incideixen en el mateix alumne/a. 
 
Per aquest motiu el centre preveu: 
 

• Una sessió de tutoria individualitzada o en petit grup dins l’horari setmanal de cada 
mestra pel desenvolupament d’activitats d’acció tutorial. 

• Una sessió de tutoria dins l’horari setmanal del grup classe pel desenvolupament 
d’activitats d’acció tutorial. 

• Una reunió col·lectiva de famílies del mateix nivell durant la  primera quinzena d’octubre. 
• Una entrevista individual, com a mínim, amb els pares de cada alumne el primer trimestre 

i una altra a final de curs. 
• Una entrevista individual i/o en petit grup, com a mínim per trimestre, amb cada alumne 

del grup classe per dur a terme accions tutorials individualitzades en les hores 
assignades. 

• Una sessió d’avaluació trimestral per valorar l’evolució de l’alumnat. 
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L’acció tutorial treballarà principalment els aspectes següents, conjuntament amb les famílies: 
 

• El desenvolupament personal de l’alumne. Inclou el treball de l’educació emocional, 
l’autoconeixement, els hàbits saludables, les conductes de risc, ..., amb la finalitat de 
donar-los la seguretat afectiva i personal que necessiten per poder aprendre i progressar i 
per poder participar a l’aula i l’escola. 

• L’orientació escolar. Inclou el treball del procés d’aprenentatge, hàbits de treball i estudi, 
avaluació i autoavaluació, preparació pels canvis de cicle i etapa, ... per a que 
aconsegueixin poder adaptar-se, aprendre i progressar i per a que es sentin competents i 
capaços d’enfrontar els reptes educatius que cada dia se’ls plantegen. 

•   La convivència i la cooperació. Inclou el treball d’habilitats socials, educació emocional, 
resolució de conflictes, participació, normes d’aula i escola ... amb la finalitat d’assolir una 
dinàmica positiva en el grup i en el centre. 

• El treball d’eixos transversals. Inclou el treball d’educació per la salut, educació sexual, 
 educació viària, educació alimentària, educació ambiental, coeducació, educació pel 
 consum, esperit crític, ... amb la finalitat de treballar un model de societat basat en la 
 solidaritat, la  convivència harmònica, en el benestar i la qualitat de vida, en la no 
 discriminació i en el  respecte pel medi ambient. 

 
L’especificació de les actuacions quedarà recollida al document «Pla d’Acció Tutorial de Centre»   
 
 
Capítol 7 Avaluació 
 
L’avaluació de l’alumnat és continua i global i la seva finalitat és identificar les necessitats 
educatives de cada alumna, constatar el seu progrés i prendre mesures per millorar el seu 
procés d’ensenyament/aprenentatge, així com que l’alumna prengui consciència del seu propi 
procés per tal de poder anar valorant les seves actuacions per així millorar-les. 
 
La finalitat, la funció, els criteris generals, els instruments i activitats, les proves sistemàtiques i 
els criteris de repetició estan recollits en el document «L’avaluació a l’escola». 
 
A primària es dividirà el curs en tres períodes de durada semblant per tal de poder recollir 
l’evolució de l’alumnat de manera més equitativa. Els períodes són els següents: 
 

• 1r trimestre (de l’inici de curs fins a la fi de trimestre). 
• 2n trimestre (del gener fins març). 
• 3r trimestre (de març fins a fi de curs). 

 
A  Educació Infantil es dividirà el curs en els dos períodes següents: 
 

• 1r trimestre (de l’inici de curs fins a febrer). 
• 2n trimestre (de febrer fins a final de curs). 

 
7.1. Sessions d’avaluació i seguiment de l’alumnat 
 
A principi de curs la mestre d’atenció a la diversitat farà el traspàs d’informació sobre l’alumnat 
que rep una atenció específica  a les tutores que reben el nou grup i les especialistes, abans 
d’iniciar el període lectiu.  
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El traspàs d’informació general de la resta de l’alumnat es durà a terme un cop hagi començat el 
període lectiu per donar temps a la nova tutora a conèixer l’alumnat. 
 
Proves d’avaluació inicial. A principi de curs (finals de setembre) es passaran les proves 
d’avaluació inicial establertes i que consten en el document «L’avaluació a l’escola». Dels 
resultats d’aquestes proves caldrà fer-ne arribar una còpia a la cap d’estudis i deixar-ne una 
còpia a la «p», i fer-ne una valoració en el cicle de la qual també se’n deixarà còpia escrita. 
 
Proves d’avaluació final. A final de curs es passaran les proves d’avaluació final establertes i que 
consten en el document «L’avaluació a l’escola». Dels resultats d’aquestes proves caldrà fer-ne 
arribar una còpia a la cap d’estudis i deixar-ne una còpia a la «p», i fer-ne una valoració en el 
cicle de la qual també se’n deixarà còpia escrita. 
 
Sessions d’avaluació. A cada trimestre es durà a terme una sessió d’avaluació per a cada curs. 
Aquestes estaran formades per la mestra tutora i per les mestres que intervenen en el grup 
classe, un membre de l’equip directiu que aixecarà l’acta, així com la mestra d’atenció a la 
diversitat i deixar-ne una còpia a la «p». El mestre tutor haurà emplenat el document «Sessió 
d’avaluació» que podrà obtenir de la «p», així com la resta de mestres complimentaran la seva 
part específica. També caldrà haver emplenat la graella de notes. 
 
A la sessió d’avaluació es valorarà el grup classe, el progrés de l’alumnat, les notes que 
apareixeran en els informes, les observacions dels informes així com els acords que es proposin 
per a una millor atenció a l’alumnat. 
 
A la sessió d’avaluació del primer trimestre del grup de 6è es convidarà a la professional de l’EAP, 
per tal que es pugui començar a treballar el traspàs a secundària. 
 
7.2. Informes 
 
Totes les famílies de l’alumnat del centre seran informades sobre l’avaluació periòdica dels seus 
fills i filles mitjançant els informes escrits. Les famílies de l’alumnat de primària rebran tres 
informes al llarg del curs, i dos les famílies d’educació infantil. 
 
Les mestres d’EI elaboraran els informes amb un «excel» de la unitat «p» elaborat amb aquesta 
finalitat. 
 
Les mestres de Primària elaboraran els informes amb el programa esfer@. Els informes del 
primer i del tercer trimestre aniran acompanyats d’un informe d'hàbits i de personalitat. Aquest 
informe s’omplirà amb un «excel» que hi haurà a la unitat P. 
 
La mestra tutora serà l’encarregada de lliurar els informes escolars a les famílies. L’informe del 
primer trimestre es donarà directament als alumnes però anirà acompanyat d’una entrevista 
durant el trimestre. El segon informe es lliurarà directament a l’alumnat i el tercer s’entregarà en 
mà a les famílies a través d’una entrevista. 
 
L’escola elaborarà un informe per família. En cas de pares o mares que no tinguin la custodia 
compartida reconeguda judicialment però si la potestat, i que així ho sol·licitin, se’ls lliurarà una 
còpia a cada progenitor. Aquests es lliuraran a qui vingui a recollir l’infant i serà l’encarregat de 
lliurar-li a l’altre progenitor, si no comuniquen el contrari. Ambdós progenitors també tenen dret a 
mantenir les entrevistes amb la tutora per separat, si no hi ha acord per fer-la conjuntament, si 
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així ho sol·liciten. Les sol·licituds caldrà fer-les a la direcció per escrit i seran vigents durant tota 
l’escolaritat mentre no manifestin al contrari per escrit. 
 
En els informes s’avaluaran les dimensions de les àrees amb la nomenclatura: «Assoleix 
excel·lentment», «Assoleix notablement», «Assoleix satisfactòriament» i «No assoleix». Els 
informes aniran acompanyats d’unes observacions generals que s’hauran acordat a les sessions 
d’avaluació. Aquestes seran objectives i contrastades. 
  
 
Capítol 8 Activitats complementàries 
 
Són aquelles activitats que no figuren expressament incloses en els plans i programes 
curriculars: excursions, sortides, colònies, ... Tenen com a finalitat el perfeccionament i l’ampliació 
de la tasca educativa, cultural i social realitzada pel centre, de manera que es complementa el 
procés de formació de l’alumnat, mitjançant el desenvolupament de determinats aspectes del 
projecte educatiu. Són de caràcter obligatori per l’alumnat i pel professorat (mentre no superi el 
seu horari laboral). 
 
Les activitats complementàries estaran incloses en la PGAC i la Programació de cada curs que 
elabora cada cicle amb l’equip directiu, en iniciar-se el curs, una vegada recollides les propostes 
del claustre. Correspon al Consell Escolar la seva aprovació. Es procurarà que hi hagi una 
sortida de dia complert per trimestre. 
 
Aquestes activitats estaran coordinades per la tutora i la mestra responsable de l’activitat 
(música, anglès, EF, ...) si és el cas.  
 
El comportament de l’alumnat en les sortides i/o colònies ha de ser correcte. En el cas que no 
sigui així i que aquest pugui arribar a suposar un perill per si mateix o per la resta de companys 
es podrà avisar als pares per tal que el vinguin a recollir o en cas de malaltia. El cost del 
desplaçament serà al seu càrrec. En el cas que no el puguin venir a recollir el cost del 
desplaçament de l’alumne i del seu acompanyant seran a càrrec de la família. En cap cas es 
procedirà al retorn del cost de l’activitat o del transport, tot i que no s’hagi realitzat.  
 
 
Capítol 9 Atenció a la diversitat 
 
A l’escola entenem la diversitat com aquelles diferències individuals existents entre l’alumnat que 
afecten les capacitats i ritmes d’aprenentatge, els interessos i motivacions, els coneixements 
previs, el repertori de valors i actituds i les expectatives de cadascú. 
 
L’atenció a la diversitat és necessària per garantir que, malgrat les diferències individuals, tots els 
nens i nenes aconsegueixin el màxim desenvolupament de les seves capacitats i l’assoliment 
màxim de les competències bàsiques que ha de compartir tothom. 
 
La intervenció educativa es regirà pel principi d’atenció a la diversitat, base d’una escola  
inclusiva. Els mecanismes que es posaran en pràctica per fer-la efectiva seran organitzatius, 
curriculars i metodològics. Entre aquests mecanismes han de considerar-se els plans 
individualitzats, la integració de matèries per àmbits, programes personalitzats, com també el 
suport en el grup ordinari i els desdoblaments dels grups d’alumnes. 
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L’alumnat amb necessitats educatives específiques que ho requereixi, disposarà d’adaptacions 
que s’apartin significativament dels continguts, tant ampliant-los com reduint-los, i dels criteris 
d’avaluació, amb la finalitat de facilitar-li l’adquisició del currículum, el PI. Les esmentades 
adaptacions s’efectuaran per aconseguir el màxim desenvolupament de les competències 
bàsiques. Les famílies en seran informades i hauran de signar el seu consentiment o no. 
Periòdicament es durà a terme la seva revisió i modificació si s’escau.  
 
9.1. Recursos per a l’atenció de l’alumnat. 
 
Per atendre la diversitat l’escola durà a terme els recursos següents: 
 

• La mestra d’atenció a la diversitat, serà qui procurarà sempre que sigui possible, l’atenció 
de l’alumnat dins l’aula ordinària. 

• Desdoblaments: per tal que la mestra pugui dur a terme una atenció més individualitzada 
de l’alumnat. 

• Dues mestres a l’aula: sempre que l’organització així ho permeti, el treball amb dues 
mestres a l’aula per tal de poder atendre millor les necessitats de l’alumnat. 

• SEP. Atenció de les àrees instrumentals. Pot ser de dos tipus: 
1. Fora de l’aula. Es durà a terme en dos grups, preferentment d’entre els cursos de 

2n o 3r i 6è de primària i fora de l’horari lectiu. 
2. Dins de l’aula ordinària i dins l’horari lectiu amb dos mestres. 

• Reforços. Atenció individualitzada dins l’horari lectiu. Atenent diverses necessitats: 
assoliment de la lectura, ... 
 

9.2 Comissió d’atenció a la diversitat. CAD 
 
Estarà formada per: 

• Directora 
• Cap d’estudis 
• Mestra especialista d’atenció a la diversitat 
• Persona representant de l’EAP 

 
És l’espai en el que es planifiquen les mesures de centre per atendre la diversitat de l’alumnat, es 
fa el seguiment d’aquestes mesures, es revisen i es promouen canvis per millorar els resultats, 
l’acollida i l’èxit de tot l’alumnat. 
 
Les seves funcions són: 
 

• Coordinar l’atenció de l’alumnat del centre amb NEE 
• Organitzar la resposta educativa 
• Facilitar estratègies metodològiques, organitzatives i d’ajustaments de les programacions 

de nivell i/o cicle. 
• Planificar actuacions conjuntes amb els serveis socials, en els casos necessaris. 
• Consensuar els criteris d’atenció a l’aula i planificar l’atenció de l’alumnat. 
• Proposar els plans individualitzats i planificar les actuacions i reunions necessàries pel 

seu desenvolupament i concreció.   
• Col·laborar en la construcció d’un marc de referència comú a nivell de centre per avançar 

en la inclusió i en les respostes i formes de suport que s’ofereixen a l’alumnat, segons les 
seves diferents necessitats  

• Canalitzar les demandes d’intervenció per part de serveis externs. 
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• Coordinació amb els diferents serveis educatius del sector (CRP, CREDA, ELIC, CSMIJ, 
ABS, ...) 

• Col·laborar en l’organització i planificació dels reforços, o d’altres demandes que 
sorgeixin. 

• Assessorar als equips docents en la detecció i prevenció de conductes de risc i en la 
resolució de situacions de conflicte. 

• Participar en l’acolliment, la integració i l’adaptació de l’alumnat de P3 i els de nova 
incorporació. 

• Portar a terme el pla d’acollida de l’alumnat d’incorporació tardana al centre. 
• Organitzar i proposar materials específics per treballar aspectes concrets a les àrees que 

precisen suport. 
• Elaboració de dictàmens i informes. 
• Assessorament i orientació a les famílies. 
• Orientació a les famílies sobre serveis i recursos del sector, beques i ajuts nee, en 

col·laboració amb el centre. 
 
El seu funcionament serà: 
 

• Es reunirà un cop al mes, a l’inici i al final de curs. 
• Es consensuarà amb la professional de l’EAP i la direcció el Pla de treball, el qual es 

valorarà a final de curs. 
• Recollir la detecció que des dels cicles s’ha recollit sobre les necessitats d’alumnes 

concrets, mitjançant un full de derivació, que la tutora de l’alumna ha omplert juntament 
amb els mestres del cicle i el mestre d’atenció a la diversitat, un cop dutes a terme les 
actuacions prèvies acordades.  

• Valorar els full de derivació realitzats i calendaritzant-los. 
• Fer el traspàs d’informació de les coordinacions dutes a termes amb serveis externs i/o 

famílies. 
• Fer el seguiment dels alumnes atesos. 
• Realitzar al començament i acabament de curs una coordinació general amb la CAS 
• Participar a la reunió d’avaluació del primer trimestre del grup de 6è per tal d’iniciar les 

tasques de traspàs a l’ESO. 
 

Els acords quedaran recollits en una acta. 
 
La comissió es reunirà el dia d’atenció al centre de la professional de l’EAP al migdia per tal de 
garantir-ne la seva presència. 
 
9.3 Comissió d’atenció social (CAS) 
 
La comissió d’atenció social de l‘escola té per objectiu general reduir i/o prevenir els possibles 
factors de risc en els infants, mitjançant el treball conjunt dels diferents serveis que incideixen 
tant en els menors com en les seves famílies, per garantir llur desenvolupament integral. 
  
Estarà formada per: 
 

• Directora 
• Cap d’estudis 
• Persona representant de serveis socials del municipi 

 



 
Generalitat de Catalunya                             
Departament d’Educació                                                       NORMES D'ORGANITZACIÓ I                               
Escola Les Pruneres                                                       FUNCIONAMENT DE CENTRE 

  

 
Carrer Lleida s/n 08107 Martorelles Tel./Fax 93 5795315 ceippruneres@xtec.cat 
 
32 Aprovat: CONSELL ESCOLAR         Data:  26 de març de 2019    
                              Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 

Les seves funcions són: 
 

• Donar suport a la tasca socio-educativa.  
• Recollir i compartir informacions respecte situacions socials i familiars que afecten el 

desenvolupament integral i escolar de l’alumne, analitzant conjuntament aquestes 
situacions.  

• Recollir la detecció que des dels cicles s’ha recollit sobre les necessitats d’alumnes 
concrets, mitjançant un full de derivació, que el tutor de l’alumne ha omplert juntament 
amb els mestres del cicle i el mestre d’atenció a la diversitat, un cop dutes a terme les 
actuacions acordades.  

• Valorar els full de derivació realitzats i calendaritzar-los. 
• Acordar i planificar la intervenció dels professionals de la comissió per afavorir la millor 

escolarització dels menors en situacions socials i/o familiars desfavorides i/o de risc 
social.  

• Fer un seguiment de les actuacions portades a terme. 
• Planificar accions preventives individualment, en grup i/o comunitat. 
• Seguiment dels casos d’absentisme. 
• Generar propostes de millora, adreçades a les instàncies pertinents (plans educatius 

d’entorn, EAIA, comissions d’absentisme...) i altres agents socioeducatius del territori.  
• Proposta i seguiment de beques i ajuts. 

 
El seu funcionament serà: 
 

• La Comissió Social analitza els fulls de derivació elaborats per les tutories, acordats en 
cicle i valorats per l’equip d’atenció a la diversitat , estableix objectius i planifica la 
intervenció de les reunions segons la periodicitat establerta (habitualment en sessions 
quinzenals), i en fa el seguiment. 
 

9.4 Pla Absentisme 
 

Cal que les faltes d'assistència de l’alumnat i els retards quedin reflectits en els informes que es 
lliuren a les famílies o tutors. 

Quan un alumne tingui 8 retards o faltes d’assistència sense justificar en el mateix mes, el 
mestre-tutor realitzarà una entrevista amb la família. A la família se li farà arribar una petició per 
escrit de l’entrevista. En cas de no presentar-se després de dues citacions, un cop acceptades 
per part de la família o davant la impossibilitat de concretar-la es traspassarà el cas a la direcció 
qui farà arribar una notificació per escrit d’entrevista a la família. 

Un cop duta a terme aquesta comunicació quan es produeixin 5 retards o faltes d'assistència 
sense justificar en el mateix mes,  es durà a terme una entrevista amb la direcció del centre, 
emprant el mateix sistema de citació que amb el mestre-tutor. En cas de no presentar-se després 
de dues citacions un cop acceptades o davant la impossibilitat de concretar-les,  es traspassarà 
el cas a serveis socials. 

Després de les entrevistes anteriors si es tornen a produir 5 retards o faltes d’assistència 
injustificada en el mateix mes caldrà notificar-ho a Serveis Socials com un cas d’absentisme 
escolar. Si persisteix la situació es comunicarà al Departament d’Educació. 
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9.5 Serveis externs (EAP, CREDA, logopedes, psicòlegs externs, G) 
 
S’intentarà mantenir coordinacions periòdiques amb els professionals dels diferents serveis 
externs.  
 
La tutora durà a terme, sempre que sigui possible, coordinacions periòdiques amb els diferents 
professionals. Els acords d’aquestes reunions es recollirà en un full d’entrevistes i s’adjuntaran a 
l’expedient d’entrevistes de l’alumne. A la CAD es recolliran les dades de l’alumnat que es reben 
dels serveis externs al centre.  
 
En el cas que s’hagin d’omplir qüestionaris per dur a terme valoracions de l’alumnat, aquests 
seran omplerts pel tutor conjuntament amb el cicle i amb el mestre d’atenció a la diversitat. 
D’aquests es guardarà còpia a l’expedient de l’alumne. Es procurarà omplir-les de manera 
objectiva i contrastada. 
 
L’ajuntament de Martorelles, des del curs 16/17, té contractat el servei d’atenció psicològica. La 
derivació dels casos es farà a partir de la CAD i la CAS, així com es mantindran reunions 
periòdiques amb els professionals d’aquest servei per coordinar les actuacions. 
 
9.6 Confidencialitat  
 
La professionalitat implica parlar de confidencialitat. S’ha de tenir un respecte rigorós vers el 
tractament de la informació i la intimitat de les persones. És obligatori guardar el secret 
professional (art 10 LOPD) de tota aquella informació obtinguda directament o indirectament en 
relació amb les persones amb les quals treballem. I encara més, quan sigui necessari 
intercanviar informació amb altres professionals es farà atenent el marc normatiu (Art 11 LOPD, 
art 10 R.D. 1720/2007).  
 
