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TÍTOL I. INTRODUCCIÓ. 
 
Article 1. Aquest document es basa en la legislació vigent: 

 
- LOE. (Ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo. BOE núm. 106 de 4 de mayo de 2006) 
 
- LEC. (Llei 12/2009 del 10 de juliol. DOGC núm. 5422 – 16/07/2009) 
 
- Decret de drets i deures. (Decret 279/2006 de 4 de juliol. DOGC núm. 4670 – 
06/07/2006) 
 
- Decret d’autonomia de centres. (Decret 102/2010 de 3 d’agost. DOGC núm 5686 – 
05/08/2010) 

 
Article 2. Les presents normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) han 

estat elaborades per l’equip directiu del centre, amb l’aportació per part del claustre 
de criteris i propostes per a la seva elaboració, i aprovat pel Consell Escolar del 
Centre, d’acord amb la normativa vigent. 
 
Article 3. Correspon al Director del centre vetllar pel compliment d’aquestes Normes, 
essent obligació de tots els membres d’aquesta comunitat educativa conèixer-les i 
complir-les. 
 
Article 4. Entenem les NOFC com l’instrument regulador de la vida interna del 
centre, que concreta les relacions entre els diferents sectors que formen part de la 
comunitat educativa, que plasma normes i/o pautes que obliguen a tots aquells 
participen en el procés educatiu dels alumnes del centre; que garanteix, al mateix 
temps, els drets que la legislació preveu. 
 
Article 5. Les esmentades Normes s’emmarquen dins dels referents normatius i 
legals que exposa el Departament d’Ensenyament, per una banda amb les 
instruccions publicades a l’inici de cada curs i per l’altra amb els Decrets legals 
vigents. 
 
 
 
 
 
 
 



TÍTOL II. CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS 
DEL PROJECTE EDUCATIU. 
 

 
Capítol 1.  Per orientar l’organització pedagógica. 
 
Article 6. Per l'elaboració del projecte educatiu del centre s'ha de tenir en compte 
la legislació vigent en el moment de la seva concreció. El projecte educatiu té per 

finalitat plasmar de forma coherent l'acció educativa del centre adoptada després de 
l'anàlisi de la pròpia realitat i del context socioeconòmic i cultural on el centre 
desenvolupa la seva acció formativa. En ell, s’especifiquen les finalitats i opcions 
educatives que es pretenen per al conjunt de l'alumnat, tenint en compte la diversitat 
de condicions personals i necessitats. Aquest document garantirà que la intervenció 
pedagògica sigui coherent, coordinada, progressiva i assumida pel conjunt de la 
comunitat educativa.  
 
Article 7. El projecte educatiu inclourà: 
a) Els trets d'identitat del centre.  
b) Els objectius institucionals a assolir en tots els àmbits de l'escola, especialment els 
principis pedagògics, els objectius de l'àmbit de govern institucional, els de l'àmbit 
administratiu i els de l'àmbit humà i de serveis. 
c) Els principis organitzatius i la gestió dels recursos humans, materials i funcionals, 
així com l'optimització de les instal·lacions i l'equip escolar, les relacions i 
col·laboracions amb altres centres i institucions. 
d) El projecte lingüístic. 
 

 
Capítol 2. Per orientar el rendiment de comptes al 
consell escolar de la gestió del PEC. 
 
Article 8. Al final de cada curs escolar caldrà avaluar  els  objectius  prioritzats en el Pla Anual de 
Centre.  Aquests objectius  es seleccionaran i prioritzaran de les instruccions d’inici de curs, del 
Projecte de Direcció  i del Projecte Educatiu de Centre .  
En caldrà donar  comptes del grau de compliment  al Consell Escolar,  anualment en el cas del 
PAC,  i en un període més llarg (aprox. 10 ó 12 anys)  en el cas del PEC. 
El Projecte de direcció s’avaluarà i es revisarà cada 4 anys, malgrat tingui una vigència més llarga. 

 
Capítol 3. Per orientar l’aplicació dels acords de 
corresponsabilitat. 
 
Article 9. El centre podrà establir acords de coresponsabilitat amb l’Administració 

educativa per a l’aplicació del seu projecte educatiu d’acord amb el projecte de 
direcció.  