 
Capítol 10 Admissió i matriculació d’alumnes 
 
Tot nen o nena en edat escolar té dret a ser admès com alumne a l’escola Les Pruneres d’acord 
amb la normativa vigent. En cap cas no hi haurà discriminació per raons ideològiques, morals, de 
raça o naixement. 
 
L’alumnat, un cop matriculat al centre, serà adscrit a un grup classe. Aquesta adscripció es farà, 
com a norma general, per edat. Tot i això, quan es tracti d’un alumne nouvingut o es pugui 
detectar una problemàtica específica, es podrà valorar per part de l’equip directiu i el mestre 
d’atenció a la diversitat, en col·laboració amb la CAD i l’ELIC, si s’escau, una adscripció diferent, 
tenint en compte tant a l’alumne com al grup que l’hauria de rebre. 
 
La matriculació a l’escola suposa, per part de la família i/o tutors i de l’alume, l’acceptació de les 
NOFC, de les qual se li haurà informat segons allò estipulat en aquest document i de la carta de 
compromís educatiu. 
 
El decret de matriculació del Departament d’Educació és qui marcarà la baremació de l’alumnat, 
així com els procediments a seguir per l’escola durant el procés de matriculació. 
 
El centre organitzarà com a mínim una jornada de portes obertes amb la direcció i els mestres 
del claustre, abans de la preinscripció de l’alumnat per informar a les famílies sobre el seu PEC,  
l’organització, les instal·lacions, i resoldre totes aquelles qüestions que siguin del seu interès. 



 
Generalitat de Catalunya                             
Departament d’Educació                                                       NORMES D'ORGANITZACIÓ I                               
Escola Les Pruneres                                                       FUNCIONAMENT DE CENTRE 

  

 
Carrer Lleida s/n 08107 Martorelles Tel./Fax 93 5795315 ceippruneres@xtec.cat 
 
34 Aprovat: CONSELL ESCOLAR         Data:  26 de març de 2019    
                              Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 

Capítol 11 Adscripció i promoció de l’alumnat 
 
L’alumnat ingressarà en el nivell que els correspongui per edat si no hi ha cap informe que 
marqui alguna especificació de necessitats educatives especials. 
 
La repetició o avançament de curs d’un alumne haurà de comptar amb l’aprovació de la comissió 
d’avaluació, escoltat la mestra tutora, la mestra d’educació especial, la professional de l’EAP i la 
família de l’alumne. En tot moment caldrà adequar-se a la normativa vigent. 
 
 
 TÍTOL IV DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 
 
 
Capítol 12 Convivència i resolució de conflictes 
 
L’aprenentatge de la convivència és un element fonamental en el procés educatiu. I tal com 
estableix la Llei d’Educació, tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un 
bon clima escolar i el deure de facilitar-lo amb llur actitud i conducta en tot moment i en tots els 
àmbits de l’activitat del centre. 
 
A l’escola entenem que la convivència gira al voltant de tres eixos: la relació amb els altres, la 
pròpia identitat i sentit de pertinença a la comunitat. 
 
El centre educatiu s’ha de dotar d’un seguit de mesures, normes i procediments per tal de 
garantir la millora de la convivència i la resolució dels conflictes que es puguin produir. 
 
Per tal d’assolir aquesta millora en la convivència caldrà tenir en compte els aspectes 
fonamentals següents: 
 

• Afavorir en el centre una cultura que es basi en l’empatia, el respecte ver els altres i 
l’assertivitat. 

• Afavorir l’acceptació de la diferència com a valor afegit. 
• El rebuig a tot tipus de rumors, provocacions, llenguatge ofensiu i prejudicis. 
• Ús de la mediació, sempre que sigui possible, com a eina per a la resolució dels 

conflictes: 
• Fomentar la participació i la implicació dels diferents sectors de la comunitat educativa: 

◦ Tutories d’aula. 
◦ Tutories individualitzades.  
◦ Assemblees d’escola 
◦ Claustre 
◦ Consell escolar 
◦ Coordinacions amb l’AFA 
◦ Les delegades de classe. 

• Considerar els conflictes com una font d’aprenentatge i aprofitar-los per desenvolupar 
actituds proactives i estratègies de resolució. 

• Tota mestra de l’escola ho és de tot l’alumnat, i per tant, tots els nens i nenes s’han de 
considerar alumnes de tots. De la mateixa manera, que de tot el personal no docent del 
centre. 

• El respecte profund a l’escola i a totes les persones que s’hi apleguen ha d’ésser un 
compromís de tots i totes i s’ha de tenir en compte i fer realitat. 
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• El foment de la participació dels diferents estaments de la comunitat educativa segons les 
formes i procediments que s’establiran en el Projecte de Convivència.  

• L’establiment d’unes normes, fruit d’un pacte col·lectiu, que doti de significat a les 
pràctiques educatives per mitjà de l’exercici de la paraula i el compromís de l’acció. 

• La realització d’activitats d’educació emocional, de cohesió grupal, d’habilitats socials, etc, 
com a treball previ i de reforç positiu per a l’assoliment de les normes pactades. 

• Treball amb les xarxes locals per promoure actuacions que puguin ajudar a prevenir 
conflictes. 

• Com a primer pas per a resoldre un conflicte existeix a totes les dependències del centre 
«El racó de parlar», el qual pot ser utilitzat en tot moment per l’alumnat que ho desitgi 
(Annex Nº 3) 

 
12.1 Mediació escolar 
 
Els objectius d’ensenyament i aprenentatge no poden limitar-se als continguts merament 
acadèmics. Educar consisteix, bàsicament en formar persones capaces de viure i conviure en 
una societat plural enriquint-se mútuament. És per aquest motiu que l’escola aposta per la 
mediació com a mitjà per resoldre els conflictes.   
 
A través de la mediació, l’alumnat aprèn a defensar les seves pròpies idees (assertivitat), a 
posar-se en el lloc dels altres (empatia), a tenir en compte els respectius interessos (col·laborar), 
a escoltar per comprendre (escolta activa), a pensar (reflexivament, creativament i críticament) a 
implicar-se en la millora del propi entorn (participació activa), a comprendre, expressar i regular el 
sentiments (educació emocional), a defensar els drets de les persones (justícia, social), ... 
 
Qualsevol alumna per iniciativa pròpia o per recomanació d’altres persones pot sol·licitar prendre 
part en un procés de mediació per tal d’aclarir la situació i evitar la possible intensificació del 
conflicte. 
 
Es pot oferir la mediació en la gestió dels conflictes interpersonals generats per les conductes 
contràries a les normes de convivència o a les greument perjudicials, excepte que es doni alguna 
de les circumstàncies següents: 
 

• Que s’hagi produït una agressió, amenaça o vexació a algun membre de la comunitat 
educativa, s’hi s’ha emprat greu violència o intimidació, o si es tracta d’una reiterada i 
sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de convivència del centre. 

• Que s’hagi autoritzat el procés de mediació en la gestió de dos conflictes amb el mateix 
alumne, durant el mateix curs escolar, independentment del resultat d’aquests processos. 

• Quan sigui necessària una intervenció terapèutica. 
 
La mediació és un procés educatiu de gestió dels conflictes de convivència, que es basa en els 
principis següents: 
 

• La voluntarietat, segons la qual les persones implicades no solament són lliures d’acollir-
se o no a la mediació, sinó també de desistir-ne en qualsevol moment del procés. La 
persona mediadora també pot donar per acabada la mediació en el moment que apreciï 
manca de col·laboració en un dels participants o l’existència de qualsevol circumstàncies 
que faci incompatible la continuació del procés. 

• La imparcialitat de la persona mediadora que ha d’ajudar als participants assolir l’acord 
pertinent sense imposar cap solució ni mesura concreta, ni prendre-hi part. 
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• La confidencialitat, que obliga a la persona mediadora i als participants a no revelar a 
persones alienes al procés de mediació la informació de caràcter confidencial que 
n’obtinguin del procés, llevat dels casos previstos per la llei. 

• El caràcter personalíssim, que implica que les persones que prenen part de la mediació i 
la persona mediadora ha d’assistir personalment a les reunions de mediació sense que es 
puguin valer de representants o intermediaris. 

 
Es pot oferir la mediació, també, com a estratègia de reparació o de reconciliació, un cop 
aplicada una mesura correctora o una sanció, per tal de restablir la confiança entre les persones i 
proporcionar nous elements de resposta en situacions semblants que es puguin produir. 
 
En la implementació del procés de mediació existeixen tres tipus d’actuacions possibles: 
 

• Activitats de tutoria: són tasques que es duen a terme a l’aula amb el tutor que acostumen 
a tenir una part lúdica, una de reflexió i una d’aplicació a noves solucions. 

• El servei de mediació (Annex nº  4) 
• Les assemblees, que és un treball cooperatiu que realitza l’alumnat, primer d’un grup i 

després conjuntament de diferents cicles, de cara a millorar algun aspecte del seu entorn 
immediat. 

 
La mediació sempre partirà de no tractar el conflicte de «jo» o «tu», sinó del «nosaltres», i caldrà 
tenir en compte que quan la decisió final comporti que «guanyi» un i l’altre «perdi» no es podrà 
dir mai que s’ha «solucionat» el conflicte. 
 
 
Capítol 13 Drets i deures de l’alumnat 
 
Tot l’alumnat té els mateixos drets i deures, sense més distincions que aquelles que es derivin de 
la seva edat i dels nivells dels ensenyaments que cursin. 
 
L’exercici dels drets per part de l’alumnat implica el deure correlatiu de coneixement i respecte 
dels drets de tots els membres de la comunitat escolar. 
 
 
Drets de l’alumnat 
 
L’alumnat té dret a rebre una formació que li permeti aconseguir el desenvolupament integral de 
la seva personalitat, dintre dels principis ètics, morals i socials comunment acceptats en la nostra 
societat. Per tal de fer efectiu aquest dret, la formació de l’alumnat ha de comprendre: 
 

• La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en l’exercici de la tolerància 
i de la llibertat dins els principis democràtics de convivència. 

• El coneixement del seu entorn social i cultural i en especial, de la llengua, la història, la 
geografia, la cultura, la realitat social catalana, així com el respecte i la contribució a la 
millora de l’entorn natural i del patrimoni cultural. 

• L’adquisició d’habilitats intel·lectuals, de tècniques de treball i d’hàbits socials, com també 
de coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i artístics i d’ús de les 
tecnologies de la informació i de la comunicació. 

• L’educació emocional que el capaciti per al desenvolupament de relacions harmòniques 
amb ell mateix i amb els altres. 

• La capacitació per l’exercici d’activitats intel·lectuals i professionals. 
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• La formació en coeducació i en el respecte de la pluralitat lingüística i cultural. 
• La formació per la pau, la cooperació, la participació i la solidaritat entre els pobles. 
• L’educació que asseguri la protecció de la salut i el desenvolupament de les capacitats 

físiques. 
• Tot l’alumnat té el dret i el deure de conèixer l’existència de les institucions europees, 

espanyoles i catalanes. 
• L’alumnat té dret a una valoració objectiva del seu progrés personal i rendiment escolar, 

per la qual cosa se l’ha d’informar dels criteris i procediments d’avaluació, d’acord amb els 
objectius i continguts d’ensenyament. 

• L’alumnat té dret al respecte de les seves conviccions religioses, morals i ideològiques, a 
la llibertat de consciència i al respecte a la seva intimitat en relació amb les seves 
creences i conviccions. 

 
Deures de l’alumnat 
 
L’alumnat té el deure de respectar l’exercici dels drets i les llibertats dels membres de la 
comunitat escolar. 
 
L’estudi és el deure bàsic de l’alumnat que comporta el desenvolupament de les seves aptituds 
personals i l’aprofitament dels coneixements que s’imparteixen, amb la finalitat d’assolir una bona 
preparació humana i acadèmica. Aquest deure es concreta, entre d’altres, en les obligacions 
següents: 
 

• Assistir a classe, participar en les activitats formatives previstes a la programació general 
del centre i respectar els horaris establerts. 

• Realitzar les tasques encomanades pels mestres en l’exercici de les seves funcions 
docents. 

• Respectar l’exercici del dret a l’estudi i la participació dels seus companys en les activitats 
formatives. 

 
El respecte a les normes de convivència dins el centre, com a deure bàsic de l’alumnat implica 
les obligacions següents: 
 

• Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses morals i ideològiques, 
com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat 
educativa. 

• No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o 
qualsevol altra circumstància personal o social. 

• Respectar les característiques pròpies del centre. 
• Respectar les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i del personal del centre, 

sense perjudici de que puguin impugnar-les quan consideri que lesionen els seus drets, 
d’acord amb el procediment que estableixin les normes internes del centre i la legislació 
vigent. 

• Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat educativa, 
per tal d’afavorir el millor desenvolupament de les diferents activitats, de la tutoria i de la 
convivència en el centre. 

• Propiciar un ambient de convivència positiu i respectar el dret de la resta de l’alumnat al 
fet que no sigui pertorbada l’activitat normal de les aules. 
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Capítol 14 Normes de convivència 
 
A tot l’espai escolar està prohibida l’entrada d’animals (gossos, gats, ...) excepte per alguna 
activitat específica autoritzada per la direcció. 
 
En tot el recinte escolar està prohibit el consum de begudes alcohòliques. 
 
L’escola s’ha adherit al manifest «com a espai lliure de fum», per aquest motiu no es permès 
fumar  en tot el recinte escolar, ni als seus voltants.  

 
Per afavorir la convivència caldrà tenir en compte diferents consideracions segons els espais. 
 
14.1 A l’aula 
 
Les aules són un lloc comú de treball i convivència en el qual tots i totes hem de procurar fer 
possible que sigui un espai agradable: 

• Les classes han de ser un espai agradable pel que han d’estar ordenades. 
• S’ha de respectar i tenir cura del material personal, col·lectiu com del mobiliari. 
• Les circulars, agendes, ... s’han de fer arribar a la família i retornar-los puntualment, així 

com les notes procedents de les famílies, les quals hauran de ser respostes en un termini 
màxim de dos dies lectius, tal com  es recull en la Carta de Compromís Educatiu. 

• Les absències i/o retards hauran de ser justificats per escrit o bé telefònicament per part 
de les famílies o tutora de l’alumnat. 

• Per norma general a l’educació primària l’alumnat no sortirà de classe per anar als 
lavabos, exceptuant per raons de salut, les quals caldrà que estiguin justificades amb un 
informe mèdic. El moment recomanable de fer ús dels lavabos serà a les hores d’esbarjo i 
si és necessari entre classes. Amb els alumnes de CI es serà més flexible. És evident que 
aquesta norma no ha d’ésser aplicada en cas d’una malaltia, necessitat o una urgència a 
cap nivell.  

• Es respectarà el torn de paraula tant de les mestres com de les companyes, així com  
s’escoltarà amb atenció les explicacions i les opinions que puguin aportar. 

• El vocabulari i el to de veu que s’utilitzarà serà respectuós en tot moment. 
• A l’escola no es permès menjar xiclet, ni llaminadures, excepte en ocasions especials, en 

que des de la direcció s’autoritzi. 
• En acabar les classe els nens i nenes de primària deixaran les cadires damunt les taules i 

es recollirà tot el material. 
 
14.2 Desplaçaments per l’escola. 
 

• A les escales, passadissos, ..., es caminarà amb ordre i sense fer soroll. 
• En cas que es trobi a un adult o a uns nens i nenes més petits es donarà preferència a 

aquests. 
• Es respectaran els objectes i elements de decoració o exposicions que hi hagi per 

l’escola. 
• Si algun alumna voluntària o involuntàriament embruta, trenca o perd algun objecte de 

l’escola, caldrà que repari la seva acció ja sigui arreglant-la o abonant la quantitat 
econòmica que es determini. 

• A l’escola es podrà venir amb bicicleta, patinet, ..., però no es podrà circular amb ells dins 
del recinte escolar. Caldrà portar-los caminant fins a l’espai habilitat per aparcar-los, i 
recollir-los de la mateixa manera.. L’escola no es responsabilitzarà d’aquests en cap cas. 



 
Generalitat de Catalunya                             
Departament d’Educació                                                       NORMES D'ORGANITZACIÓ I                               
Escola Les Pruneres                                                       FUNCIONAMENT DE CENTRE 

  

 
Carrer Lleida s/n 08107 Martorelles Tel./Fax 93 5795315 ceippruneres@xtec.cat 
 
39 Aprovat: CONSELL ESCOLAR         Data:  26 de març de 2019    
                              Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 

14.3 Temps d’esbarjo i patis 
 
L’esbarjo és una estona per jugar, relacionar-se i passar-s’ho bé, però cal tenir en compte que: 

• S’ha de procurar fer-ho sempre de forma que no sigui perillosa i no es pugui fer mal als 
altres o a un mateix (evitar llençar objectes, enfilar-se, ...) 

• Durant l’estona de l’esbarjo s’ha d’estar a les zones habilitades per aquest i en cap cas 
anar a les aules o als passadissos sense el coneixement i l’autorització de cap mestre. 

• Hi haurà un calendari penjat des de l’inici de curs al hall que marcarà els dies de futbol, 
bàsquet i ping-pong per a cada curs, elaborat des de l’àrea d’educació física. 

• A les estones d’esbarjo es respectarà el torn de jocs de pati que estigui estipulat (futbol, 
bàsquet, ping-pong, ...). Sempre que es produeixi una modificació ha de ser de comú 
acord entre tot l’alumnat implicat i el coneixement del professorat que vigila el pati. 

• S’utilitzaran les pilotes proporcionades per l’escola per jugar durant l’estona d’esbarjo i en 
cap cas es podran utilitzar pilotes de cuir o rígides que puguin lesionar als més petits. 

• Cal jugar amb tothom, sense deixar de banda a ningú i complir les regles pactades. 
• S’ha de jugar sense barallar-se, dialogant davant dels conflictes i utilitzar el racó de parlar   

per resoldre els conflictes. 
• A l’hora del pati es poden utilitzar els diferents jocs gegants que hi ha al hall de l’escola. 

L’alumnat que hi jugui ha de ser responsable de recollir-l’ho i guardar-lo en acabar el pati. 
• En els diferents espais del centre i en especial al pati s’utilitzaran els diferents contenidors 

de recollida selectiva per dipositar les escombraries. 
• L’esmorzar es portarà preferentment dins d’una carmanyola o un bock&roll. A la porta de 

les aules de CI hi haurà unes caixes per tal que l’alumnat pugui dipositar les carmanyoles 
un cop ja no les necessita. 

• L’esmorzar no s’ha de llençar si no s’acaba. Es guardarà i es tornarà cap a casa. 
• En cas de pluja o els dies en que estigui l’exterior molt mullat i pugui representar un perill 

de relliscades, ..., es durà a terme l’estona d’esbarjo a l’aula. 
• A l’inici de curs per part de l’equip directiu s’elaborarà un calendari de torns de vigilància 

de patis per part de les mestres (2 a EI i 4 a Primària). Els dies de pluja seran les tutores  
que es quedaran a l’aula per dur a terme la vigilància de pati i els especialistes (segons 
l’ordre acordat a l’inici de curs a les reunions de coordinació) s’encarregaran de substituir 
als tutors durant una estona. L’equip directiu actuarà com a suplent i serà l’encarregat de 
resoldre les contingències que es puguin produir. 

• L’inici i el final de l’estona d’esbarjo vindrà marcada per «la música que escoltem aquesta 
setmana». Sonarà una primera música a les 11’25h aproximadament, que indicarà que és 
l’hora d’acabar els jocs, recollir les joguines, anar al lavabo i beure aigua. Totes les 
mestres es dirigiran al pati. La segona música indica que és el moment d’anar a la classe 
sense fer files. Els nens i nenes entraran a l’aula acompanyats de les seves mestres. 

• En el dossier de la mestra es recolliran les normes de funcionament de pati acordades. 
 

14.4 Ús dels lavabos 
 
Cal fer un ús responsable dels lavabos i deixar-los nets i endreçats i en les mateixes condicions 
que a tots ens agrada trobar-los, així com evitar malgastar recursos d’aigua o paper. 
Els lavabos no són un espai de joc, pel que només s’utilitzaran per a la seva finalitat. 
 
14.5 Objectes personals 
 
L’alumnat portarà els seus objectes personals marcats amb el seu nom (roba, motxilla i 
carmanyola o bock&roll). La roba portarà una veta per poder ser penjada amb facilitat.  
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L’alumnat no podrà portar objectes personals al centre (joguines), exceptuant les que siguin de 
petit tamany (cromos, petits cotxes, ...). Només se’n podrà fer ús durant l’estona d’esbarjo i en 
cas que s’utilitzin dins l’horari de classes les mestres podrà guardar-los. L’escola no es farà 
responsable d’aquests en cap cas. 
 
14.6 Espais d’ús del professorat 
 
El centre disposa de la sala de mestres i de la sala de reunions com espai pel professorat, així 
com el despatx de direcció i les zones comuns.  
 
A la sala de mestres hi ha una cartellera on es pengen informacions diverses: sindicals, de 
formació, calendaris de reunions, calendari de substitucions... Hi ha una pissarra en la qual s’hi 
anoten les informacions de darrera hora. És per aquest motiu que es recomana a les mestres 
passar per la sala de mestres abans d’anar a l’aula. La cartellera és d’ús exclusiu per al 
professorat. 
 
Hi ha unes safates amb documentació de centre: papers del menjador, autoritzacions, justificants 
d’entrevistes, ...., a la sala de mestres. D’aquest n’hi ha una còpia digital al USB dels mestres i a 
la «p». 
 
A la sala de mestres hi ha unes safates nominals per a cada mestra, on es deixarà la seva 
correspondència, les fotocòpies, ...  També hi ha un prestatge per a cada curs i per a cada 
especialitat on poder deixar-hi material o objectes personals. 
 
A la zona comuna també hi ha nevera, microones, zona de descans. 
 
A la sala de mestres també es pot trobar la fotocopiadora del departament connectada amb totes 
les aules, ordinadors, la cisalla, l’enquadernadora, així com diferent material escolar ... per a ús 
exclusiu del personal del centre. 
 
El manteniment i bon ús de la sala és responsabilitat de tots els usuaris. Es procurarà mantenir 
l’ordre i es prioritzarà el treball dels mestres davant altres activitats. 
 
 
Capítol 15  Participació de l’alumnat 
 
Es fomentarà la participació de l’alumnat a través de: 
 

• la seva participació en el consell d’infants municipal. 
• La seva integració personal a l’activitat acadèmica. Per mitjà de les delegades de classe a 

Primària, les funcions dels quals seran: 
 
• Fer de portaveu davant les companys, tutora i mestres que formen part de la 

classe o cicle. 
• Fomentar la participació de tots l’alumnat en els equips de treball. 
• Assistir a les reunions a les quals se’ls demani la seva participació: Reunió de 

delegades, festes... 
• Fer propostes i ajudar a cercar solucions referents a l’organització de l’aula o 

a conflictes que sorgeixin en el grup-classe. 
• Informar els seus companys i companyes de classe de les propostes i de la informació 

que rebi com a delegat de classe o la direcció. 
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• Altres funcions que li siguin encomanades per la mestra tutora o per les especialistes 
que passin per la classe. 

• Les reunions de delegats es realitzaran periòdicament durant el curs escolar. 
• Els delegats de classe tenen els següents drets: 

 
• Disposar de temps per a informar la classe. Caldrà buscar un moment que no 

suposi una pertorbació del normal desenvolupament de l’activitat escolar. 
• A ser escollit per seus companys de classe. 

 
• L’alumnat delegat de classe te els següents deures: 

 
• Exercir les funcions dels delegats de classe citades en aquestes NOFC 
• Comunicar a la mestra tutora tots els problemes i incidents que sorgeixin en el 

grup-classe. 
• Aquells que la tutora o la direcció li atribueixi. 

 
Els i les delegats i delegades han de ser un exemple a seguir per part dels seus companys, el no 
ser-ho pot ser motiu per perdre el seu càrrec, un cop escoltat el grup classe. 
 
 
Capítol 16 Higiene i netedat 
 
És molt important tot el que es relaciona amb la neteja corporal i del vestit en la comunitat 
escolar, ja que la falta de neteja comporta a l’escola una sèrie de problemes i molèsties com la 
presència de males olors i malestar general entre l’alumnat. Davant d’aquestes situacions, el 
mestre està obligat a notificar-ho a les famílies i, en cas de reincidència, es notificarà als Serveis 
Socials a través de la CAS. 
 
 
Capítol 17 Malalties i accidents 

 
Si l’alumne mostra símptomes d’alguna malaltia contagiosa o epidèmica, els seus familiars els 
privaran de venir a l’escola fins que el metge certifiquin que està totalment restablert i no hi ha 
perill de contagi per a la resta de la comunitat educativa. El centre també pot recomanar a un 
infant que es quedi a casa quan consideri que no està en condicions de seguir el seu ritme 
escolar habitual.  
 
Si fos necessari que un infant, tot i anar a l’escola, hagués de ser medicat la família haurà de 
lliurar la recepta del facultatiu al tutor,  indicant el nom de l’alumne, nom del medicament, dosi, 
horari i calendari i signar una autorització que permeti l’administració del medicament. 
L’autorització serà vigent mentre dugui el tractament i/o un curs escolar. 
 
En cas de febre alta, més de 38º, i sempre que la família ho hagi autoritzat prèviament, l’escola 
podrà administrar paracetamol en la dosis que correspongui segons l’edat de l’alumne o la que la 
família hagi indicat. Les autoritzacions seran només per un curs escolar. 

 
No s’acceptarà l’entrada de cap alumne que presenti: febre, infeccions contagioses (fongs, 
conjuntivitis, malalties de la pell, b) excepte si porten l’ informe del metge indicant que poden 
assistir a l’escola. 
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En cas que un alumne tingui polls s’aconsella que es quedi a casa fins que hagi seguit un 
tractament i s’hagi lliurat d’aquests paràsits. 
 
Quan, dintre de l’horari escolar, un infnat es posi malalt o prengui mal, s’avisarà als seus familiars 
per tal que el vinguin a recollir. 
 
En cas d’accident lleu, se l’atendrà a l’escola i se n’informarà a la família.  
 
En cas d’accident greu es realitzarà la primera cura a l’escola i s’intentarà localitzar a la família 
pel seu trasllat a un centre sanitari. En cas de no localitzar cap familiar es sol·licitarà el trasllat a 
un centre sanitari a través d’un transport públic. L’escola i les mestres no es responsabilitzen de 
les decisions que puguin prendre els facultatius.  
 
Les famílies hauran de facilitar una còpia de la targeta sanitària així com informar de qualsevol 
patologia rellevant. 
 
 
TÍTOL V MESURES DE PROMOCIÓ DE LA CONVIVÈNCIA                                                          
 
 
Capítol 18 Normes generals 
 
La convivència i el positiu desenvolupament de l’activitat educativa fan necessari establir criteris 
d’orientació a l’hora d’aplicar mesures correctores quan la conducta d’algun alumne ho exigeixi. 
Aquestes mesures s’hauran de considerar des de la perspectiva de la integració social, el 
perfeccionament de l’alumna en la presa de consciència de la incorrecció i la potenciació de 
l’actitud de responsabilitat en actuacions futures, mai des d’un plantejament de tipus repressor. 
Alhora d’atendre conductes contràries a la convivència caldrà tenir en compte: 
 

• L’alumnat no podrà ser privat del seu dret a l’educació i a l’escolaritat. 
• En cap cas es podran imposar mesures correctores ni sancions contra la integritat física i 

la dignitat personal de l’alumne. 
• La imposició a l’alumnat de mesures correctores i sancions ha de tenir en compte el nivell 

escolar en què es troba i les seves circumstàncies personals, familiars i socials, ha de ser 
proporcionada a la seva conducta i ha de contribuir al manteniment i la millora del seu 
procés educatiu. 

• Es podran corregir i sancionar els actes contraris a les normes de convivència del centre, 
així com les conductes greument perjudicials per a la convivència realitzades per 
l’alumnat dins el recinte escolar o durant la realització d’activitats complementàries, 
extraescolars o relatives al temps del migdia i menjador. Igualment, poden corregir-se les 
actuacions que, encara que dutes a terme fora del recinte escolar, estiguin motivades o 
directament relacionades amb la vida escolar i afectin als seus companys o altres 
membres de la  comunitat educativa. 

• En els casos de bulling i/o assetjament escolar s’aplicaran els protocols elaborats. 
 
Les conductes estan regulades en l’article 35 de la LEC i es classifiquen en: 
 

• Conductes i actes que no perjudiquin greument la convivència o conductes contràries a la 
convivència: les irregularitats. 

• Les conductes i els actes dels alumnes que perjudiquin greument la convivència. 
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Es consideren circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l’actuació de l’alumnat (Art. 
24.3 i 4. Decret102/2010): 
 

• El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta 
• No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència del 

centre. 
• La petició d’excuses en els casos d’injúries, ofenses i alteració del desenvolupament de 

les activitats del centre. 
• L’oferiment d’actuacions compensatòries del dany causat. 
• La manca d’intencionalitat. 

 
S’han de considerar circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l’actuació de l’alumnat: 
 

• Que l’acte atempti contra el deure de no discriminar a cap membre de la comunitat 
educativa per raó de naixement, raça, sexe, religió o per qualsevol altra circumstància 
personal o social. 

• Que l’acte comès comporti danys, injúries o ofenses als companys d’edat inferior o als 
incorporats recentment al centre. 

• La premeditació i la reiteració. 
• Col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 

 
 
Capítol 19 Faltes i sancions relacionades amb la convivència la convivència (Art 37.1 LEC) 
 
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. 

• L’alteració injustificada del desenvolupament normal de les activitats de centre, el 
deteriorament de les dependències o els equipaments del centre, la falsificació o 
sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de la 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 comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre. 
 
Els actes o conductes que impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça o naixença o 
qualsevol altra condició personal o social dels afectats s’han de considerar especialment greus. 
 
 
Capítol 20 Sancions que poden imposar-se per conductes greument perjudicials per a la 
convivència (Art. 37.3. LEC) 
 
Les mesures correctores per conductes contràries a les normes de convivència del centre són: 
 

• L’amonestació oral per part del mestre, en que hi ha diferents activitats: reflexives, feina 
extra, fer la feina de la classe apartant-lo del grup, recuperar el temps perdut o la feina no 
realitzada en hores de pati, ... 
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• Comparèixer immediatament davant del o de la Cap d’estudis o de la Directora del centre. 
• Amonestació escrita. 
• Realització de tasques educadores per a l’alumnat, en horari no lectiu, que no es podrà 

prolongar per un període superior a dues setmanes. 
• Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre. 
• Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no superior a 

cinc dies lectius. 
 

Mesura complementària: 
 
En el cas que l’alumnat que, intencionadament o per negligència, causi danys a les instal·lacions 
o al material del centre o en sostregui material, haurà de reparar els danys o restituir el que hagi 
sostret, sens perjudici de la responsabilitat civil que li correspongui, a ell mateix o a les famílies, 
que determini la legislació vigent. 
 
L’aplicació de mesures correctores previstes s’ha de comunicar formalment per escrit a les 
famílies. 
 
Els actes i incorreccions considerades conductes contràries a les normes de convivència de 
l’article d’aquestes NOFC prescriuen pel transcurs del termini d’un mes comptat a partir de la 
seva comissió. Les mesures correctores prescriuen en el termini d’un mes des de la seva 
imposició. (Art. 25.2. Decret 102/2010) 
 
 
Capítol 21 Criteris per a la gradació de les sancions que corregeixin les faltes (Art. 24.3 i 4. 
Decret 102/2010) 
 
Les sancions han de guardar proporció amb els fets i han de tenir un valor afegit de caràcter 
educatiu. Per la gradació de les sancions cal tenir en compte els criteris següents: 

• Les circumstàncies personals, familiars i socials i l’edat de l’alumne afectat. 
• La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que motiva. 
• La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l’alumna afectat  i de la 

resta de l’alumnat. 
• L’existència d’un acord explícit amb els progenitors, en el marc de compromís educatiu 

subscrit per la família per administrar la sanció compartida. 
• La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que es sanciona. 
• La reincidència o reiteració de les actuacions que es sancionen. 

 
Correspon a la direcció del centre informar a la comissió de convivència del consell escolar i 
imposar, escoltada aquesta, la sanció en la resolució de l’expedient incoat a l’efecte, sense 
perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat d’utilitat social per al centre i, en el 
seu cas, del rescabalament de danys que es puguin establir de manera complementària en la 
resolució del mateix expedient. (Art. 25.1. Decret 102/2010) 
 
 
TÍTOL VI NORMATIVA DEL PROFESSORAT                                                                                   
 
 
Capítol 22  Drets i deures del professorat 
 
Els seus drets són: 
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• A desenvolupar la seva funció docent amb llibertat tenint com a marc la normativa vigent, 
el PEC i les NOFC del centre. 

• A guiar sota la seva responsabilitat la formació del grup d’alumnes que li hagin estat 
encomanats. 

• A participar activament en la línia pedagògica de l’escola. 
• A disposar de totes aquelles instal·lacions i material didàctic del centre que es considerin 

necessàries, tenint en compte l’horari d’ús. 
• A rebre informació sobre l’alumnat i sol·licitar col·laboració de les famílies per a la 

formació de l’alumnat. 
• A convocar les famílies de l’alumnat, de manera individual o col·lectiva, per a parlar sobre 

temes relacionats amb l’educació d’aquests. 
• A treballar en condicions dignes. 
• A ser respectat en la seva dignitat personal i professional pels superiors, companyes de 

feina, alumnat i familiars d’aquests. 
• A rebre crítiques i suggeriments constructius, en presència de la’interessada i en un to 

respectuós. 
• A ser informat de la gestió del centre en el marc del claustre de mestres. 
• A assistir a totes les reunions de claustre, cicle i altres que li correspongui amb veu i vot. 
• A ser electora i elegible per a accedir als òrgans unipersonals i col·legiats del centre, 

d’acord amb la normativa vigent. 
• A participar dels cursos de formació de centre. 
• A la lliure reunió, tant per a tractar  assumptes laborals com pedagògics, després d’haver-

ho comunicat a la direcció del centre. 
• Gaudir de les vacances, excedències, llicències i permisos recollides en la legislació 

vigent.  
• Tenir dret a la vaga i altres mesures de pressió reconegudes a l’Estatut del Treballador. 
• Altres drets que li corresponguin segons la normativa vigent per la seva condició de 

mestres de l’escola pública. 
 

Els seus deures són: 
 

• Les mestres tenen el deure de conèixer els documents interns de centre PEC, NOFC, PL, 
PdD, PGAC, ..., sobre la vida al centre i el currículum del seu nivell o especialitat, així com  
els decrets que es desenvolupin que són el marc legislatiu que marca la tasca docent.  

• Les docents han de tenir el compromís i la implicació de treballar seguint les línies de 
l’escola recollides en el PEC, NOFC, PdD i PL. 

• L’atenció a l’alumnat és la tasca principal dels docents, per quest motiu durant l’horari de 
docència aquest es dedicarà exclusivament a aquesta tasca. La programació, la 
preparació de les classes i altres tasques necessàries pel desenvolupament de la tasca 
docent, hauran de ser realitzades prèviament. Cal evitar la feina «sobre la marxa» que 
comporta la demanda de material, fotocòpies o ajuda d’altres companys. 

• El treball de les mestres s’ha d’adreçar a la formació integral de l’alumnat procurant eines 
estratègiques d’aprenentatge, facilitant l’accés a nous coneixements i afavorint un clima 
de seguretat que afavoreixi l’equilibri emocional dels nens i nenes. 

• Participar en les reunions de claustre, cicle i d’altres òrgans a què pertanyi, amb una 
predisposició per a la cooperació, complint els acords que s’hi prenguin i abstenint-se de 
dur a terme altres tasques  simultaniament. 

• Complir la jornada i l’horari de treball, l’horari de classe i el calendari d’activitats establert 
a la PGAC i aprovats pel consell escolar, així com d’aquelles que estiguin degudament 
convocades per la direcció. 
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• Afavorir i fomentar la vida de grup de l’alumnat (dinàmica interna, rendiment acadèmic, ...) 
així com coneixe’ls amb profunditat (capacitats, dificultats, interessos, ...) per tal d’ajudar-
los i orientar-los en els estudis o en qualsevol altre aspecte tot vetllant pel seu equilibri 
físic i emocional, respectant el seu pensament, religió i creences. 

• Controlar i fer el seguiment de l’assistència de l’alumnat a l’escola. 
• Mantenir l’ordre a les classes i vetllar per la bona educació i comportament de l’alumnat, 

així com aplicar les mesures correctores recollides a les NOFC quan sigui necessari. 
• Atendre l’alumnat durant les classes, sense absentar-se de l’aula. En cas d’urgència 

puntual demanar la col·laboració d’altres mestres del centre. 
• Responsabilitzar-se de les activitats que desenvolupa. L’assumpció de les seves 

responsabilitats es determina segons el que estableix aquesta normativa i, en qualsevol 
cas, la legislació vigent. 

• Realitzar les programacions de curs i desenvolupar-les correctament, tenint en compte el 
PEC i el marc legal vigent. 

• Coordinar la seva acció educativa amb la de tot el professorat a través dels Cicles i altres 
equips de treball. 

• Prendre part, juntament amb el grup d’alumnes, en les activitats aprovades a la PGAC. 
• Efectuar l’avaluació continuada de l’alumnat, donar a conèixer a les seves famílies el 

resultat de la mateixa, d’acord amb el calendari establert. 
• Complimentar tota la documentació acadèmica referida al seu alumnat i al càrrec que 

ocupa. 
• Entrevistar-se amb les famílies sempre que aquests ho requereixin i en l’horari establert 

per aquestes entrevistes (i dins l’horari lectiu de 9’00h a 16’30h) i mantenir amb ells un 
clima de col·laboració per a l’educació dels seus fill. Cada tutor mantindrà com a mínim 
una reunió general amb les famílies de la seva aula a començament de curs per tal de 
presentar l’organització del curs, la programació i els aspectes que es considerin 
destacables, així com una personalitzada al llarg del primer trimestre i una altra  a final de 
curs, com a mínim. 

• Usar el català com a llengua vehicular del centre. 
• Estar al corrent dels canvis en les orientacions pedagògiques marcades pel Departament 

d’Educació. 
• Utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació com a eina pedagògica i 

vetllar pel seu bon ús. 
• Fer les substitucions pertinents, segons el que estableix el pla de substitucions elaborat 

per l’equip directiu. 
• Afavorir la consecució dels objectius proposats en el PEC. 
• Respectar i fer respectar les NOFC. 
• Exercir els càrrecs per als quals fos escollit d’acord amb les normes establertes en cada 

cas. 
• Respectar la llibertat de pensament, de consciència i de religió del seu alumnat, famílies i 

companys i mantenir un tracte correcte amb tots ells. 
• Tenir especial cura en la prevenció de situacions de risc mitjançant la relació i cooperació 

directa amb els pares i tutors, amb els Serveis Socials del municipi i l’EAP de la zona. 
• El professorat comunicarà a la Direcció qualsevol anomalia que observi pel que fa a la 

neteja o desperfecte de les aules i dependències del centre. 
• Qualsevol altre deure que es derivi de la seva condició de mestre de l’escola pública o 

Resolució del Departament i d’Educació. 
 

Cada mestra presentarà la primera setmana d’octubre a la Direcció : 
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• Programació de les matèries que impartirà. 
• Horari de la classe i personal, en el cas que no coincideixin. 
• Llistat d’alumnes de la seva classe revisat. Es notificaran a l’Equip directiu els possibles 

canvis durant el curs. 
• Cada cicle presentarà el calendari de sortides escolars, especificant la data, activitats a 

realitzar, els horaris i els objectius. Aquest llistat, preferentment, s’elaborarà a finals dels 
curs anterior i si s’escau s’acabarà de tancar durant la primera quinzena de setembre. 

• Cada cicle i grup de treball presentarà, durant el mes d’octubre, per a elaborar el Pla de 
Centre: els objectius i activitats a realitzar durant el curs, cal especificar : la temporització,  
responsables, recursos necessaris i els indicadors d'avaluació. 

• Durant el mes d’octubre el llistat d’alumnat que seguirà un PI i la realització/actualització 
d’aquest. 
 

A final de curs cada mestre haurà de: 

• Omplir Informe d’avaluació final de l’alumnat per lliurar a la família . 
• Omplir les actes d’avaluació. 
• Omplir la llista de l’alumnat que no promocionaran al nivell superior. En aquest cas s’han 

de deixar complimentats tots els documents que acreditin la no promoció. 
• Elaborar el llistat de materials educatius necessaris pel proper curs per a l'alumnat 

d’aquell nivell. 
• Omplir la carpeta de promoció. 
• Omplir la carpeta de classe. 
• Omplir la carpeta d'entrevistes: recull d’entrevistes mantingudes amb famílies, EAP, 

Serveis Socials, ...  
• Entregar les programacions. 
• Entregar tots els documents que demani la Cap d’Estudis per a elaborar la Memòria de 

Curs. 
• Recollir les aules (revisió i endreça de tot el material) i organitzar les aules pel següent 

curs, és a dir no caldrà buidar-les. En aquelles aules en que es dugui a terme el casal 
d’estiu, els armaris i prestatgeries es deixaran tapats. 