En els acords de corresponsabilitat, l’Administració educativa es compromet a 
facilitar recursos addicionals o mitjans necessaris per a l’aplicació del pla. El centre  
es compromet a aplicar el pla d’actuacions i a retre comptes a la comunitat escolar i 
a l’Administració educativa de l’assoliment dels objectius, en els termes establerts 
per l’acord.  
La renovació de l’acord de coresponsabilitat resta subjecta al resultat de l’avaluació.  
El centre educatiu ha de retre comptes a la comunitat escolar i a l’Administració de la 
seva gestió, dels resultats obtinguts i de l’aplicació dels acords de coresponsabilitat.  
 

 
Capítol 4.  Aprovació, revisió i actualització del PEC. 
 
Article 10. El projecte educatiu és elaborat per l'equip directiu juntament amb una 
comissió que es pot crear al respecte. El claustre de professors aporta propostes a 
l'equip directiu i/o comissió. El consell escolar l'aprova i l'avalua. El director fa públic 
el projecte educatiu, amb el projecte lingüístic del centre, d'acord amb els criteris per 
a la seva difusió aprovats pel consell escolar.  
Es revisarà quan la normativa, el context o qualsevol altra circumstància ho 
aconsellin, seguint el mateix procediment que per a la seva elaboració.  
El Consell Escolar també aprovarà els canvis que s'hi introdueixin. 
Com a criteri general es pot establir un calendari de revisió/actualització cada 10 ó 12 
anys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TÍTOL III. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 
DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DEL  
CENTRE 

 

Capítol 1. Òrgans unipersonals de direcció. 

  

Secció 1. Director/a.  

 

Article 11. Nomenament i cessament  del director. 

1. L’òrgan directiu de l’àrea territorial nomena director del centre l'aspirant 
seleccionat que obté avaluació positiva en el programa de formació inicial o que 
n’està exempt per un període ordinari de quatre anys              

2. L'aspirant seleccionat per la comissió de selecció que no supera el programa de 
formació inicial no és nomenat director.                              

3. El director cessa en les seves funcions en completar el període pel qual ha estat 
nomenat, si no opta per continuar en l'exercici del càrrec d'acord amb l’avaluació 
positiva de la seva funció. 

4. El director pot presentar la renúncia motivada abans de finalitzar el període pel 
qual fou nomenat. Perquè la renúncia sigui efectiva, ha de ser acceptada per òrgan 
directiu de l’Àrea territorial corresponent del Departament d'Educació.      

5. En cas d'instrucció d'expedient disciplinari al director, el Departament d'Educació 
pot acordar la suspensió cautelar de les seves funcions en els termes previstos en la 
normativa vigent en matèria de règim disciplinari. En aquest supòsit, el director o la 
directora dels serveis territorials encarrega les funcions de director al cap d'estudis, 
mentre es mantingui la suspensió cautelar.                                                                                                  

 6. Per incompliment greu o molt greu de les funcions inherents al càrrec de director, 
el Departament d'Educació pot disposar la revocació motivada del nomenament del 
director 

 

Article 12. Les funcions del director. 
 

1. El director és responsable de l’organització, el funcionament i l’administració del 
centre, n’exerceix la direcció pedagògica i és el cap de tot el personal. 

2. El director té funcions de representació, funcions de liderat pedagògic i de liderat 
de la comunitat escolar i funcions de gestió. Aquestes funcions s’exerceixen en el 
marc de l’ordenament jurídic vigent, del projecte educatiu del centre i del projecte de 
direcció aprovat. 



3. Corresponen al director  les funcions de representació següents: 

a) Representar el centre. 

b) Exercir la representació de l’Administració educativa en el centre. 

c) Presidir el consell escolar, el claustre del professorat i els actes acadèmics del 
centre. 

d) Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l’Administració educativa i 
vehicular al centre els objectius i les prioritats de l’Administració. 

 

4. Corresponen al director les funcions de direcció i liderat pedagògics següents: 

a) Formular la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i adaptacions 
corresponents. 

b) Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents 
amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment. 

c) Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i 
dels plantejaments tutorials, coeducatius i d’inclusió, i tots els altres plantejaments 
educatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de direcció. 

d) 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 Llei 
d’educació de Catalunya i el projecte lingüístic del centre. 

e) Establir els elements organitzatius del centre establerts pel projecte educatiu. 

f) Proposar, d’acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, la 
relació de llocs de treball del centre i les modificacions successives. 

g) Instar que es convoqui el procediment de provisió especial de llocs de treball 
docent (article 124.1 de la LEC) i presentar les propostes per a llocs de treball 
docents específics i llocs de treball docents d’especial responsabilitat (article 115 de 
la LEC). 

h) Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l’aplicació de la 
programació general anual. 

i) Impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte educatiu i, 
eventualment, dels acords de coresponsabilitat. 

j) 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. 