• Deixar còpia dels documents del USB a la «p» 
 
 
Capítol 23 Horaris 
 
Les mestres tindran l’horari laboral setmanal establert amb caràcter general per als  funcionaris 
de la Generalitat, horari que actualment és de 37 hores i 30 minuts. La distribució setmanal 
d’aquest horari serà el següent:  
 
A. Docència: 24 hores, que inclouran:  
 

• Activitats docents amb grups classe. 
• Vigilància d’esbarjo. 
• Activitats de suport: intervenció de dos mestres dins l’aula, agrupaments flexibles, 

atenció a la diversitat. 
• Substitució d’absències de curta durada. 

 
B. Docència no directa: 1 hora que inclourà: 
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• Activitats de tutoria individual i de grup. 
• Càrrecs assignats. 
• Entrevistes amb les famílies. 
• Substitució d’absències de curta durada. 

 
C. Activitats d’horari fix: 5 hores, que inclouran: 
 

• Reunions de coordinació entre els mestres per coordinar la intervenció educativa i 
desenvolupar les programacions. 

• Reunions de comissions de treball del claustre. 
• Reunions del claustre. 
• Reunions de coordinació de cicle. 
• Reunions d’avaluació. 
• Activitats relacionades amb la tutoria (atenció individual als alumnes, entrevistes i 

reunions amb famílies, documentació acadèmica, preparació de l’aula i dels material 
necessaris, etc.), l’adaptació del currículum a les necessitats i a les característiques de 
l’alumnat,etc. 

• Activitats relacionades amb la col·laboració amb altres professionals que intervenen en 
l’atenció a l’alumnat nouvingut i amb necessitats educatives especials. 

• Responsabilitats específiques. 
• Coordinació amb altres centres. 
• Formació. 

 
D- Altres activitats : 7 hores i 30 minuts. 
 

• Activitats diverses com preparació de classes, correccions, formació permanent, etc., que 
no han de ser realitzades necessàriament en el centre.  

• Assistència al Consell Escolar o a comissions mixtes de treball. 
• Participació a la FIC del centre. 
• Activitats recollides a la PGAC com la jornada de portes obertes, ...  

 
Com a norma general l’horari de les exclusives serà: 
 

• Dilluns i dimecres de 12’30 a 13’30h. 
• Dimarts i dijous de 12’30 a 13’45h. 
• Divendres de 12’30 a 13h. 
• Durant la jornada continuada serà diàriament de 13h a 15h. 

 
Totes les activitats complementàries incloses a la PGAC (sortides, colònies, festes d’escola...) 
són d’obligat compliment i assistència per part de tot el professorat del centre, a excepció dels 
casos que ho siguin per motius mèdics degudament justificats o per raons de caràcter urgent, 
reconeguts per la direcció del centre (malaltia pròpia o d’un familiar, deure personal d'inexcusable 
assistènciab). En aquest cas es substituirà per un altra mestra del centre que pugui realitzar las 
tasca que tenia encomanada. 
 
La confecció de l'horari del professorat és competència del cap d’estudis i consensuat per l’equip 
directiu. Un cop elaborat l’horari de tot el professorat del centre, que aquest s’hagi inclòs a la 
PGAC i hagi estat aprovat pel Consell Escolar, no es podrà modificar sense l’autorització de 
l’equip directiu que, a l’hora, ho haurà de comunicar a la inspecció educativa. Si es tracta d’una 
modificació puntual o temporal també caldrà demanar l’autorització de l’Equip Directiu.  
 



 
Generalitat de Catalunya                             
Departament d’Educació                                                       NORMES D'ORGANITZACIÓ I                               
Escola Les Pruneres                                                       FUNCIONAMENT DE CENTRE 

  

 
Carrer Lleida s/n 08107 Martorelles Tel./Fax 93 5795315 ceippruneres@xtec.cat 
 
49 Aprovat: CONSELL ESCOLAR         Data:  26 de març de 2019    
                              Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 

Les mestres han de ser puntuals. Davant de qualsevol retard haurà de comunicar-ho a l’equip 
directiu pels canals establerts, a fi que pugui encarregar-se de que la classe quedi atesa per un 
altre membre del personal docent, fins que arribi. 
 
És molt important que els canvis de classe es facin amb la màxima puntualitat 
possible, per això recollirà amb el temps suficient. Per norma es faran els canvis de grans a 
petits, de manera que els petits no quedin mai sols. Les mestres recolliran el grup a la seva aula. 
 
Segons la normativa vigent, una falta d’assistència es considerarà justificada en el supòsit que 
hagi estat autoritzada com és el cas d’alguna llicència o permís previst en la normativa vigent. 
L’equip directiu serà l’encarregat de controlar les faltes d’assistència i puntualitat de les mestres. 
La direcció del centre registrarà les absències justificades i injustificades a l’aplicatiu pertinent. En 
cas d’absència injustificada, la direcció informarà de la mateixa seguint el procediment establert 
per tal que es procedeixi a la deducció d’havers o incoació d’expedient, si s’escau. 
 
 
Capítol 24 Permisos i llicències 
 
La directora del centre, prèvia sol·licitud per escrit per part de la mestra interessada, podrà 
concedir permís en els supòsits que marqui la normativa vigent. 
 
Les llicències estan regulades en l’article 95 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre. Els 
permisos estan regulats al Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, a la llei 8/2006,  de 5 de 
juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral al servei de les 
administracions públiques de Catalunya, i al Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre 
 
Al Portal de centre del Departament d'Educació s'especifiquen els continguts rellevants en 
matèria de llicències i permisos i de les normes que els regulen; també els aspectes de 
procediment associats a la petició i concessió i els models per sol·licitar-los. 
 
Correspon a la directora del centre apreciar si l'absència té caràcter o naturalesa de força major, 
tenint en consideració si el motiu de l'absència es pot resoldre en un horari compatible amb la 
jornada de treball. 
 
L’assistència a una consulta mèdica ha de concentrar-se fora de l’horari de treball; els casos en 
que aquesta circumstància no sigui possible han de quedar degudament acreditats mitjançant la 
declaració responsable de l’interessat, d’acord amb el model «Declaració responsable 
justificativa d’absència per salut o d’assistència» del Departament d’Educació. 
 
Els justificants o la declaració responsable s’han de fer arribar a la direcció el mateix dia en que 
es reincorpora al lloc de treball. En el justificant ha de constar expressament el nom i cognoms 
del pacient i l’hora d’entrada i sortida del centre o consulta mèdica. 
 
Sempre que l’absència de la mestra pugui ser prevista, aquesta concretarà les activitats que ha 
de dur a terme alumnat durant la  substitució, així com la resta d’activitats programades per 
aquell dia: entrevistes, pati, reunions, ...  
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Capítol 25 Comunicats de baixa per malaltia o incapacitat laboral 
 
Les absències produïdes per baixes per malaltia o incapacitat temporal s'han de justificar 
necessàriament mitjançant la presentació del comunicat mèdic de baixa mèdica i els consecutius 
comunicats de confirmació. Tan bon punt la treballadora tingui coneixement de la situació de 
baixa, ho ha de comunicar a la directora del centre, i fer-li arribar el comunicat de baixa -com a 
molt tard- l'endemà de la data de l'expedició. La data de l'alta mèdica queda inclosa en la durada 
de la incapacitat temporal, per la qual cosa els comunicats mèdics d'alta s'han de presentar el dia 
laborable següent, és a dir, el mateix dia de reincorporació al lloc de treball. Tots els comunicats 
de baixes han d’estar degudament emplenats. 
 
De les substitucions i incidències previstes al llarg de la setmana se’n farà difusió pel mitjans 
acordats en el claustre.  
 
 
Capítol 26 Formació 
 
El centre elaborarà, sota la direcció de la cap d’estudis, plans de formació que responguin a les 
necessitats del centre en relació als seus plans i projectes derivats del PEC. 
 
Les activitats de formació s’inclouran a la PGAC i seran valorades en la Memòria del curs. 
L’Equip Directiu vetllarà per a què la formació millori la pràctica docent. 
 
A les activitats formatives relacionades amb el desplegament de plans, projectes,currículum, etc, 
que afectin a tot el claustre, és a dir, dins la modalitat de FIC, hi assistirà el professorat implicat. 
 
La cap d’estudis serà la responsable de rebre i canalitzar la informació sobre les activitats de 
formació del Departament d’Educació que puguin ser d’interès pel professorat del centre.  
 
L’escola vetllarà per la participació dels especialistes en els grups de treball de la zona (música, 
educació física, educació especial, anglès, caps d’estudis, coordinació primària – secundària, 
etc.). L’escola facilitarà l’assistència del professorat a jornades de formació que es realitzin dins 
l’horari lectiu, sempre i quan disposi de medis mitjans per atendre degudament l’alumnat. El 
personal que hi assisteixi haurà de fer-ne el traspàs al claustre. 
 
 
Capítol 27 Altres 
 
Cada curs l’equip directiu actualitzarà el document «Dossier del mestre», el qual facilitarà als 
docents en incorporar-se i en el que es recolliran els aspectes bàsics de la vida diària del centre. 
L'ús del mòbil particular en hores de classe o de reunions no està permès per circumstàncies 
particulars, exceptuant en casos de força major. Es recomana l'ús d'una vestimenta adequada a 
la tasca docent.  
 
 
TÍTOL VII PERSONAL NO DOCENT                                                                                                 
 
 
Capítol 28 Personal no docent  
  
El personal no docent forma part de la comunitat escolar i facilita el desenvolupament de 
l’ensenyament mitjançant l’exercici de la seva activitat professional d’atenció educativa i 
administració i serveis.  
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Formen part del personal no docent del centre: personal de consergeria, administració, TEI,  i 
auxiliar d’educació especial o vetlladora (en cas que existeixin aquestes figures a l’escola), tant si 
depenen del Departament d’Educació o de l’ajuntament.  
 
El personal no docent té el deure de complir i fer complir les normes de convivència establertes 
al centre que es regulen en aquestes normes. El personal no docent comunicarà a la direcció 
qualsevol anomalia que s’observi i que pugui perjudicar el desenvolupament de les activitats 
normals del centre.  
 
El personal no docent fa una labor al servei del Centre diferenciada de la docència, però 
totalment necessària per al seu bon funcionament organitzatiu i estructural pel que formen part 
de la Comunitat Educativa de Les Pruneres. La normativa contempla que estigui representat al 
Consell Escolar, així com la direcció del centre pot convocar a aquests professionals destinats al 
centre a les sessions del claustre, perquè informin sobre l'exercici de les funcions. 
 
La jornada i l'horari de treball dels diferents col·lectius de personal d'administració i serveis i 
professionals d'atenció educativa adscrits als centres educatius són els que consten al document 
"Personal d'administració i serveis i professionals d'atenció educativa" així com les seves 
funcions són les recollides a la normativa vigent. 
 
La responsabilitat del control de la jornada i de l'horari d'aquest personal correspon a la direcció 
dels centres educatius. 
 
Als efectes del gaudi de les llicències i permisos, el personal ha d'atenir-se al que preveu la 
normativa vigent amb caràcter general, i sempre que sigui possible, les sol·licituds s'han de 
tramitar amb una antelació mínima de set dies al gaudi de la llicència o del permís a través de la 
direcció que les ha de trametre al director dels serveis territorials perquè les autoritzi. En tots els 
casos, el gaudi de la llicència o del permís requereix el coneixement previ de la directora del 
centre, o el seu vistiplau, quan la concessió està subjecta a les necessitats del servei. 
 
28.1 Auxiliar administrativa 
 
Els auxiliars d'administració gestionen els procés d'inscripció i matricula dels alumnes, els 
documents acadèmics (llibres d'escolaritat, expedients acadèmics, títols certificats...), els avisos 
oficials, etc. i totes aquelles tasques recollides en la normativa vigent, així com les encarregades 
per l’equip directiu. Qualsevol altre deure que es derivi de la seva condició a l’escola pública o 
Resolució del Departament d’Educació. 
 
28.2 Vetlladora 
 
Les auxiliars d'educació especial (vetllador) donen suport a l'autonomia dels infants amb un alt 
grau de dependència, per tal que puguin participar en totes les activitats. Són tasques a 
desenvolupar qualsevol altre deure que es derivi de la seva condició a l’escola pública, segons la 
normativa i la legislació vigent. 
 
28.3 La conserge 
 
El personal subaltern o de consergeria s'encarrega de la vigilància i protecció de l'edifici, i 
controla l'entrada i la sortida del centre. Qualsevol altre deure que es derivi de la seva condició a 
l’escola pública, segons la normativa i la legislació vigent, tenint en compte que es tracta d’un 
treballador municipal. 
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La jornada laboral de la conserge així com les seves funcions estan subjectes a la normativa 
dictada per l’Ajuntament de Martorelles i recollides a l’annex nº 5. Per les característiques del lloc 
de treball, el seu horari s’adaptarà a les necessitats del centre i a les directrius donades per 
l’Ajuntament. L’horari del conserge en període de vacances escolar, o quan les necessitats del 
servei requereixin treballs de consergeria en hores fora de les habituals, i per tot allò no 
especificat en aquestes NOFC, regirà el Reglament del personal de consergeria i manteniment 
de centres educatius, elaborat per l’Ajuntament. 
 
Quan la direcció del centre consideri que el personal ha incorregut en una falta  segons la 
normativa vigent li correspon notificar-ho a l’ajuntament per tal que prenguin les mesures que 
considerin oportunes. 
 
Als efectes del gaudi de les llicències i permisos, el personal ha d'atenir-se al que 
preveu la normativa vigent amb caràcter general, i transmetre-les a l’ajuntament qui  sempre  
notificarà amb una antelació mínima de set dies al gaudi de la llicència o del permís a la direcció 
del centre.  
 
 
TÍTOL VIII DE LES FAMÍLIES DE L’ALUMNAT                                                                                
 
 
Capítol 29.  Qüestions generals 
 
L’escola es defineix com acollidora, familiar i oberta a les famílies. Fomentem el sentit de 
pertinença a l’escola, així com una relació propera i familiar entre les persones. Estimulem la 
participació de les famílies a l’escola i fora d’ella, com agents actius del procés educatiu dels 
seus fills i filles. 
 
Per tal d’afavorir el bon funcionament del centre a nivell organitzatiu, caldrà coordinar amb 
l’equip directiu qualsevol reunió, assemblea, activitat que es vulgui dur a terme al centre per part 
de qualsevol membre de la comunitat educativa. Per dur-les a terme caldrà: 
 

• Fer la petició amb antelació i que aquesta sigui d’interès general per a la comunitat 
educativa o per a un sector de la mateixa. 

• La reunió o assemblea tindrà: una convocatòria, un ordre del dia clar i un responsable de 
la mateixa que elaborarà l’acte. 

• Els sol·licitants es fan responsables dels espais i materials utilitzats i del compliment de la 
normativa del centre. 

• Si es tracta d’una activitat de participació amb l’escola, aquesta ha d’estar motivada per 
una col·laboració pactada prèviament amb el centre i autoritzada per l’equip directiu. 

 
Un cop pactada la reunió, assemblea o activitat, l’equip directiu determinarà quin és l’espai més 
adient per a la seva realització. 
 
 
Capítol 30. De les famílies de l’alumnat 
 
30.1. Drets de les famílies 
 

• A participar en la gestió educativa de conformitat amb la legislació vigent sense 
marginació per creences, raça o religió. 
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• A rebre informació per part dels mestres del desenvolupament del procés educatiu i del 
rendiment acadèmic del fill de manera periòdica, com de la línia pedagògica del centre, dintre 
de l’horari establert pel centre. 
• A ser informats dels documents de centre: PEC, NOFC, PL, ... i de les seves 
modificacions. 
• A assistir a les reunions que es convoquin des del centre per a famílies i tutors d’alumnes. 
• A expressar les seves queixes davant de la prestació de servei que qüestionin l’exercici 
professional del personal del centre, segons el protocol establert.  
• A escollir i ser escollit membre del Consell Escolar o d’altres òrgans amb representació de 
les famílies. 
• A pertànyer a les associacions de famílies d’alumnes segons el seu reglament específic. 
• A col·laborar en l’organització de les activitats extraescolars i altres activitats incloses en 
la PGAC juntament amb la direcció del centre. 
• Ser respectats quant a la seva cultura i ideologia sempre i quan aquesta no vagi en 
perjudici de l’educació dels seus fills. 
• A ser tractat amb respecte per part de la resta de la comunitat educativa. 

 
30.2. Deures de les famílies 
 

• Tenir cura dels seus fills i filles a nivell personal, emocional, higiènic. 
• Les famílies tenen el deure de respectar l’exercici dels drets i les llibertats dels membres 
de la comunitat educativa. 
• Acceptar els objectius i els principis expressats en el PEC i en les NOFC i a la Carta de 
Compromís. 
• Fer créixer en els fills i filles predisposicions i actituds favorables a l’escola i estimular-los 
en el compliment del deure. 
• Cooperar amb l’escola i amb el professorat en allò que afecti en el creixement i en 
l’educació dels fills i filles, cercant sempre la coherència entre l’acció educativa que porta a 
terme a casa i el que es treballa a l’escola. Aquest fet implica: 

 
o Acudir a les convocatòries d’entrevista o de reunió d’acord amb l’horari establert 

pel centre. 
o Donar informació al professorat dels problemes que viuen els nens i nenes fora 

de l’escola i que poden afectar al seu desenvolupament. 
o Informar al professorat dels problemes d’ordre físic o psíquic que puguin 

presentar els seus fills i filles. 
o Informar a l’escola dels canvis de domicili o número de telèfon. 

 
• Facilitar a l’escola les dades per a complimentar el Registre personal dels infants, i de 
mantenir-lo actualitzat. 
• A comunicar al centre si el seu fill o filla pateix malalties infecto-contagioses i parasitàries.  
• A 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, ...) , o polls, no 
portar-los a l’escola fins que s’hagi recuperat i no presenti febre . 
• En cas de malaltia del seu fill o filla, tenir informada l’escola i complir sempre les 
indicacions de prevenció sanitària.  
• Vetllar per l’assistència dels fills i filles així com de la puntualitat (tant d’arribada com de 
sortida), la netedat i una indumentària adient a l’edat dels nens i nenes així com a les 
activitats a desenvolupar, per assistir al centre. Qualsevol falta d'assistència d’un alumne a 
classe l’haurà de justificar la família a l’escola el més aviat possible (trucada telefònica, per 
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correu electrònic, nota, personalment...). L’assistència de l’alumnat és obligatòria a primària i 
molt recomanable a educació infantil. La tutora comunicarà les absències no justificades a la 
direcció. En cas d’absències persistent no justificades, l’escola aplicarà el protocol 
d’absentisme.  
• Facilitar als fills/es els mitjans per a dur a terme les activitats programades pel 
professorat. 
• Llegir les informacions que transmet l’escola per qualsevol dels mitjans emprats i 
comunicats prèviament i actuar en conseqüència. 
• Retornar la documentació requerida pel centre complimentada, dins del termini marcat.  
• Responsabilitzar-se econòmicament dels desperfectes causats directament pels seus fills 
i filles per un mal ús, ja sigui en material del centre, dels seus companys o d’indrets als qual 
es realitzi una activitat. 
• Les famílies no interrompran les classes per cap motiu. Les urgències es comunicaran a 
través del personal de consergeria.  
• Si les famílies han de comunicar-se amb el tutor del seu fill podran fer-ho a través de 
l’agenda escolar, per correu electrònic, per telèfon a l’hora del pati o bé al migdia. 
• Han de justificar per escrit, els retards o les absències, així com la incapacitat per fer 
determinades  activitats o bé la seva modificació (dutxes, educació física, menjador, ...), per 
part d’un facultatiu.  
• Les famílies tenen l’obligació de respectar i col·laborar en el compliment de les mesures 
correctores aplicades als seus fills/es, encara que això impliqui un endarreriment en l’horari 
de sortida de l’escola. 

 
 
Capítol 31 Comunicació amb les famílies 
 
31.1 Reunions generals 
 
De P3 fins a 6è es durà a terme una reunió de nivell a l’inici de curs, a començaments d’octubre. 
Aquesta reunió es farà en dies diferents per a cada cicle i/o curs si s’escau, i preferentment a la 
tarda (sempre que impliqui una més gran assistència de famílies), a fi de facilitar l’assistència de 
les famílies que tenen més d’un fil/al. En aquesta reunió s’informarà d’aspectes generals 
d’escola i de l’organització, funcionament i continguts específics de cada curs.  
 