 

5. Corresponen al director les funcions següents en relació a la comunitat escolar: 

a) Vetllar per la formulació i el compliment de la carta de compromís educatiu del 
centre. 

b) Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures 
disciplinàries corresponents. 

c) Assegurar la participació del consell escolar. 

d) Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d’alumnes i, si 
s’escau, amb les associacions d’alumnes. 

 



6.  Corresponen al director les funcions relatives a l’organització i la gestió del centre 
següents: 

a) Impulsar l’elaboració i l’aprovació de les normes d’organització i funcionament del 
centre i dirigir-ne l’aplicació. 

b) Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en el 
projecte educatiu. 

c) Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la normativa 
vigent. 

d) Visar les certificacions. 

e) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel secretari 
o secretària del centre. 

f) Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d’acord amb el pressupost 
aprovat. 

g) Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l’Administració educativa i 
actuar com a òrgan de contractació. 

h) Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves 
funcions, la qual cosa comporta, si escau, l’observació de la pràctica docent a l’aula. 

 

7. Són també funcions específiques del director : 
 
a) Garantir el compliment de les lleis i altres disposicions vigents. 
b) Elaborar, conjuntament amb l'equip directiu, la memòria anual d'activitats del 
centre. 
c) Realitzar les actuacions derivades de l’aplicació en el centre de la normativa sobre 
avaluació dels aprenentatges dels alumnes i  les modificacions i exempcions 
curriculars, si és el cas. 
d) Donar a conèixer als diferents sectors de la comunitat educativa el contingut de les 
instruccions d’inici de curs publicades anualment pel Departament d’Ensenyament.  
e) Aquelles altres que li sigui atribuïdes per disposicions del Departament 
d'Ensenyament. 
 
8. El director té qualsevol altra funció que li assigni l’ordenament i totes les relatives 
al govern del centre no assignades a cap altre òrgan. 
 
9. El director, en l’exercici de les seves funcions, te la consideració d’autoritat publica 
i gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i d’ajustament a la norma 
en les seves actuacions, llevat que es provi el contrari. El director en l’exercici de les 
seves funcions, es autoritat superior per a defensar l’interès superior de l’infant. 
 

 

 

 

 

 

 



Secció 2. Cap d'estudis. Secretari/ària. 
 
Article 13. Designació dels altres òrgans unipersonals de govern. 
 

Una vegada elegit, el director procedeix a la designació del cap d'estudis, el secretari 
i en dóna coneixement al consell escolar del centre. La proposta de nomenament es 
tramet a l’Àrea territorial del Departament d’Educació juntament amb la del director. 
 
Article 14. Nomenament i cessament dels altres òrgans unipersonals de 
govern. 
 
1. L’órgan directiu de l’Àrea corresponent del Departament d’Educació nomena el 
cap d'estudis, el secretari designats. 
 
2. El cap d'estudis i el secretari cessen en les seves funcions al termini del seu 
mandat, la durada del qual és de quatre anys, o quan cessa els director que els va 
designar. 
 
3. El delegat territorial del Departament d’Educació pot disposar el cessament en els 
seus càrrecs del cap d'estudis i del secretari a proposta raonada del director 
mitjançant escrit raonat, prèvia audiència de l'interessat i comunicació al consell 
escolar del centre. 
 
4. En ocasió de la instrucció d'un expedient disciplinari al cap d'estudis i secretari, el 
Departament d’Educació pot acordar la suspensió cautelar de les seves funcions en 
els termes previstos a la normativa vigent en matèria de règim disciplinari.  En el 
procés d'instrucció de l'expedient es demana informe raonat al director del centre. 
 
5. El Departament d’Educació destituirà el cap d'estudis, el secretari abans de 
finalitzar el termini del seu mandat, quan s'acreditin un  incompliment greu de les 
seves funcions, amb la prèvia notificació al consell escolar del centre i amb audiència 
de l'interessat. 
 