A aquestes reunions hi assistiran les mestres tutores, les especialistes i un membre de l’equip 
directiu, si s’escau, així com un membre de l’AFA per donar informació del seu funcionament i de 
les seves activitats i serveis i s’hi escollirà la delegada de classe. 
 
Previ a l’escolarització de l’alumnat de P3, es durà a terme una reunió a començament de 
setembre, on hi assistiran les mestres d’educació infantil i algun membre de l’equip directiu. A la 
reunió es comentaran aspectes concrets de l’evolució general dels nens i nenes d’aquesta edat i 
aspectes generals d’escola, així com del període d’adaptació i/o entrada esglaonada. La 
convocatòria serà donada en el moment de la matrícula. 
 
Es duran a terme altres reunions generals com: reunions de colònies, de difusió de metodologia, 
etc, sempre que es considerin oportunes per part de l’equip directiu. 
 
31.2 Reunions individuals 
 
La informació a les famílies en relació al desenvolupament del procés d’ensenyament- 
aprenentatge dels seus fills-es, o d’altres aspectes que es cregui necessari comunicar es farà  
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mitjançant una entrevista família-tutor. 
 
Es realitzaran, com a mínim, dues entrevistes entre la tutora i la família al llarg del curs. La 
primera, preferentment durant el primer trimestre i la segona a l’entregar les notes a final de 
curs. 
 
En el cas que una mestra especialista necessiti mantenir una entrevista amb una família 
n’informarà prèviament a la tutora i decidiran conjuntament si és o no necessària la seva 
presència. En tot cas, aquest sempre estarà informat dels acords presos a l’entrevista realitzada. 
 
Les famílies que vulguin una entrevista amb una especialista es poden dirigir directament a 
aquesta, o sol·licitar-la a través de la tutora. En el primer cas, l’especialista informarà a la tutora 
de l’alumna. 
 
Les reunions amb les famílies es duran a terme en l’horari fixat a la programació general, del 
qual seran informats a la reunió general d’inici de curs, i sempre entre les 9’00 i les 16’30h. 
 
31.3 Atenció a les famílies 
 
La petició de reunió es lliurarà per escrit. La resposta s’haurà de donar  amb un màxim de 2 dies 
lectius. 
 
Davant d’un problema o incident, les famílies sempre hauran de seguir el següent procediment: 
 
 1r Entrevista amb la tutora o/i especialista. 
 2n  Entrevista amb algun membre de l’equip directiu del centre. 
 
31.4 Informacions escrites 
 
Tots els comunicats escrits que surten del centre (convocatòria de reunions, sortides,  
informacions, demandes de col·laboració, ...) han de tenir la capçalera oficial del centre o de 
l’AFA i el nom de qui la fa (nivell, cicle, claustre, equip directiu, AFA, ...). Tot els papers que surten 
del centre cap a les famílies o cap a altres persones o entitats s’han d’haver consensuat en cicle 
i, l’equip directiu n’ha de ser coneixedor i n’ha de donar el vistiplau. 
 
L’escola disposa de dues cartelleres a l’exterior del centre: 
 

• una es dedicarà a penjar informacions d’interès per a les famílies (convocatòries, 
informacions d’interès general, menús del menjador, petit còctel, ...) 

• l’altra es reservarà per penjar informació relacionada amb l’AFA i/o d’altres informacions 
d’activitats del municipi o entitats que puguin ser d’interès per a les famílies. 
 

Es procurarà, en la mesura del possible, dur a terme comunicacions a través del correu 
electrònic, per tal d’evitar el malbaratament innecessari de paper. O si són informacions molt 
puntuals a través dels grups de whatsApp de les classes gestionats per l’AFA. La direcció 
sempre serà coneixedora d’aquestes i n’haurà donat el vistiplau. 
 
En cas de famílies en que pare i mare estiguin separats, les notificacions, informacions, ... es 
lliuraran a la persona que reculli a l’infant aquell dia, i aquest progenitor s’encarregarà de fer 
arribar la informació a l’altre. 
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A l’exterior de l’aula de P3 hi ha un suro en el qual es penja tota la informació relativa a l’EI. 
 
31.5 Petit Còctel i Còctel de Prunes 
 
L’escola edita setmanalment el «Còctel de Prunes». En aquest hi apareix: un poema, dita o 
embarbussament, els aniversaris de la setmana, les sortides de la setmana, la música que 
s’escoltarà a les entrades i sortides, una endevinalla o enigma, els guanyadors de l’enigma, una 
noticia elaborada de manera rotativa per un nivell d’altres informacions que puguin ser d’interès 
general: repartiment de fruita, dies festius, beques, .... S’elaboraran dos formats de Petit Còctel. 
Un d’ells amb lletres majúscules pels cursos de P3 a 2n (cada curs tindrà un guanyador de 
l’enigma) i un altre amb lletra d’impremta pels cursos de 3r a 6è (on hi haurà un guanyador de 
l’enigma per cicle). 
 
A començament de curs s’elaborarà un calendari per nivells de les dates en que correspon 
publicar els articles. 
 
L’escola publicarà també la revista «Còctel de Prunes» subvencionada per l’AFA. Es realitzaran 
dos edicions: a mig curs i l’altra a final de curs. La seva distribució serà d’una per família. 
 
31.6 Pàgina web i blogs 
 
L’escola te una pàgina web: xtec.cat/ceipruneres en la qual es pot trobar tota la informació 
referent a l’escola, així com les novetats. Aquesta part estàtica serà gestionada per l’equip 
directiu. La part més dinàmica, els blogs, permetran donar a conèixer les diferents activitats que 
es duen a terme al centre. A començament de curs s’elaborarà un calendari per cursos de les 
dates en que correspon publicar els articles.  
 
Els articles seran gestionats pel coordinador TAC i la comissió TAC i no podrà ser penjat cap 
contingut sense el seu vistiplau. 
 
Capítol 32 Carta de compromís 
 
La carta de compromís educatiu expressa els compromisos que cada família i el centre s’avenen 
a adquirir en relació amb els principis que inspiren, i que han de ser els necessaris per garantir la 
cooperació entre les accions educatives de les famílies i la del centre educatiu en un entorn de 
convivència respecte i responsabilitat en el desenvolupament de les activitats educatives. 
Els seu contingut es elaborat pel centre, en el marc de les orientacions del Departament 
d’Educació, amb la participació de la comunitat escolar i  aprovada pel consell escolar. 
 
La  carta serà signada quan l’infant inici la seva escolaritat en el centre i tindrà validesa durant 
tota l’escolaritat. Serà revisada quan es produeixi un canvi de normativa o per situacions no 
previstes en aquest document. (Annex nº 6) 
 
 
TÍTOL IX COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT 
 EDUCATIVA    
 
Capítol 33 Ajuntament 
 
Es mantindran relacions amb totes les àrees que estan vinculades amb la tasca escolar:  
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educació, cultura, serveis socials, esport, gent gran, medi ambient, manteniment .... De totes les 
relacions es mantindrà informada a l’àrea d’educació que és la que en farà de coordinació. 
Les tasques de manteniment seran responsabilitat de l’ajuntament. 
 
Sempre que des d’alguna àrea de l’ajuntament hagi de dur a terme alguna intervenció al centre 
directament o a través d’una altra empresa, prèviament hauran d’informar a la direcció del centre 
i coordinar el dia i l’hora.  
 
Sempre que una empresa externa hagi de venir a desenvolupar una activitat al centre aquesta ho 
farà acompanyada d’un responsable de l’ajuntament.  
 
Les intervencions al centre es faran fora de l’horari de classe i en cas que no pugui ser així caldrà 
acordar amb la direcció la millor opció per minimitzar les incidències en la tasca escolar diària. 
 
 
Capítol 34 Delegats de classe 
 
Per tal de facilitar la participació de les famílies a la vida escolar cada classe podrà escollir les 
delegades de classe. Elecció que es podrà dur a terme a la reunió d’inici de curs. 
 
Les delegades tindran la funció de representació de les famílies de cada classe davant de la 
tutora, mestres i equip directiu. El canal d’informació pot ser en les dues direccions. 
 
L’equip directiu mantindrà reunions periòdiques amb les delegades de classe. A començament de 
curs es planificarà el calendari de reunions. 
 
El temes de les reunions o de les comunicacions seran sempre d’interès general de les famílies 
de la classe, deixant de banda els temes d’interès particular per tractar-los de manera individual. 
 
 
Capítol 35 AFA 
 
Tal i com estableix la Llei d’Educació, en el seu article 26, les famílies de l’alumnat matriculat en 
un centre poden constituir associacions sense afany de lucre, reconegudes legalment, que tenen 
unes normes de funcionament i estatuts propis regulats per la llei. 
 
Els seus objectius principals són: 

• Donar suport a pares i mares, mestres i alumnes i també i als òrgans de govern del centre 
en tot allò que contribueixi a la millora de la qualitat de l’ensenyament. 

• Promoure la participació de les famílies a la comunitat educativa potenciant la seva 
participació en el funcionament de centre. 

• Ser un espai de reflexió que permeti a les famílies reflexionar i opinar sobre el 
funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast general. 

• Ser el principal interlocutor que tenen les mestres i l’equip directiu de l’escola per tractar 
els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies. 

• Participar en la pressa de decisions i en el govern del centre mitjançant un representant al 
consell escolar del centre. 

• Facilitar la col·laboració del centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral de 
l’entorn. 

• Orientar a les famílies en l’exercici dels seus drets i obligacions com a membres d’un 
centre educatiu. 
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• Administrar i gestionar els recursos que aporten els associats. Els fons propis del centre i 
els de l’AFA es gestionaran de manera autònoma i separada amb comptabilitats 
independents. 
 

Els seus òrgans de direcció són: 
 

• L’assemblea de pares i mares, on poden participar tots els membres de l’associació. 
• La junta, formada, com a mínim, per una presidenta, una secretaria, i una tresorera. 

 
L’AFA podrà promoure activitats extraescolars i aportar suggeriments per al millor compliment 
dels objectius de l’escola. 
 
L’AFA podrà participar en el desenvolupament de les activitats complementàries organitzades pel 
centre, sense que en cap cas la seva participació pugui suposar aportar treball o serveis de 
persones associades o contractades per la qual l’aportació en pugui derivar deures o 
responsabilitats per al centre i per a l’administració educativa. 
 
L’AFA podrà aportar voluntàriament al centre mitjans materials i econòmics per a la realització o 
millora d’algun aspecte de la vida educativa del centre. La donació o cessió de mitjans haurà de 
quedar recollit a l’inventari del centre i si és el cas, s’elaborarà un document on s’especifiquin les 
condicions de l’aportació. En el cas que no es cedeixin quedaran com a propietat de l’AFA. 
 
Les aportacions econòmiques hauran d’estar recollides en el pressupost general del centre, que 
aprova el consell escolar, i ser assignades exclusivament a la finalitat que correspongui segons la 
voluntat manifestada. 
 
 
Capítol 36  Mestres jubilats 
 
Tal com preveu la normativa vigent les professores jubilades que ho desitgin poden, sense 
ocupar llocs de plantilla, desenvolupar tasques de col·laboració al centre. Per desenvolupar 
aquesta tasca caldrà tenir en compte els procediments recollits en el Portal de centre.  
 
 
Capítol 37 Intervenció de voluntaris a l’escola 
 
Per tal de dur a terme tasques puntuals de col·laboració en activitats del centre es podrà comptar 
amb la col·laboració desinteressada de membres de la comunitat educativa, de l’entorn o que pel 
seu perfil puguin ser d’interès per complementar la tasca a desenvolupar. La seva tasca serà 
sempre de suport al docent i respectaran el PEC i les NOFC del centre.  
 
La direcció del centre haurà d’estar informada de la intervenció d’aquestes voluntaris en el 
centre, haver-ne donat el vistiplau i aquestes haver signat un document de compromís. 
 
37.1 Projecte LECXIT 
 
El projecte Lecxit va dirigit al foment del gust per la lectura. És un projecte de voluntariat 1x1 (un 
nen, un voluntari). Aquest projecte està promogut per la Fundació Bofill i compta amb la 
col·laboració de l’ajuntament de Martorelles. 
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Va dirigit a alumnes, preferentment de 4t, 5è o 6è de primària. Les voluntàries, no rebran cap 
compensació econòmica ni supliran mai un lloc de treball remunerat, ni en cap cas la seva 
participació podrà suposar aportar treball o serveis de persones associades o contractades per la 
qual l’aportació en pugui derivar deures o responsabilitats per al centre i per a l’administració 
educativa. Les voluntaries dedicaran 1 hora a la setmana a la lectura. Aquestes activitats es 
duran a terme a l’escola 1 dia a la setmana de 16’30 a 17’30h. L’activitat serà coordinada per 
mestres del centre i de l’ajuntament i/o un voluntari. En algun cas excepcional, es podrà dur a 
terme activitats a la biblioteca municipal. 
 
Les activitats estaran recollides a la programació general de centre i aprovades pel consell 
escolar. Totes les famílies de l’alumnat participant hauran de signar les autoritzacions.  
 
Tots els voluntaris hauran de respectar el PEC i les NOFC del centre. 
 
 
TÍTOL X FUNCIONAMENT DE CENTRE                                                                                           
 
 
Capítol 38 Calendari escolar i horari del centre 
 
El calendari escolar serà el que per a cada curs aprovi el Departament d’Educació per als centres 
públics d’educació infantil i primària. Els períodes de jornada continuada i els dies de lliure 
disposició seran escollits pel Consell Escolar un cop escoltada la proposta del claustre de 
mestres i els proposats a les reunions de coordinació primària-secundària de zona (Martorelles, 
Sant Fost de Campsentelles i Santa Maria de Martorelles). 
 
Els horaris corresponents als diferents cicles, nivells, especialitats, aules i patis seran elaborats 
per l’equip directiu en iniciar-se el curs, tenint en compte els criteris establerts. 
La puntualitat és obligatòria per part de tots els membres de la Comunitat Educativa, tant a les 
entrades com a les sortides. 
  
L’horari lectiu de l’escola és de 09:00h a 12’30h i de 15’00h a 16’30h, exceptuant el dies en que 
sigui autoritzada la jornada continuada, que serà de 09’00h a 13’00h. 
 
El temps d’esbarjo es considera una activitat educativa integrada dins l’horari lectiu de l’alumnat, 
serà de 11 a 11’30h. En el cas de l’alumnat d’Educació Infantil podran ampliar puntualment 
l’estona d’esbarjo. A primària per circumstàncies especials podrà ampliar-se també.  
 
Els nens i nenes de P3 duran a terme una entrada esglaonada a l’escola. Els tres primers dies de 
setembre en  franges horàries d’1’30h: 
 

• Primer torn de 09’00h a 10’30h  
• Segon torn de 11’00h a 12’30h. 

 
L’escola ofereix també el servei d’acollida matinal de 07’45h fins a les 09’00h. 
 
Durant el curs escolar es durà a terme el servei de suport personalitzat (SEP) fora de l’horari 
lectiu. L’horari en que es desenvoluparà serà de 3 dies amb sessions de 30 minuts o 2 dies amb 
sessions de 45 minuts. Cada curs s’especificarà a la PGAC els dies, les hores i els nivells en que 
es desenvoluparà, així com quedarà recollit a l’expedient de l’alumnat que hi participa. 
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38.1 De l’alumnat 
 
La distribució per àrees d’aprenentatge de l’horari dedicat a l’ensenyament reglat es farà d’acord 
amb les orientacions establertes a la normativa vigent pel Departament d’Educació. 
 
L’activitat d’aprenentatge, en el sentit d’adquisició de conceptes i exercitació en els coneixements 
bàsics, s’ha de realitzar dins de l’horari lectiu. Les tasques escolars a desenvolupar fora de 
l’horari escolar seguiran les recomanacions recollides en el document «Tasques escolars» 
(Annex nº  7). 
 
A part de l’horari lectiu destinat a l’ensenyament reglat, les associacions de les famílies del centre 
podran programar activitats extraescolars. En cap cas aquestes activitats podran comportar 
discriminació o modificació de l’horari lectiu o del calendari escolar. L’horari de les activitats 
extraescolars serà de 16’30h fins a les 18’00h. 
 
Les entrades, sortides i la circulació pels passadissos es farà amb un pas normal, sense crits ni 
empentes, cedint el pas als més petits i a les persones grans, i respectant sempre actituds que 
fomentin la convivència. L’alumnat no pot circular per l’escola, ni en hores de classe ni en hores 
d’esbarjo, sense un motiu justificat i amb autorització de la mestra responsable. Tampoc pot 
romandre a les classes sense el control del professorat.  
 
38.2 De les famílies 
 
A fi de poder organitzar millor la coordinació amb les famílies, s’informarà a començament de 
curs del dia i hora que es destinen per les reunions individuals i comunicació amb les famílies. 
 
Cal que la participació puntual de les famílies a l’aula i a l’escola sigui aprovada per la direcció i 
que els mestres del cicle n’estiguin assabentats. 
Les famílies no podran circular pels passadissos durant les hores de classe sense una causa 
justificada. Si venen recollir a un infant abans de l’horari o a portar-li alguna pertinença, per tal de 
no distorsionar la tasca acadèmica, serà el conserge qui anirà fins a les classes.  
 
38.3 Dels mestres 
 
Les activitats que suposin el desenvolupament de la dedicació exclusiva docent 
del professorat es realitzaran els migdies, de dilluns a divendres i es dedicaran a reunions de 
cicle, entrevistes, coordinacions, comissions, FIC i claustres. L’horari de les reunions serà: 
 

• Dilluns de 12’30h a 13’30h: treball d’equips. 
• Dimarts de 12’30h a 13’45h: cicle. 
• Dimecres de 12’30h a 13’30h: comissions o treball personal.  
• Dijous de 12’30 a 13’45h: claustre 
• Divendres de 12’30 a 13h: coordinacions (EAP, EE, ...) 

 
L’equip directiu elaborarà el pla de treball trimestral on es concretaran i planificaran aquestes 
activitats. La resta d’hores de treball personal es realitzaran dins o fora del centre, excepte quan 
la direcció del centre requereixi de manera extraordinària el treball dins el centre, fora de l’horari 
establert: reunions de pares, de consell escolar, jornades de portes obertes, activitats generals 
d’escola o altres. 
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La directora del centre és l’encarregat de gestionar i controlar l’assistència i puntualitat del 
professorat. Mensualment informarà als Serveis Territorials de les incidències ocorregudes 
mitjançant l’aplicatiu destinat a aquesta finalitat i dur a terme les accions que se’n derivin. 
 
 
Capítol 39 Entrades i sortides del centre 
 
Entrades al centre 
 
La conserge uns minuts abans de l’hora d’entrada posarà, per la megafonia del centre, la música 
que sona aquella setmana. La temàtica d’aquestes cançons serà respectuosa, sense paraules 
malsonants i en cap cas discriminatòria. Les mestres es dirigiran cap a les classes per rebre a 
l’alumnat a la porta de la classe i/o acompanyar-lo mentre entra. No es faran files ni per entrar ni 
per sortir. 
 
La conserge obrirà la porta de l’escola a l’hora d’entrar i la tancarà 10 minuts després de l’hora 
d’entrada. Durant aquest temps es quedarà a la porta fins que hagi entrat tot l’alumnat. L’alumnat 
que arribi un cop s’hagi tancat la porta serà acompanyat per la conserge fins a l’aula. 
 
L’alumnat entrarà per: 
 

• Educació infantil, cicle inicial i 3r entraran per la porta principal de l’aula 
• L’alumnat de 4t i 5è per les escales metàl·liques 
• L’alumnat de 6è per les escales de ciment. 

 
Es recomana a les famílies dels infants que: 
 
- P3 acompanyi als seus fills fins dins de l’aula el primer mes preferentment, després fins a la 
porta de l’aula. 
- P4 acompanyi als seus fills fins dins de l’aula la primera setmana preferentment, després fins a 
la porta de la classe. 
- P5 acompanyi als seus fills fins a la porta de les escales de fusta 
- 1racompanyi als deus fills fins a la porta de l’aula la primera setmana i després fins a la 
consergeria i posteriorment fins a la reixa d’entrada. 
- 2n, 3r, 4t, 5è i 6è acompanyi als seus fills fins a la reixa de l’escola. 
 
L’alumnat que arribi 10 minuts després de l’hora d’entrada es considerarà que arriba amb retard i 
així es registrarà al full d’assistència. 
 
Sortides del centre 
 
A l’hora de la sortida, la conserge farà sonar per la megafonia del centre, la música de la 
setmana i anirà a obrir la porta. Les famílies d’educació infantil, cicle inicial i 3r, aniran fins a la 
porta de la classe a recollir els infants. L’alumnat de 4t, 5è i 6è serà acompanyat pel mestre fins a 
la consergeria. Els infants que marxin sols, ho faran des d’allà i els que vagin acompanyats 
s’esperaran fins que els vinguin a buscar a l’escola. 
 
L’alumnat des de P3 fins a 2n haurà de ser recollit per un adult dins del recinte escolar. L’alumnat 
a partir de tercer de primària, pot ser autoritzat per la família, a sortir sol de l’escola en acabar 
l’horari lectiu (a les 12’30h i a les 16’30h, i a les 13h en jornada continuada) (Annex nº 8) . 
L’alumnat només podrà ser recollit per aquells adults que les famílies hagin autoritzat i 
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excepcionalment, les famílies podran autoritzar a un menor a recollir als infants de 3r fins a 6è, 
deslliurant a l’escola de tota responsabilitat, un cop signada l'autorització. (Annex nº 10). En cas 
de no estar autoritzat a sortit sol, l’alumne esperarà dins del recinte escolar fins que un adult el 
vingui a recollir. Les autoritzacions un cop signades seran vigents fins que les famílies no 
informin per escrit del canvi de criteri a la direcció del centre. Quan una persona diferent de 
l’habitual hagi de recollir a un menor, caldrà que la família ho comuniqui a l’escola. 
 
La conserge de l’escola es quedarà a la porta fins que tot l’alumnat hagi sortit. 
 
Cap alumne podrà sortir de l’escola dins de l’horari escolar sense causa justificada i sempre en 
companyia d’un familiar adult o persona autoritzada adulta i un cop signat el document de 
sortida. 
 
L’assistència de l’alumnat de primària al centre és obligatòria. Les famílies han de comunicar les 
absències dels seus fills per escrit (preferentment) o oralment, sempre que sigui possible per 
endavant, especificant el motiu i la durada de l’absència. En cas que no es pugui preveure ho 
faran posteriorment. Si les famílies no donen cap explicació es considerarà una falta injustificada.  
 
 
Capítol 40 Actuacions en el supòsit de retard en la recollida de l’alumnat a la sortida del 
centre.  
 
En cas que es produeixi un retard, i no es presenti ningú a recollir l’infant es seguirà el protocol 
següent: 
 

• S'esperaran uns 10 minuts després de l’hora de sortida i si la família no s’ha posat en 
contacte amb l’escola i s’ha pactat la recollida, es trucarà a la família del menor. 

• Si no s’aconsegueix contactar amb la família, passat 5 minuts es tornarà a intentar. 
• Si es continua sense poder contactar amb cap familiar es procedirà a posar el cas en 

coneixement de la policia municipal i/o dels mossos d’esquadra si s’escau, per tal que 
duguin a terme les accions que considerin oportunes. Les accions que es duguin a partir 
d’aquest moment per part de l’escola quedaran supeditades al que la policia recomani. 

 
Quan un infant sigui recollit amb retard, la persona que el reculli haurà d’omplir el document de 
registre. 
 
Si en el moment de la recollida del menor la persona autoritzada presenta conductes que posen 
en dubte el benestar del menor, el personal del centre es posarà en contacte amb la policia 
municipal i/o els mossos d’esquadra si s’escau, per tal que prenguin les mesures que considerin 
més oportunes. 
 
La reiteració freqüent d’aquests fets amb una mateixa família, en la mesura que comporti una 
manca d’assumpció de les responsabilitats de custòdia dels menors que li correspongui, i es 
tractarà de manera similar als supòsits d’absentisme. En darrer terme, la direcció del centre ha 
de comunicar per escrit la situació als serveis socials del municipi. D’aquesta comunicació, n’ha 
de quedar una còpia arxivada al centre, a disposició de la Inspecció d’Educació. 
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Capítol 41 Temps d’esbarjo 
 
El pati s’anuncia amb «la música que sona». El pati d’educació infantil és vigilat per 2 mestres i el 
de primària per 4 mestres. A començament de curs l’equip directiu elaborarà un horari de 
vigilància de patis setmanal.  
 
Els mestres que els toca vigilar pati han de procurar sortir puntuals aquell dia al pati.  
 
La fi del pati és anunciat amb dos «avisos musicals». Amb la primera música els mestres que no 
han estat vigilant el pati sortiran al pati i procuraran que l’alumnat recullin les joguines, les 
carmanyoles, la pilota, vagin al lavabo, .... En sonar la segona música les mestres conjuntament 
amb l’alumnat aniran cap a les aules de manera ordenada, sense fer files. 
 
A l’inici de curs la mestra d’educació física elaborarà un horari setmanal i per nivells de l’ús dels 
jocs del pati (bàsquet, futbol, ping-pong, balls, ...), la resta d’alumnat podrà jugar a la resta 
d’espais seguint les normes establertes. Les mestres duran a terme una vigilància activa per tot 
el recinte durant l’estona d’esbarjo. 
 
 
Capítol 42 Joguines 
 
Es recomana a l’alumnat no portar joguines de casa, exceptuant aquelles ocasions que sigui 
autoritzat per la direcció i que tot els mestres del cicle en tinguin coneixement. Tot i això, podran 
portar petites joguines com ara: cromos, ninos, cotxes, ..., de poc valor. L’escola en cap cas es fa 
responsable d’aquestes. Si l’alumnat porta joguines, aquestes hauran d’estar guardades durant 
l’hora de classe i només es podran utilitzar durant l’hora d’esbarjo. 
 
En cap cas es podran portar joguines electròniques a l’escola. L’escola declina tota 
responsabilitat al respecte. Exceptuant quan aquestes estiguin autoritzades per la direcció i amb 
el coneixement del cicle.  
 
 
Capítol 43 Sobre el vestit 
 
A l’escola l’alumnat ha de venir amb roba còmoda que no perjudiqui el desenvolupament normal 
de les activitats programades. No estan permesos els tops, banyadors ni pantalons o faldilles 
molt i molt curts. No es pot anar amb gorra ni amb mocador de cap dins de l’edifici escolar, 
excepte en casos excepcionals, autoritzats per la direcció. 
 
Es recomana la no utilització d’arracades grans o pírcings per evitar possibles lesions en dur a 
terme les activitats diàries. En cas de fer-ne ús, si les mestres consideren que pot ser un perill 
per a la seva integritat haurà de ser retirat immediatament. 
 
En les sessions d’educació física l’alumnat ha de portar roba esportiva: xandall i vambes. A 
principi de curs s’informarà del que ha de portar per desenvolupar les activitats. 
 
Es recomana a les sortides portar el xandall de l’escola o la samarreta de les jornades culturals. 
 
L’alumnat d’EI i de CI han de portar bata tota la jornada escolar, excepte els dies que facin 
educació física (porten el xandall), o els dies de molta calor.  
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Per a les activitats que desenvolupa l’alumnat de CM i CS de plàstica i manualitats que 
requereixin una especial atenció és aconsellable dur una bata. En cap cas l’escola no es farà 
responsable dels desperfectes ocasionats a la roba particular. 
 
Les bates han d’estar ben marcades amb el nom de l’alumne. Als alumnes d’educació infantil i 
cicle inicial se’ls informarà a inici de curs de tot el material que han de portar a l’escola: 
tovalloletes, roba de recanvi, got, ... 
 
 
Capítol 44 Diners i altres objectes 
 
Dins de l’horari lectiu tant dins del recinte escolar com en activitats realitzades fora d’aquest, no 
es poden portar diners. L’escola declina tota responsabilitat en cas que algun alumne en porti.  
 
No està permès que l’alumnat porti telèfons mòbils i aparells semblants dins l’horari lectiu tant 
dins com fora del recinte escolar. L’escola declina tota responsabilitat al respecte. Només en 
casos excepcionals pactats amb l’equip directiu del centre, l’alumnat en podrà portar, però 
aquests quedaran guardats a secretaria. En cas que sigui necessari per desenvolupar una tasca 
escolar aquesta serà autoritzada per la direcció i tots els mestres del cicle en tindran 
coneixement. 
 
En cas que un alumne en porti sense haver-ho notificat, aquest quedarà guardat a la secretaria 
de l’escola, fins que el pare o mare, tutor el vingui a recollir. 
 
A l’escola es podrà venir amb bicicleta, patinet, ..., però no es podrà circular amb ells dins del 
recinte escolar. Caldrà portar-los caminant fins a l’espai habilitat per aparcar-los, i recollir-los de 
la mateixa manera.. L’escola no es responsabilitzarà d’aquests en cap cas. 
 
 
Capítol 45 Celebració d’aniversaris 
 
Els aniversaris es celebren a l’aula només a educació infantil. Les famílies podran convidar a la 
resta de companys de la classe a esmorzar. No es podran portar llaminadures. En cas que 
s’hagin de repartir invitacions a les festes, aquestes es repartiran preferentment fora del recinte 
escolar. Només es podran repartir a la sortida de l’escola si són per tots els infants de la classe. 
 
Capítol 46 Sortides escolars 
 
Les sortides són activitats complementàries dels temes treballats a classe i, a més, ajuden a 
afavorir la relació del grup. Formen part del currículum pedagògic i atès que el preu de les 
sortides està inclòs en la quota, l’assistència a les sortides es obligatòria per a tot l’alumnat. Si un 
alumne no pot assistir a una sortida no se li retornaran els diners atès que aquest forma part d’un 
paquet global que l’escola no pot recuperar. Totes les sortides i colònies que es realitzin han 
d’estar aprovades pel consell escolar. A la reunió d’inici de curs es facilitarà a les famílies el llistat 
de totes les sortides que es realitzaran al llarg del curs i que caldrà que retornin un cop signada. 
Pocs dies abans de la sortida s’informarà a través d’una circular o una nota a l’agenda. 
 
No es poden fer sortides ni altres activitats fora del centre amb menys de dos acompanyants, un 
dels quals ha de ser necessàriament una docent. La ràtio alumne/mestra, s’haurà d’ajustar a la 
Resolució aprovada pel Departament d‘Educació cada curs i conforme a les directrius que 
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s’estableixen en la programació general anual de centre en el començament de curs i que aprova 
el consell escolar. Actualment és la següent: 
 

• Educació infantil: 10/1 
• Cicle inicial i Cicle mitjà: 15/1 
• Cicle superior: 20/1 

 
En cas de grups on hi ha alumnes amb necessitats educatives especials es reforçarà la ràtio amb 
una persona de suport. Els tutors seran els responsables que la relació alumnes/mestres o 
acompanyants s’ajusti a la normativa.  
 
A l’alumnat que participi en activitats fora del recinte escolar li caldrà autorització escrita dels 
seus pares o representants legals. Si un alumne no disposa d’autorització, aquest no podrà fer 
cap activitat fora del recinte escolar i haurà de quedar-se en el centre desenvolupant altres 
tasques. 
 
En els desplaçaments en autocar, el comportament dels alumnes haurà de ser correcte, sense 
moure’s del seu seient ni distreure el conductor i amb el cinturó de seguretat cordat. 
 
 
Capítol 47 Colònies escolars 
 
Les colònies es duran a terme a final de cicle: P5, 2n, 4t  amb una durada de dos dies i una nit, i 
6è amb una durada de tres dies i dos nits. L’assistència mínima per dur a terme les colònies és 
del 50% per grup en el moment de la reserva (l’arrodoniment es durà a la baixa). Per tal de 
fomentar la convivència entre l’alumnat, les colònies es duran a terme tota l’escola en el mateix 
lloc i les mateixes dates, sempre que sigui possible. 
 
En el cas de les colònies escolars la relació d’alumnes/mestres, s’haurà d’ajustar a la Resolució 
que dóna instruccions d’organització i funcionament dels centres d’infantil i  primària aprovada 
pel Departament d‘Educació cada curs i conforme a les directrius que s’estableixen en la 
programació general anual de centre en el començament de curs i que aprova el consell escolar. 
Actualment és la següent: 
 

• Educació infantil: 8/1 
• Cicle inicial i Cicle mitjà: 12/1 
• Cicle superior: 18/1 

 
En cas de grups on hi ha alumnes amb necessitats educatives especials es reforçarà la ràtio amb 
una persona de suport. 
 
Els acompanyants seran preferentment les mestres tutores o en el seu cas mestres que 
intervinguin en el cicle, procurant que, s’interfereixi el mínim possible en els horaris de les 
classes. En el cas contrari, els acompanyants podran ser monitors.   
 
A l’alumnat que hi participi caldrà autorització escrita de les famílies. Si un alumne no disposa 
d’autorització, aquest no podrà fer l’activitat. 
  
Durant les colònies el comportament de l’alumnat ha d’adequar-se al que es recullen a les 
NOFC. Si l’alumnat presenta conductes disruptives posant en perill la bona convivència del grup, 
s’informarà a les famílies per tal que el vinguin a recollir. Si les famílies no poden desplaçar-se, 
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l’escola proporcionarà el desplaçament de l’alumne i la família haurà de fer-se càrrec del cost 
d’aquest  i el del seu acompanyant si és el cas. La família perdrà el dret de reclamar l’import 
abonat de les colònies. Es seguirà el mateix protocol en cas de malaltia de l’alumnat. 
 
Les colònies no estan incloses en la quota que paguen les famílies. Si una família ha realitzat el 
pagament parcial o total d’aquestes i l’alumne no pot assistir-hi que li sigui retornada a l’escola 
serà deixada en dipòsit per la quota del proper curs. 
 
 
Capítol 48 Festes escolars 
 
L’escola celebra algunes festes característiques de la nostra cultura i d’altres que ens acosten a 
altres diversitats culturals. També es celebren esdeveniments relacionats amb la vida escolar que 
tenen un caràcter lúdic i afectiu.  
 
Les festes que es celebren a l’escola són: castanyada, dia de la música, Nadal,  Jornada escolar 
de la pau i la no violència, setmana cultural i carnaval, jornada de danses, sant Jordi, jornades de 
teatre, final de curs, ... La primera setmana de setembre s’acordarà quines festes se celebren en 
l’àmbit escolar i com s’ organitzen, aquestes estaran incloses a la PGAC i aprovades pel consell 
escolar. Les famílies col·laboren amb l’escola en la celebració de les festes. 
 
 
Capítol 49 Ús social del centre 
 
S’entén com a ús social dels centres la realització d’activitats educatives, cíviques, culturals, 
esportives, artístiques o altres de caràcter social per part de persones físiques o jurídiques sense 
ànim de lucre i no compreses en l’ús propi del centre. L’ús social no suposa l’establiment 
d’obligacions jurídiques contractuals. 
 
Les activitats realitzades en l’ús social dels centres ha de tenir la condició doble de no ser 
lucratives ni discriminatòries; han de ser compatibles amb la finalitat educativa del centres, amb 
les activitats d’ús propi previstes en la programació anual i amb les condicions tècniques i 
estructurals de les seves instal·lacions, i s’han de guiar pels principis de convivència, tolerància, 
solidaritat i respecte. 
 
Les activitats escolars ordinàries, extraescolars i complementàries del centre, previstes en la 
programació general anual, tenen sempre caràcter prioritari i el seu desenvolupament no es pot 
veure afectat per activitats que es facin en el marc de l’ús social del centre. 
L’ús social es pot autoritzar en un horari diferent de l’horari escolar, que inclou l’horari en que es 
desenvolupen les activitats lectives, extraescolars i complementàries. En condicions 
excepcionals es poden fer en l’horari escolar, sempre que no impedeixi o dificulti les activitats del 
centre en la jornada escolar. 
 
Les persones físiques o jurídiques que pretenguin fer un ús social de les instal·lacions del centre 
han de presentar la sol·licitud a l’ajuntament, de manera argumentada. L’ajuntament resoldrà la 
sol·licitud formulada d’acord amb la regulació que s’estableixi al municipi a aquest efecte, amb la 
conformitat prèvia del director del centre educatiu. Si l’activitat ha de ser en l’horari escolar, 
correspon a la direcció resoldre motivadament sobre l’ús social de les instal·lacions, sense 
perjudici de l’acord previ de l’ajuntament, a qui correspon el dret de revocació de l’autorització 
quan no es respectin les condicions en què va ser atorgada o no se n’apreciï l’ús social.  
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L’ajuntament és qui estableix les condicions per autoritzar l’ús social dels centres dels quals té la 
propietat demanial (accés, vigilància, manteniment, seguretat, neteja, etc.) i determina, si 
s’escau, una compensació econòmica per al centre per les despeses que se’n derivin. 
 
Les persones físiques o jurídiques autoritzades per a l’ús d’edificis, instal·lacions o serveis dels 
centres educatius públics han de contractar, en tots els casos, una pòlissa d’assegurances que 
cobreixi la responsabilitat civil i la del personal al seu servei, derivada de l’ús de l’activitat, i pels 
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’ús d’espais, per unes sumes assegurades 
mínimes de 150.000 euros per víctima individual i d’1.200.000 euros per sinistre, quantitats que 
poden ser actualitzades pel Govern quan ho consideri convenient. 
 
Amb la relació a l’exercici de l’autonomia dels centres públics de la Generalitat en matèria de 
gestió econòmica, i segons la normativa actual, es preveu que el centre pugui obtenir una 
compensació per les despeses que comportin, al centre, l’ús social de les seves instal·lacions o 
equipaments. La direcció del centre fixarà l’import de la compensació econòmica derivada de 
l’activitat que s’ha de desenvolupar, la qual ha de respondre a la finalitat de cobrir tota la despesa 
generada, tant corrent com de reposició de material, i de reparació d’instal·lacions i equipaments 
eventualment malmesos, d’acord amb els criteris aprovats pel consell escolar. 
 
Les activitats extraescolars o complementàries organitzades per l’ AFA no requereixen cap tràmit 
d’autorització prèvia a l’Ajuntament si han estat aprovades pel consell escolar del centre i 
consten en la programació anual. 
 
 
Capítol 50 Préstec de material del centre 
 
El material que forma part de l’inventari del centre pot ser susceptible de ser deixat  en préstec a 
entitats sense ànim de lucre. L’equipament deixat haurà d’ésser tornat en el mateix estat de 
conservació que s’ha trobat. El Consell Escolar, en revisió de possibles desperfectes, podrà 
exigir un dipòsit, fiança, per assegurar la conservació del material en préstec. 
 
Els peticionaris hauran de fer la seva sol·licitud per escrit a la direcció (Annex nº 9), fent-l’hi 
constar: el nom del responsable de l’activitat, el material demanat, els dies i horari de l’activitat. 
Els peticionaris rebran la resolució de la seva sol·licitud, la qual els serà comunicada per escrit i 
dins els terminis apropiats. Si a l’hora de tornar el material, hi ha desperfectes, s’ haurà de 
restituir. 
 
 
Capítol 51 Actuacions en cas de queixes per prestació dels serveis que qüestionin 
l’exercici professional del personal del centre 
 
Els escrits de queixa sobre l'exercici professional d'una persona que presta serveis en 
el centre  han d'adreçar-se a la direcció del centre i haurà de contenir: 
 

• La identificació de la persona o persones que el presenten,  
• El contingut de la queixa, enunciat de la manera més precisa possible (amb especificació 

dels desacords, de les irregularitats, de les anomalies, etc., que qui presenta la queixa 
creu que s’han produït per acció o omissió del docent o d’un altre treballador del centre). 

• La data i la signatura. 
• Les dades, documents o altres elements acreditatius dels fets, actuacions o omissions a 

què es fan referència, i sempre a l'efecte de prova per fer les oportunes al·legacions. 
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Un cop rebut l’escrit per part de la direcció haurà de: 
 

• Traslladar còpia de l’escrit de queixa rebut al docent o treballador afectat, i demanar-li un 
informe escrit precís sobre els fets objectes de la queixa, així com aportació de la 
documentació probatòria que consideri oportuna. L’informe escrit es pot substituir per un 
informe verbal de la persona afectada que es recollirà per escrit en el mateix moment que 
la formuli, es datarà i la signarà, com a mínim la persona afectada. 

• Estudiar-la directament, o a través d’altres òrgans.  
• Dur a termes les actuacions d’informació, d’assessorament, de correcció i, si fa el cas, 

d’aplicació dels procediments de mediació, en el marc de les funcions que la direcció té 
atribuïdes, a la qual li correspon vetllar pel compliment de la normativa i exercir la 
prefectura del personal que hi té adscrit. 

• Quan s'ha obtingut la informació i s'ha escoltat la persona interessada, la 
directora ha de prendre les decisions que consideri pertinents i comunicar per escrit, a 
la persona o persones que han presentat la queixa, la solució adoptada o, si escau, la 
desestimació motivada. En l'escrit cal fer constar l'òrgan al qual poden recórrer si no 
queden satisfets amb la resolució adoptada. La documentació que s'ha generat ha de 
quedar arxivada a la direcció o a la secretaria del centre. 

 
En el cas que la direcció del centre sigui part directament interessada en la queixa, s’haurà 
d’abstenir i, en el seu lloc, durà a terme tot el procediment el/la cap d’estudis. 
 