6. El cap d'estudis i el secretari poden presentar renúncia motivada al càrrec abans 
de finalitzar el període per al qual havien estat nomenats. Perquè la renúncia sigui 
efectiva ha d'ésser acceptada per òrgan directiu de l’Àrea territorial corresponent. 
 
7. Si durant el període de mandat del director resta vacant el càrrec de cap d'estudis i 
de secretari, el director convoca una sessió de consell escolar del centre i comunica 
la corresponent proposta de substitució, la qual tramet a l’Àrea territorial 
corresponent del Departament d’Educació per al seu nomenament. 

 
Article 15. Les funcions del cap d'estudis. 

 
1. Correspon al cap d'estudis la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les 
activitats del centre, i la seva organització i coordinació, sota el comandament del 
director del col·legi. 
2. Són funcions específiques del cap d'estudis : 
 



a. Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el si del centre com amb els 
centres públics que imparteixen l'educació secundària obligatòria, als quals estigui 
adscrit. Coordinar també, quan escaigui, les activitats escolars complementàries i dur 
a terme l'elaboració de l'horari escolar i la distribució dels grups, de les aules i altres 
espais docents segons la naturalesa de l'activitat acadèmica, escoltat el claustre. 
b. Coordinar les activitats extraescolars en col·laboració amb el consell escolar del 
centre i les associacions de pares. Coordinar les relacions amb els serveis educatius 
del Departament d'Ensenyament i especialment amb els equips d'assessorament 
psicopedagògic. 
c. Substituir el director en cas d'absència. 
d. Coordinar l'elaboració i l'actualització del projecte curricular de centre i vetllar per 
l'elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la diversitat dels 
ritmes d'aprenentatge i la singularitat de cada alumne, especialment d'aquells que 
presentin necessitats educatives especials, tot procurant la col·laboració i participació 
de tos els mestres del claustre en els grups de treball. 
e. Vetllar perquè l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes es dugui a 
terme en relació amb els objectius generals d'àrea i d'etapa i en relació amb els 
criteris fixats pel claustre de professors en el projecte curricular de centre. Coordinar 
la realització de les reunions d'avaluació i presidir les sessions d'avaluació de fi de 
cicle. 
f. Vetllar per la coherència i l'adequació en la selecció dels llibres de text i del 
material didàctic i complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que 
s'imparteixen en el col·legi. 
g. Coordinar la programació de l'acció tutorial desenvolupada en el centre i fer-ne el 
seguiment. 
h. Coordinar les accions d'investigació i innovació educatives i de formació i 
reciclatge del professorat que es desenvolupin en el col·legi, quan s'escaigui. 
i. Aquelles altres que li siguin encomanades pel director o atribuïdes per disposicions 
del Departament d'Ensenyament. 
j. Presidir i coordinar les tasques del consell de delegats, així com requerir els 
professors-tutors sobre el funcionament de les respectives assemblees de classe. 
 
Article 16. Les funcions del secretari. 

 
1. Correspon al secretari dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa 
del col·legi, sota el comandament del director, i exercir, per delegació seva, la 
prefectura del personal d'administració i serveis adscrit al col·legi, quan el director ho 
determini. 
2. Són funcions específiques del secretari: 
a. Exercir la secretaria dels òrgans col.legiats de govern i aixecar les actes de les 
reunions que celebrin. 
b. Tenir cura de les tasques administratives del col·legi, atenent la seva programació 
general i el calendari escolar. 
c. Estendre les certificacions i els documents oficials del col·legi, amb el vist i plau del 
director. 
d. Dur a terme la gestió econòmica del centre, la comptabilitat que se'n deriva i 
elaborar i custodiar la documentació preceptiva. Obrir i mantenir els comptes 
necessaris en entitats financeres, juntament amb el director. Elaborar el projecte de 
pressupost del col·legi, incloent-hi el manteniment, reposició i actualització de 
l'equipament i material que correspongui, segons el que disposa l'article 173.5 
d'aquest reglament. 



e. 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. 
f. Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i 
diligenciats d'acord amb la normativa vigent. 
g. Ordenar el procés d'arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels 
registres i expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los. 
h. Confeccionar i mantenir l'inventari general del centre. Coordinar la gestió dels 
inventaris específics que citen el títol III, capítol primer, secció tercera d'aquest 
reglament. 
i. Vetllar pel manteniment i conservació general del centre, de les seves 
instal·lacions, mobiliari i equipament d'acord amb les indicacions del director i les 
disposicions vigents.  Tenir cura de la seva reparació quan correspongui. Elevar 
anualment un informe al consell escolar segons el que estableix l'article 172.3 
d'aquest reglament. 
j. Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l'adquisició, alienació 
o lloguer de béns i els contractes de serveis i subministraments, d'acord amb la 
normativa vigent. 
k. Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director del col·legi o 
atribuïdes pel Departament d'Ensenyament. 