Un cop conclosa l’actuació de la direcció es podrà informar la direcció dels Serveis Territorials de 
la incidència produïda i la solució que se li ha donat. En tot cas, la documentació quedarà 
arxivada, en original o còpies autentificades, a la secretaria del centre, a disposició de la 
Inspecció d’Educació. 
 
 
Capítol 52 Publicitat i informacions 
 
Per norma general, no s’exposarà o distribuirà publicitat d’entitats privades o lucratives dins el 
recinte escolar. L’equip directiu podrà repartir i recollir informació que es refereixi a activitats 
avalades per l’AFA, l’ajuntament, així com entitats del municipi. 
 
La distribució i repartiment de publicitat entre el professorat de material pedagògic,  recursos 
educatius i de tota mena d’activitats o elements de possible interès educatiu serà regulada pel 
claustre de mestres. L’exposició de publicitat serà regulada per l’equip directiu. 
La informació individual que l’escola té en els seus arxius i bases de dades queda restringida a 
l’ús intern del personal docent i està subjecte al que dicta la legislació vigent al respecte. Només 
el pare, mare o tutor legal de l’alumne podrà tenir accés a la informació personal dels seus fills. 
La informació general o estadística sobre l’escola només podrà ser facilitada a entitats públiques. 
 
 
TÍTOL XI GESTIÓ ECONÒMICA                                                                                                        
 
 
Capítol 53 Gestió econòmica  
 
Segons marca la normativa, un centre educatiu és un ens públic i, com a tal, s’ha de gestionar 
d’acord amb els principis de transparència, fiabilitat i control social. 
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La transparència i la fiabilitat s’asseguraran a través del pressupost i la comptabilitat. El control 
social s’establirà en el consell escolar, el qual es consultarà de manera preceptiva i que haurà de 
manifestar el suport, com a mínim per majoria simple, al pressupost  que presenta i aprova la 
direcció. 
 
El pressupost  s’entendrà com una eina de referència que facilitarà la planificació, la previsió i el 
seguiment d’ingressos i despeses, així com també una eina de control i ajuda al seguiment 
pressupostari. 
 
La direcció de l’escola gestionarà tots els ingressos rebuts que podran arribar per diferents vies: 
 

• Els assignats pel Departament d’Educació. 
• Els que provenen d’altres administracions. 
• Aportacions voluntàries de les famílies. 
• Els que derivin de l’activitat del centre. 
• Per compensacions econòmiques derivades per ús social de les instal·lacions, 

equipament i material propietat del Departament d’Educació. 
• Els que derivin de convenis de col·laboració  amb d’altres empreses i entitats per posar a 

disposició els espais i percebre la compensació prevista en el conveni. 
 
 
Capítol 54 Pressupost 
 
És el document que recollirà la previsió dels ingressos i la capacitat màxima de despeses que es 
podran fer durant l’exercici econòmic. La seva vigència serà l’any natural. L’equip directiu 
elaborarà el pressupost, un cop escoltades les propostes del claustre i del consell escolar, a l’inici 
de l’exercici pressupostari i l’aprova si escau, prèvia consulta preceptiva al consell escolar. 
 
El cicle pressupostari englobarà l’elaboració i aprovació dels pressupostos, les modificacions 
necessàries durant l’exercici pressupostari, l’execució que es reflectirà en la comptabilitat del 
centre i la liquidació i avaluació. 
 
La directora juntament amb l’equip directiu prepararà la liquidació pressupostària i la proposta 
d’eventuals romanents del pressupost de l’exercici següent i les presentarà al claustre i al consell 
escolar per tal que les valori. 
 
El centre utilitzarà el programari Esfer@ per elaborar, gestionar i liquidar el pressupost. 
La previsió pressupostària, tant de les despeses com dels ingressos vindrà marcada per la 
contenció econòmica més sostenible de les despeses. Serà objectiu prioritari reduir les 
despeses, sense que afecti al model d’escola que es recull en el PEC. 
 
 
Capítol 55 Beques i ajuts 
 
L’escola vetllarà perquè la informació sobre convocatòries de beques i ajuts a l’estudi i/o 
menjador destinades a l’alumnat els arribi amb prou antelació per poder presentar la sol·licitud en 
el termini establert a la convocatòria. 
 
L’equip directiu comprovarà que l’alumnat hagi destinat la beca o l’ajut a la finalitat per la qual 
se’ls ha concedit. En aquest sentit haurà de comunicar als serveis territorials el llistat de l’alumnat 
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que no compleixi els requisits o no es trobi en les situacions establertes per la convocatòria 
corresponent. 
 
A més, s’entén que no han destinat la beca a la finalitat prevista, quan concorri alguna o algunes 
de les situacions següents: 
 

• Deixar el centre abans de finalitzar el curs. 
• No haver assistit a un 80% o més de les hores lectives, excepte en cas de dispensació 

d’escolarització. 
• No haver superat el 50% de les àrees. 

 
  
TÍTOL XII RECURSOS MATERIALS                                                                                                 
 
 
Capítol 56 Recursos materials 
 
Els materials de classe (fulls, pintura, fotocòpies, llibres, jocs, material de matemàtiques, ...) 
estarà socialitzat. L’ajuntament de Martorelles dins el «Projecte d’Equitat educativa» (Annex nº 
10) subvencionarà una part del material utilitzat al centre. Les famílies abonaran una quota cada 
curs. Aquesta quota inclourà tot el material necessari al centre fungible, no fungible i les sortides. 
 
56.1 Reprografia 
 
L’escola disposa de dues fotocopiadores. Una instal·lada al quartet del material i de la qual serà 
consergeria l’encarregat de fer les fotocopies. L’altra ubicada a la sala de mestres i amb connexió 
als ordinadors de les aules. En aquesta cada mestre té adjudicada una quota. 
 
Per tal d’evitar el malbaratament de recursos cal valorar abans de cada còpia, la seva necessitat. 
 
56.2 Comandes i compra de material 
 
Les comandes i compres de material específic per un grup o cicle es vehicularan a través de les 
comandes fetes en el cicle. Aquest llistat serà lliurat a l’equip directiu per tal de donar-li el seu 
vistiplau, tenint en compte el pressupost de l’any en curs. Tot seguit, i segons les característiques 
del material sol·licitat, l’equip directiu podrà adquirir-lo directament o autoritzar a la mestra per a 
què realitzi la compra. 
 
56.3 Càmeres de foto, vídeo, ... 
 
Cada nivell tindrà una càmera de fotos a la seva disposició. La tutora serà l’encarregada de 
custodiar-la i de descarregar-ne les fotos a la «p». 
 
La tutora caldrà que tingui cura de l’alumnat que no ha autoritzat l’ús de la seva imatge i vetllar 
per tal que a les imatges que es publiquin no pugui ser fàcilment identificable. 
 
56.4 Portàtils, netbooks, tablets,  ... 
 
A cada aula hi ha material informàtic: tablets, portàtils, netbooks, ebooks, ..., per dur a terme les 
tasques curriculars. L’organització del material informàtic està recollida en el Protocol TAC 
(Annex  nº 11) 
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56.5 Web, blog, facebook, ... 
 
La seva finalitat és la de difondre les activitats que es desenvolupen a l’escola. La informació dels 
blogs serà subministrada per les mestres encarregades (segons calendari distribuït des de la 
comissió TAC cada trimestre) i penjada per la comissió TAC. 
 
L’escola també disposa de facebook. Aquest està enllaçat amb els blogs de la pàgina web. Serà 
gestionat des de la comissió TAC.  
 
L’organització de la web, blogs, facebook, estan recollits en el Protocol TAC. 
 
56.6.  ClassDoho, Symbaloo, Scratch 
 
L’escola, prèvia autorització de les famílies (ANNEX nº 12) utilitzarà aquells recursos on line que 
consideri necessaris per al desenvolupament de la tasca educativa. 
 
 
TÍTOL XIII SERVEIS ESCOLARS                                                                                                      
 
 
Capítol 57 Menjador escolar  
 
El menjador escolar és  un espai educatiu en el qual es treballen els hàbits, el respecte al fet 
cultural i les relacions personals. Tant la direcció del centre, el consell escolar, els responsables 
de l'empresa i les monitores hauran de vetllar per a què això es compleixi. 
 
El seguiment d’aquest funcionament es farà a través d’una comissió mixta integrada per 
membres del sector de pares del consell escolar, empresa i equip directiu. 
 
El servei del menjador és un servei complementari i no obligatori per a l’alumnat de l’escola. 
També en poden fer ús els membres de la comunitat educativa que ho sol·licitin. 
 
57.1 Horaris i pautes d’organització 
 
Les llistes de menjador de cada dia es tancaran a 2/4 de 10 del matí. L’alumnat s’apuntarà a 
l’aula i l’encarregat de menjador portarà el llistat a la coordinadora. Aquest/a farà la llista i la 
comanda al càtering. A partir d’aquest horari, l’equip directiu decidirà si incorpora un alumne nou 
a la llista. La coordinadora estarà cada dia de 9’00 a 9’30h a l’escola per atendre a les famílies i 
per efectuar la venda del tiquets de l’alumnat eventual. 
 
Les monitorses tindran cura dels infants d’educació infantil des que els recullin a les 12’30h fins 
a les 15h. Recolliran als infants a la porta de la classe i els lliuraran a la tutora. Ompliran cada dia 
l’agenda de menjador, pels infants fixes, i el full informatiu, pels alumnes esporàdics, on indicaran 
com ha anat el servei. L’alumnat que sol·liciti realitzar la migdiada s’acompanyarà a l’aula de P3 
per realitzar-la i una monitora estarà pendent d’aquest. Dos cops al curs (febrer i juny) es farà 
arribar un informe a les famílies, coincidint amb els informes escolars. 
 
Les monitores tindran cura dels infants de primària des de les 12’30h fins a les 15h. Recolliran 
als infants al pati d’educació infantil i els lliuraran a la porta de l’aula. Al final de cada trimestre es 
farà arribar un informe a les famílies coincidint amb els informes escolars. 
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Durant l’estona de menjador serà el monitor  qui assumirà la responsabilitat quant a incidents, 
accidents i conflictes que es puguin donar en aquesta franja horària així com de buscar-ne una 
solució. Davant d’un problema de conducta es seguiran les mateixes normes de convivència que 
s’ha establert i prescrit en aquestes NOFC en l’horari lectiu. S’informarà de les incidències 
ocorregudes a la tutora  i/o a l’equip directiu, i si es considera pertinent a les famílies de l’alumne. 
 
Durant l’horari de menjador es duran a terme 2 torns diferenciats: 
 

• 1r torn: 
◦  Aquest torn estarà format per l’alumnat d’EI i el de CI que es consideri. 
◦ de 12’30h a 13’30h aproximadament, dinar. De 13’30 a 15h es duran a terme activitats 

dirigides i joc lliure a les aules o al pati d’educació infantil.  
 

• 2n torn:  
◦ Estarà format per l’alumnat de CM i CS, així com el de CI que es consideri. 
◦ de 12’30h a 13’30h aproximadament, estaran a la biblioteca realitzant activitats i de 

13’30h a 14’15h aproximadament, dinaran.  
◦ Posteriorment aniran a la pista a jugar.  

 
El material utilitzat per dur a terme les activitats haurà de ser subministrat per l’empresa. 
 
En cas de pluja o mal temps es proposaran activitats a les aules d’educació infantil i al gimnàs, 
sota el control del monitoratge. 
 
L’alumnat estarà acompanyat del monitoratge en tot moment. Les dependències utilitzades 
hauran de deixar-se en perfecte estat. 
 
El monitoratge vetllarà per tal que l’alumnat adquireixi uns hàbits alimentaris i higiènics 
saludables. 
 
57.2 El monitoratge 
 
El monitoratge dependrà laboralment de l’empresa contractada per dur a terme el servei de 
menjador de l’escola. El seu funcionament serà sota les directrius marcades directament pel 
centre. L’empresa haurà de complir totes les disposicions vigents en matèria laboral, i altres 
disposicions vigents de seguretat i higiene en el treball i en les instal·lacions, referides al 
personal i al lloc de la seva feina. L’equip directiu podrà intervenir en la selecció i/o substitució del 
monitoratge i proposar el seu canvi si hi ha raons que així ho motivin. El nombre de monitoratge 
dependrà de les ràtios que determini el Departament d’Educació i s'adaptarà a les necessitats de 
l’escola. Els horaris i les pautes d’actuació del monitoratge s’aprovaran al començament de cada 
curs per part de l’equip directiu. 
 
L’empresa haurà d’acreditar la personalitat, el currículum professional i situació contractual 
d’aquest personal davant la direcció del centre. L’empresa està obligada a substituir les baixes 
d’immediat. Les substitutes hauran de tenir la seva situació laboral ajustada a la normativa. 
S’haurà de notificar a l’equip directiu qualsevol canvi de monitoratge. 
 
Les monitores hauran de portar un vestuari adequat. Tractaran amb respecte tot l’alumnat 
comensal. Cal que procurin un tracte personalitzat d’acord amb les característiques de cada 
alumne. 
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Les persones alienes al servei de menjador precisen l’autorització de la coordinadora de 
menjador i de l’equip directiu per entrar a les instal·lacions.  
 
Funcions monitoratge: 
 

• Tenir cura dels comensals pel bon funcionament del servei. 
• Distribuir el menjar per les taules amb la finalitat que tothom rebi la ració adequada. 
• Supervisió i manteniment de l’ordre, i dels hàbits de menjar. 
• Orientar a l’alumnat en els hàbits alimentaris i ajut en els hàbits socials durant l’activitat 

del menjador. 
• Ajut en l’ús i conservació del parament del menjador. 
• Desenvolupament d’activitats d’animació i esbarjo. 
• En general qualsevol altra tasca que es consideri exigible relacionada amb la vigència de 

l’alumnat en el període de menjador. 
 
57.3 L’alumnat 
 
Les normes de convivència durant l’estona de menjador són les mateixes que regeixen la resta 
de l’horari lectiu de l’alumnat i recollides en les NOFC i al PEC. 
 
L’alumnat inscrit al servei de menjador no podrà absentar-se dins de l’horari establert sense 
l’autorització expressa de les famílies i sempre que una persona adulta autoritzada vingui a 
recollir-los. 
 
En cas d’haver de rebre medicació, per patir alguna al·lèrgia o intolerància o bé estar sotmès a 
una dieta sota prescripció mèdica, s’haurà de justificar amb la certificació mèdica o document 
acreditatiu del metge corresponent. No s’administraran medicaments sense prescripció mèdica i 
petició i autorització per escrit de les famílies. L’equip directiu n’haurà d’estar assebentat. 
 
57.4 Els menús 
 
La confecció dels menús es realitzarà d’acord amb els criteris nutricionals del Departament 
d’Educació, i les recomanacions dels organismes de salut pública. Els menús seran adequats a 
l’edat de l’alumnat, variats i equilibrats i preferentment amb productes ecològics i de proximitat. 
La presentació serà acurada. 
 
S’haurà de preveure menús especials per raons dietètiques, mèdiques (règim, dieta, sense ou, 
sense gluten, ...) i d’altres que siguin respectuosos amb les creences (sense porc, sense carn, 
halal, vegà, ...) 
 
Cada menú estarà format de primer plat, segon plat, unes postres, pa i beguda. Els menús es 
confeccionaran de tal manera que no es repeteixin els plats almenys durant una setmana. 
 
Els menús hauran de planificar-se anticipadament i amb una periodicitat no superior a un mes. 
Es farà arribar una còpia del menú normal a les famílies de l’alumnat i a l’escola. Es farà arribar 
una còpia en digital de les diferents tipologies de menús al centre i que en farà difusió. 
 
57.5 Obligacions contractuals 
 
L’empresa de menjador haurà de fer-se càrrec de mantenir les instal·lacions, aparells i altres 
elements propietat del Departament d’Educació o de l’AFA en perfecte estat de conservació i 
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funcionament, efectuant a càrrec seu totes aquelles reparacions o reposicions que esdevinguin o 
puguin esdevenir. 
 
Caldrà que l’empresa de menjador es faci càrrec de la neteja de les instal·lacions, mobiliari i 
escombraries que s’originin amb motiu de la prestació del servei, les quals seran seleccionades i 
dipositades en els contenidors de recollida selectiva pertinents. 
 
Les instal·lacions de la cuina i menjador compliran els requisits que marca la normativa vigent. 
 
Les propostes de variació dels preus de cada menú hauran d’ésser formulades per escrit i 
degudament justificades i signades pel màxim responsable de l’empresa. Aquestes tarifes hauran 
d’adaptar-se a la normativa aprovada pel Departament d’Educació a tal efecte. 
 
L’equip directiu es reserva el dret d’inspecció de la qualitat dels productes, el grau de prestació 
del servei i del compliment de la legislació d’higiene i sanitat. 
 
Al menjador hi haurà una farmaciola amb material suficient per atendre a les contingències de 
petites ferides. En casos de ferides o lesions més importants, es trucarà al 112 i/o a un familiar de 
l’alumne, segons la gravetat de la lesió. Un monitor acompanyarà a l’infant a l’espera de 
l’arribada d’un familiar. Es seguirà el mateix protocol en cas d’accident que a l’escola i que està 
recollit a les NOFC.  En tot moment es mantindrà informat l’equip directiu de l’escola. 
 
Tots els aspectes normatius d’aquest reglament estan supeditats a les disposicions legals 
vigents. 
 
L’empresa haurà de fer-se càrrec del material necessari per dur a terme les activitats que 
desenvolupin amb els nens i nenes: colors, fulls, jocs, joguines de pati, pel·lícules, ... . En el cas 
que s’utilitzi el material de l’escola haurà d’estar acordat amb l’equip directiu, així com haver 
pactat una compensació si s’escau. 
 
Capítol 58 Acollida matinal 
 
L’activitat d’acollida matinal es procurarà que sigui desenvolupada per la mateixa empresa que 
duu a terme el servei de menjador, a fi i efecte que el monitoratge pugui ser compartit. L'activitat 
d'acollida matinal ha d’estar inclosa  a la PGAC i aprovada pel Consell Escolar per tal de garantir-
ne la seva coherència amb el PEC. 
 
L’horari del servei serà de 7’45h a 9’00h. L’alumnat accedirà al servei per la porta de la cuina que 
dóna al C/Nou i es desenvoluparà el servei al menjador de l’escola. L’alumnat serà acompanyat a 
les 9h fins a la seva aula o bé fins a l’entrada del centre. 
 
El monitoratge és personal que dependrà laboralment de l’empresa contractada o per l’AFA i 
haurà de complir totes les disposicions vigents en matèria laboral, i altres disposicions vigents de 
seguretat i higiene en el treball i en les instal·lacions, referides al personal i al lloc de la seva 
feina. L’equip directiu podrà intervenir en la selecció i/o substitució del monitoratge i proposar el 
seu canvi si hi ha raons que així ho motivin. El nombre de monitoratge dependrà de les ràtios que 
determini el Departament d’Educació i s'adaptarà a les necessitats de l’escola.  
 
Durant l’acollida matinal serà el monitoratge qui assumirà la responsabilitat quant a incidents, 
accidents i conflictes que es puguin donar en aquesta franja horària així com de buscar-ne una 
solució. Les normes de convivència durant l’acollida matinal són les mateixes que regeixen la 
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resta de l’horari lectiu de l’alumnat i recollides en les NOFC, així com al PEC. S’informarà a 
l’equip directiu i a les tutores de les incidències ocorregudes i si es considera pertinent a les 
famílies de l’alumnat. 
 
L’empresa haurà d’acreditar la personalitat, el currículum professional i situació contractual 
d’aquest personal davant la direcció del centre. L’empresa està obligada a substituir les baixes 
d’immediat. Els substituts hauran de tenir la seva situació laboral ajustada a la normativa. 
S’haurà de notificar a l’equip directiu qualsevol canvi de monitoratge. 

Les monitores tractaran amb respecte tot l’alumnat. Cal que procurin un tracte personalitzat 
d’acord amb les característiques de cada alumne. 
 
Les persones alienes al servei  precisen de l’autorització del coordinador del servei i de l’equip 
directiu per entrar a les instal·lacions.  
 
L’alumnat, que acudeixi a l’acollida matinal, no podrà absentar-se dins de l’horari establert sense 
l’autorització expressa dels pares o tutors legals i sempre que una persona adulta autoritzada 
vingui a recollir-los. 
 
No s’administraran medicaments sense prescripció mèdica i petició i autorització per escrit de les 
famílies i se n’haurà d’informar a l’equip directiu. 
 
L’empresa de l’activitat haurà de fer-se càrrec de mantenir les instal·lacions, aparells i altres 
elements propietat del Departament d’Educació o l’AFA en perfecte estat de conservació i 
funcionament, efectuant a càrrec seu totes aquelles reparacions o reposicions que esdevinguin o 
puguin esdevenir. 
 
Al menjador hi haurà una farmaciola amb material suficient per atendre a les contingències de 
petites ferides. En casos de ferides o lesions més importants, es trucarà al 112 i/o a un familiar de 
l’alumne, segons la gravetat de la lesió. Un monitor acompanyarà a l’infant a l’espera de 
l’arribada d’un familiar. En tot moment es mantindrà informat l’equip directiu de l’escola. 
 
 
Capítol 59 Activitats extraescolars 
 
Les activitats extraescolars són aquelles que no tenen continguts propis de les activitats lectives 
ni de les activitats complementàries, són planificades, programades, organitzades i 
desenvolupades prioritàriament per les associacions de famílies d’alumnes, Ajuntaments, o altres 
entitats i associacions. Tenen com a finalitat la formació de l’alumnat en aspectes socioeducatius 
i de lleure sense relació directa amb l’activitat pròpiament escolar. Tenen caràcter voluntari per a 
l’alumnat.  
Es desenvolupen fora de l’horari lectiu (16'30 a 18h) i sense que puguin interferir en el normal  
desenvolupament de les activitats escolars lectives o complementàries. Tant el consell escolar 
com la direcció del centre hi col·laboraran facilitant i estimulant la seva realització amb la cessió 
d’espais i material del centre, i en tots aquells aspectes que siguin de la seva competència, 
d’acord amb el procediment previst en aquestes NOFC, el que estableixi el seu consell escolar, i 
tenint en compte el normal desenvolupament de la vida escolar. El consell escolar i l ‘equip 
directiu vetllarà per tal que aquestes activitats segueixin el PEC i les NOFC. 
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Les activitats extraescolars seran organitzades, i quedaran sota la responsabilitat de les entitats 
o persones que hagin fet la sol·licitud. Aquesta mateixa entitat serà responsable de les 
actuacions del personal contractat per a portar a terme aquestes activitats, al qual haurà de 
donar a conèixer la normativa d’aquestes NOFC i del PEC que els hi pugui afectar en el 
desenvolupament de l’esmentada activitat. 
Totes les activitats extraescolars han d’estar incloses a la PGAC i aprovades pel Consell Escolar 
per tal de garantir-ne la seva coherència amb el PEC. 
 
El monitoratge és personal que dependrà laboralment de l’empresa contractada o per l’AFA i 
haurà de complir totes les disposicions vigents en matèria laboral, i altres disposicions vigents de 
seguretat i higiene en el treball i en les instal·lacions, referides al personal i al lloc de la seva 
feina. L’equip directiu podrà intervenir en la selecció i/o substitució del monitoratge i proposar el 
seu canvi si hi ha raons que així ho motivin. El nombre de monitoratge dependrà del que 
determini el Departament d’Educació i s'adaptarà a les necessitats de l’escola.  
 
Durant les activitats extraescolars serà el monitor/a  qui assumirà la responsabilitat en quant a 
incidents, accidents i conflictes que es puguin donar en aquesta franja horària així com de 
buscar-ne una solució. Davant d’un problema de conducta es seguiran les mateixes normes de 
convivència que s’ha establert i prescrit en aquestes NOFC en l’horari lectiu. S’informarà de les 
incidències ocorregudes a l’equip directiu i als/a les tutors/es i si es considera pertinent a les 
famílies de l’alumne. 
 
L’empresa haurà d’acreditar la personalitat, el currículum professional i situació contractual 
d’aquest personal davant la direcció del centre. L’empresa està obligada a substituir les baixes 
d’immediat. Els substituts hauran de tenir la seva situació laboral ajustada a la normativa. 
S’haurà de notificar a l’equip directiu qualsevol canvi de monitoratge. 

Els monitors tractaran amb respecte tot l’alumnat. Cal que procurin un tracte personalitzat 
d’acord amb les característiques de cada alumne. 
 
Les persones alienes al servei precisen l’autorització del/la coordinador/a de les extraescolars i 
de l’equip directiu per entrar a les instal·lacions.  
 
L’alumnat inscrit a les activitats extraescolars no podrà absentar-se dins de l’horari establert 
sense l’autorització expressa dels pares o tutors legals i sempre que una persona adulta 
autoritzada vingui a recollir-los. 
 
L’empresa de l’activitat haurà de fer-se càrrec de mantenir les instal·lacions, aparells i altres 
elements propietat del Departament d’Educació o l’AFA en perfecte estat de conservació i 
funcionament, efectuant a càrrec seu totes aquelles reparacions o reposicions que esdevinguin o 
puguin esdevenir. 
 
A la sala de la fotocopiadora  hi haurà una farmaciola amb material suficient per atendre a les 
contingències de petites ferides. En casos de ferides o lesions més importants, es trucarà al 112 
i/o a un familiar de l’alumne, segons la gravetat de la lesió. Un monitor acompanyarà a l’infant a 
l’espera de l’arribada d’un familiar. En tot moment es mantindrà informat l’equip directiu de 
l’escola. 
 
La preparació de les activitats extraescolars s’iniciarà el mes de maig, realitzant el contacte amb 
les empreses per garantir la prestació del servei durant el curs següent. Durant el mes de juny 
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s’enviarà una circular a les famílies per tal que aquestes facin una preinscripció. El mes de 
setembre es tornarà a realitzar l’oferta de les activitats extraescolars i després d’una reunió amb 
les diferents empreses i les famílies es durà a terme la inscripció definitiva a les activitats. Les 
activitats es duran a  terme d’octubre a maig. Es procurarà que les activitats acabin amb una 
petita exposició de les activitats realitzades davant de la comunitat escolar. 
 
TÍTOL XIV GESTIÓ ACADÈMICA I ADMINISTRATIVA                                                                     
 
 
Capítol 60 Tancament de curs 
 
A començaments del tercer trimestre l’equip directiu farà arribar a totes les mestres un llistat amb 
la documentació i tasques que de deixar complimentada abans de final de curs, així com aquella 
documentació que l’equip directiu consideri necessària per realitzar la Memòria anual del centre. 
 
 
Capítol 61 Traspàs i adaptació de 6è a l’ESO 
 
Dins del seminari de coordinació primària-secundària, que des de diferents àrees del centre es 
participa (cicle superior, llengua anglesa, música, educació física, ...), s’emmarca tot el procés de 
traspàs d‘informació i d’adaptació de l’alumnat de 6è de primària a 1r d’ESO del centre a l’institut 
de referència Alba del Vallès. 
 
Al llarg del 1r Trimestre a partir de les notes obtingudes durant el primer trimestre a 1r d’ESO es 
duu a terme una reunió de coordinació entre el professorat de 1r d’ESO i el de cicle superior de 
l’escola per valorar l’adaptació de l’alumnat.  
 
Al llarg del 2n trimestre i abans de les preinscripcions i les portes obertes es duu a terme una 
visita de l’alumnat de 6`de a les instal·lacions de l’institut, on exalumnes de l’escola els fan de 
guies per aquest i responen a les seves preguntes. 
 
Durant el mes de maig es duu a terme una reunió entre el/la tutor/a de 6è,, un membre de l’equip 
directiu, la professional de l’EAP, la coordinadora pedagògica de l’institut i la coordinadora de 1r  
d’ESO del proper curs, per tal dur a terme el traspàs de la informació de l’alumnat de 6è. En 
aquesta reunió s’adjuntarà el full de traspàs emplenat pel centre (Annex nº 13). A final de curs es 
farà arribar a l’institut la documentació prevista a la normativa vigent. 
 
Aquell alumnat  que  segueixi els seus estudis en un institut que no sigui l’Alba del Vallès es farà 
arribar el full de traspàs i la documentació marcada per la documentació vigent. Sempre que sigui 
possible es durà a terme una coordinació amb l’institut de destinació. 
 
 
Capítol 62 Tasques i recomanacions d’estiu 
 
Cada cicle preparà un full informatiu que reculli les tasques orientatives per tal que l’alumnat 
dugui a terme durant l’estiu. Les tasques a dur a terme han de ser competencials i 
contextualitzades. Es defugirà de feines repetitives i memorístiques. En la mesura que sigui 
possible es tindrà en compte les particularitats de cada alumne. Annex nº 14. 
 
L’alumnat de 6è que no hagi superat alguna de les competències bàsiques o una de les àrees, 
haurà de realitzar la feina preparada conjuntament en el seminari de primària-secundària, seguint 
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les directrius del Departament d’Educació. Feines que haurà de presentar el primer dia de classe 
a l’institut i que formaran part de la seva avaluació inicial. Es farà arribar a l’institut un llistat amb 
l’alumnat que ha de presentar aquestes tasques. 
 
 
Capítol 63 Documentació del grup-classe 
 
Al despatx hi ha custodiat un expedient de cada alumne amb tota la informació documental de la 
qual es disposa: full de matriculació, fulls de dades personals, informes, autoritzacions, recull 
d’entrevistes, .... Tota aquesta informació pot ser consultada pel professorat però no se’n poden 
fer còpies, ni extreure del centre. Cal guardar confidencialitat sobre les dades recollides.  
 
A nivell d’administració es recollirà tota la informació al programari que des del Departament 
d’Educació habiliti: esfer@, Ralc, ... 
 
 
Capítol 64 Carpeta de promoció 
 
A l’aula hi ha una carpeta en la qual es recull tota la informació del grup classe al llarg de tota la 
seva escolaritat. Aquesta carpeta s’anirà promocionant amb el grup. A l’annex nº 15 es recull el 
contingut d’aquesta carpeta. 
 
 
Capítol 65 Carpeta de nivell 
 
A l’aula hi ha una carpeta en la qual es recull tota la informació del nivell al llarg del curs. Aquesta 
carpeta caldrà ser actualitzada a final de curs. 
A l’annex nº 16  es recull el contingut d’aquesta carpeta. 
 
 
Capítol 66 Carpeta d’entrevistes 
 
Durant el curs la mestra recopilarà tota la informació recollida sobre cada alumne/a a través 
d’entrevistes amb la família, coordinacions amb altres professionals, ..., a la carpeta 
d’entrevistes. A final de curs tota aquesta informació es guardarà al despatx. 
 
 
Capítol 67 Control d’assistència 
 
Cada matí i tarda, sota la supervisió de la mestra que es trobi en aquell moment a l’aula es durà 
a terme el control d’assistència i retards de l’alumnat. A final de mes la tutora farà arribar aquest 
llistat al despatx així com les justificacions que hagin fet arribar les famílies. 
 
 
Capítol 68 Memòria externa USB 
 
Cada mestre disposarà d’un USB pel seu ús al llarg del curs escolar. En el USB hi ha un guió 
(Annex nº 17) de la informació que hi ha d’haver.  
 
Al llarg del curs el mestre podrà fer ús del dispositiu amb finalitats didàctiques. A final de curs 
n’haurà de deixar una còpia de la informació d’aquest a la «P» i esborrar tota aquella informació  
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que no consideri necessària. 
 
Al llarg del curs es recomanable anar guardant la informació a la «P» per tal de generar còpies 
de seguretat de la informació i així evitar la pèrdua d’informació per diferents factors, com ara un 
virus. 
Es procurarà tenir cura de l’USB per evitar l’entrada de virus a la xarxa del centre. 
 
S’habilitaran recursos digitals com ara: drive, correu electrònic, ..., per tal d’afavorir la 
competència digital de l’alumnat. 
 
 
Capítol 69  Organització de la unitat «P» 
 
A la xarxa de l’escola hi haurà habilitada una partició del disc dur del servidor, «P». Aquesta és 
compartida amb tots els ordinadors del professorat, en el qual hi ha tota la informació i 
documents de treball utilitzats. 
 
Per accedir a la «p» caldrà fer ús de la contrasenya subministrada i que s’ha de custodiar, atès 
que en aquesta carpeta pot haver-hi emmagatzemada informació sensible. 
 
Cal evitar deixar documents i carpetes a l’escriptori dels ordinadors. A final de curs, per tal de 
millorar el rendiment dels ordinadors, es durà a terme una neteja de l’escriptori, dels arxius 
temporals, historials de navegació, ... 
 
Es procurarà tenir cura del seu ús per tal d’evitar l’entrada d’un virus a la xarxa del centre. 
 
 
Capítol 70 Organització de la unitat «T» 
 
Aquesta partició del disc dur és compartida amb tots els ordinadors, és per a ús de l’alumnat.  
Podran guardar-hi tots els treballs duts a terme a l’aula. S’hi accedirà directament des de l’usuari 
«argo» i sense contrasenya. 
 
Es procurarà tenir cura del seu ús per tal d’evitar l’entrada d’un virus a la xarxa del centre. 
 
 
Capítol 71 Drive, Symbaloo 
 
Es podrà utilitzar el drive del correu xtec per compartir informació, documents, ..., com a xarxa 
segura pel traspàs d’informació. 
 
A l’hora de compartir recursos es podrà utilitzar el programa Symbaloo del centre.  
 
 
TÍTOL XV PROJECTES                                                                                                                    

 
Capítol 72 Projectes d’innovació pedagògica 

La innovació és un instrument per millorar la qualitat del sistema educatiu, la progressiva 
adequació als reptes que l’evolució social planteja i millorar l’equitat educativa. 
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Aquest procés planificat ha d’incorporar tant l’avaluació del procés com la dels resultats. Ha de 
basar-se en l’aprenentatge centrat en l’alumne, i necessita un lideratge pedagògic distribuït entre 
l’equip directiu i la implicació activa de l’equip docent. 

L’article 2 de l’Ordre ENS/303/2015, de 21 de novembre, estableix les modalitats d’innovació 
pedagògica següents: 
 

• Programes d’innovació: plans d’acció que el Departament d’Educació prioritza i impulsa. 
• Projectes d’innovació pedagògica: iniciativa del centre educatiu que forma part del PEC, 

que respon a objectius de millora educativa i que aporta evidències del canvi que ha 
significat pel centre. 

• Pràctiques educatives de referència: iniciatives del professorat vinculades al PEC que 
evidencien la millora educativa. 

 
La direcció del centre vetllarà per dur a terme una tasca educativa que respongui a aquests 
plantejaments. 
 
Els programes d’innovació que desenvolupi el centre s’adequaran a la normativa vigent en aquell 
moment. 
 

Capítol 73  Projecte singular 

En el marc del treball en xarxa s’emmarca el Projecte singular. És un projecte que es 
desenvolupa conjuntament amb l’institut Alba del Vallès de Sant Fost. El projecte consisteix en 
que a alumnat de 3r o 4t d’ESO se li convaliden algunes assignatures en realitzar tasques en 
entorns laborals. Les tasques desenvolupades per aquest alumnat en cap cas pot suposar 
aportar treball o serveis de persones associades o contractades per la qual l’aportació en pugui 
derivar deures o responsabilitats per al centre i per a l’administració educativa. 
Pel desenvolupament del Projecte singular es tindrà en compte el seu protocol (Annex nº 18) 
 
 
TÍTOL XVI DISPOSICIONS FINALS                                                                                                 
 
 
Capítol 74 Interpretació del document de les NOFC 
 
Aquestes NOFC són d’obligat compliment per a tots els membres que constitueixen la comunitat 
escolar de l’escola Les Pruneres de Martorelles i entraran en vigor a partir de la seva aprovació 
definitiva per part del consell escolar del centre. 
 
El director del centre és el màxim responsable de fer complir aquestes NOFC. Els membres del 
consell escolar, el claustre de mestres i els de la junta de l’AFA tenen també el deure de 
conèixer, complir i fer complir les NOFC. 
 
Es faculta a la directora per a la interpretació del la present normativa. 
 
Pel que fa als deures de l’alumnat i a les seves normes de convivència, es faculta igualment la 
comissió de convivència, referida en aquest reglament, per a la interpretació per l’aplicació al cas 
concret. 
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Capítol 75  Modificacions del document de les NOFC 
 
La present normativa és susceptible de ser modificada. Les modificacions poden proposar-se a 
través dels òrgans de govern, els òrgans de coordinació i l’AFA, a l’equip directiu per escrit, quan 
ho demani la meitat més un dels membres del consell escolar o quan canviï la normativa vigent. 
 
Després de la seva aprovació pel consell escolar, no ha de considerar-se el document de les 
NOFC com un document tancat i inamovible, sinó que cal que sigui un document fàcilment 
modificable, per adaptar-lo als nous acords i a les noves necessitats del centre, i ha de ser un 
document constantment millorable en tots aquells aspectes que es considerin convenients. 
 
Les modificacions en l’articulat d’aquestes NOFC s’afegiran en un apartat titulat «Disposicions 
addicionals» 
 
En el cas que es produeixin situacions no previstes en les NOFC, i que per les seves 
característiques requereixin una intervenció urgent i que no hi hagi temps de convocar la 
comissió permanent, serà la directora qui prendrà la decisió que estimi més oportuna i 
posteriorment ho comunicarà als òrgans que sigui necessaris. 
 
 
Capítol 76 Publicitat del document de les NOFC 
 
Aquest document es difondrà a tots els membres de la comunitat educativa, adequant el seu 
contingut a l’alumnat. Es difondrà a tota la comunitat educativa a través de la pàgina web, en la 
qual podrà ser consultada per qualsevol membre. 
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DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ                                                                                                             
 
 
 
 
Martorelles, 26 de març de 2019 
 
 
 
Entrada en vigor: 
 
Aquest document de les NOFC entrarà en vigor a partir del dia  27 de març  de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montserrat Rubió Torrents 
Directora de l’escola Les Pruneres 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que el present document ha estat aprovat pel consell escolar el dia                
26 de març de 2019 tal com consta  a l'acta nº 4 del curs escolar 2018/ 2019 
 
 
 
Vist i plau de la directora     La secretària 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montserrat Rubió Torrents    Mireia Torguet Noguera 
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ABREVIATURES                                                                                                                               

Al llarg del present document s’han utilitzat un seguit d’abreviatures. A continuació es detallen les 
utilitzades: 

• ABS: Àrea bàsica de salut 

• AFA: Associació de famílies d’alumnes 

• CAD: Comissió d’atenció a la diversitat 

• CAS: Comissió d’atenció social 

• CE: Consell Escolar 

• CEM: Consell Escolar municipal 

• CI: Cicle inicial (1r i 2n de primària) 

• CM: Cicle mitjà (3r i 4t de primària) 

• CRP: Centre de recursos pedagògics 

• CREDA: Centre de recursos educatius per a dificultats d’audició  

• CS: Cicle superior (5è i 6è de primària) 

• CSMIJ: Centre de salut mental infantil i juvenil 

• DOGC: Diari oficial de la Generalitat de Catalunya 

• EAIA: Equip d’atenció a la infància i a l’adolescència 

• EAP: Equip d’assessorament psicopedagògic 

• EE: Educació especial 

• EI: Educació infantil (P3, P4 i P5) 

• ELIC: Equips d’assessorament i orientació en llengua, interculturalitat i cohesió social 

• FIC: Formació interna de centre 

• LEC: Llei d’educació de Catalunya 

• LECXIT: Lectura per a l’èxit educatiu 

• LOPD: Llei orgànica de protecció de dades 

• NEE: Necessitats educatives específiques 

• NOFC: Normes d’organització i funcionament de centre 

• PAT: Pla d’acció tutorial 

• PEC: Projecte educatiu de centre 

• PdD: Projecte de direcció 

• PGAC: Programació general anual de centre 

• PI: Pla individualitzat 

• RD: Reial decret 

• SCD: Situacions socials desfavorides 

• TAC: Tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement 

• TEI: Tècnica en educació infantil 

• XTEC: xarxa telemàtica educativa de Catalunya 
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ANNEX                                                                                                                                            

 
• Annex nº 1: Dossier de la mestra 

• Annex nº 2: Document comunicació d’absència 

• Annex nº 3: Racó de parlar 

• Annex nº 4: Protocol de Mediació 

• Annex nº 5: Normativa consergeria 

• Annex nº 6: Carta de compromís 

• Annex nº 7: Tasques escolars 

• Annex nº 8: Autorització de l’alumnat a sortir sol del centre 

• Annex nº 9: Petició de préstec de material 

• Annex nº 10: Projecte d’equitat educativa 

• Annex nº 11: Protocol TAC 

• Annex nº 12: Autorització ús internet 

• Annex nº 13: Informe de traspàs 6è de primària - 1r ESO 

• Annex nº 14: Tasques escolars 

• Annex nº 15: Contingut carpeta de promoció 

• Annex nº 16: Contingut carpeta de nivell 

• Annex nº 17: Contingut USB 

• Annex nº 18: Projecte singular 
 