 

 

 

Capítol 2. Òrgans col·legiats de participació. 

 

Secció 1.  Consell Escolar. 

 

Article 17. Composició.   

 
1. El consell escolar d'aquest centre públic està integrat per les següents persones 
membres  (Decret 102/2010. Art.45): 

a) El director o directora, que el presideix. 
b) El cap o la cap d'estudis. 
c) Un o una representant de l'ajuntament de la localitat. 
d) 5 representants del professorat elegits pel claustre.1 
e) 4 representants dels pares i mares o tutors, elegits respectivament per ells i 

entre ells. 
f) Un o una representant del personal d'administració i serveis, elegit per i entre 

aquest personal. 
g) 1 representant dels pares/mares designat per l’AMPA més representativa del 

centre. 
 

                                                        

1 - D’acord amb l’article 48.4 del Decret d’autonomia, totes les persones membres del claustre del professorat, 

amb independència de la seva situació administrativa, són electores i elegibles com a representants del 

professorat al consell escolar del centre, amb l'única excepció del professorat substitut, que no és elegible. 



2. El secretari o secretària del centre no és membre del consell escolar, però hi 
assisteix amb veu i sense vot, i exerceix la secretaria del consell. (D102/2010. Art.45) 
 
3. El centre no pot modificar la configuració del consell escolar dins dels tres cursos 
acadèmics següents a aquell en què és determinada. L'aprovació d'una modificació 
en la composició del consell escolar no entrarà en vigor fins al primer procés 
electoral que es dugui a terme després que s'hagi aprovat. (D102/2010. Art.45) 
 
4. Un cop constituït, el consell escolar del centre ha de designar una persona que 
impulsi mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i 
dones. (D102/2010. Art.27.7) 
 
 

Article 18. Renovació de les persones membres. 

1. Les persones membres del consell escolar, representants electes dels diferents 
sectors, ho són per un període de quatre anys. (D102/2010. Art.28) 

2. El consell escolar es renovarà per meitats de les persones representants electes 
de cada sector cada dos anys, en el primer trimestre del curs escolar. El consell 
escolar renovat s'ha de constituir abans de finalitzar el període lectiu del mes de 
desembre. Les eleccions per a la constitució o renovació de les persones membres 
del consell escolar les convoca el director o directora amb quinze dies d'antelació, 
dins les dates que a aquest respecte fixi amb caràcter general el Departament 
d'Educació. (D102/2010. Art.28) 

3. Si es produeix una vacant en el consell escolar, aquesta s'ha d'ocupar per la 
següent candidatura més votada en les darreres eleccions, sempre que mantingui els 
requisits que la van fer ser elegible com a representant. Si no hi ha més candidats o 
candidates per cobrir-la, la vacant roman sense cobrir fins a la propera renovació del 
consell escolar. La nova persona membre s'ha de nomenar pel temps que restava 
del mandat a la persona representant que ha causat la vacant. (D102/2010. Art.28). 

4. La condició de membre del consell escolar es perd quan es cessa en el càrrec que 
comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser 
elegible o quan l'òrgan que l'ha designat en revoca la designació. (D102/2010. 
Art.28) 

5. Quan el nombre de candidats coincideixi amb el de les vacants, no serà necessari 
fer les votacions. En seran membres a partir de la celebració del Consell Escolar 
extraordinari constituent. 

 

Article 19. Desenvolupament dels processos electius.   

1. En aquest centre les normes que regularan els processos electius seran les 
següents:  

Es garantirà la publicitat dels respectius censos electorals i de les diverses 
candidatures. 
Es determinarà la composició de les meses, que seran presidides pel director o 
directora, o persona de l'equip directiu en qui delegui. 



S’establirà un període no inferior a deu dies entre la convocatòria de les eleccions 
d'un sector i el dia de les votacions.( D102/2010. Art.28)   
 

 

Article 20. Funcions del consell.    

1. Les funcions del consell escolar són les que estableix l'article 148.3 de la Llei 
d'educació. A més, li correspon vetllar i donar suport a l'equip directiu per al 
compliment de la programació anual del centre i del projecte de direcció el qual, en el 
marc del projecte educatiu del centre, vincula l'acció del conjunt d'òrgans de govern 
unipersonals i col·legiats d'acord amb l'article 144.4 de la Llei 
d'educació.(D102/2010. Art. 46.1).2 

2. Corresponen al consell escolar les funcions següents (Art. 148. LEC):  

a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria 
de tres cinquenes parts dels membres. 
b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el 
desenvolupament i els resultats. 
c) Aprovar les propostes d'acords de corresponsabilitat, convenis i altres acords 
de col·laboració del centre amb entitats o institucions. 
d) Aprovar les normes d'organització i funcionament i les modificacions 
corresponents. 
e) Aprovar la carta de compromís educatiu. 
f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes. 
g) Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes. 
h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del 
director o directora. 
i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als 
alumnes. 
j) Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars 
complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 
k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i 
conèixer l'evolució del rendiment escolar. 
l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn. 

                                                        

2 D’acord amb el Decret 155/2010 cal tenir en compte que: 

- La direcció està sotmesa al control social mitjançant el consell escolar del centre (art. 2.3) 

- La direcció, a l’hora de nomenar i destituir els altres òrgans unipersonals de direcció i els òrgans unipersonals 

de coordinació, cal que prèviament ho comuniqui al claustre i al consell escolar. (art. 10.1.a) 

- El consell escolar ha de tenir coneixement de les sol·licituds de participació acceptades presentades per a la 

selecció del director/a del centre. (art.15.3). 

- La selecció del director/a correspon a una comissió per a cada centre, integrada entre altres per tres membres 

del consell escolar que no siguin professors, elegits per i entre ells, exclòs l’alumnat dels dos primers cursos de 

l’educació secundària obligatòria.(art.16.1) 

- Un dels motius del cessament del director o la directora es per revocació motivada del nomenament per part de 

l’Administració, a iniciativa pròpia o a proposta motivada del consell escolar, per incompliment de funcions 

inherents a la direcció del centre. En tot cas, la resolució de revocació s’emet després de la instrucció d’un 
expedient contradictori, amb l’audiència prèvia a la persona interessada i escoltat el consell escolar, sense 

perjudici de les mesures cautelars que puguin derivar de l’eventual incoació d’un expedient disciplinari. La 

proposta motivada del consell escolar ha de ser aprovada per majoria absoluta dels seus membres.(art.22.1.d). 

- El claustre i el consell escolar del centre educatiu han de conèixer les candidatures presentades al concurs de 

mèrits de selecció del director o directora del centre, i els seus projectes de direcció.(art. 23.2). 

 



m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 

 

Article 21. Funcionament del consell.3 

1. Presidència i secretaria.  
 

1.1. Correspon al director o directora presidir el consell escolar (LEC. art.142.4.c). 
El secretari o secretària del centre no és membre del consell escolar, però hi 
assisteix amb veu i sense vot, i exerceix la secretaria del consell. (D102/2010. 
art.45.2). 
 
1.2 El o la cap d’estudis substitueix el director o directora en cas d’absència, malaltia 
o vacant.4 (D102/2010. art.32.4).  
 
1.3 La persona que ocupa la secretaria és substituïda pel vocal o la vocal més jove 
(en els casos d’absència, de vacant, de malaltia o per qualsevol altra causa 
justificada. (L26/2010. art.16.4) 

 

2. Funcions del president i del secretari. 
 
2.1. Les funcions del president o presidenta són5: 
 
a) Exercir la representació de l’òrgan. 
b) Ordenar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries. 
c) Fixar l’ordre del dia de les sessions, tenint en compte, si escau, les peticions de la 
resta de membres formulades amb la suficient antelació. 
d) Presidir les sessions i moderar el desenvolupament de les deliberacions i els 
debats. 
e) Assegurar el compliment de les lleis. 
f) Dirimir els empats amb el seu vot a l’efecte de l’adopció d’acords. 
g) Suspendre les sessions per causa justificada. 
h) Visar les actes de les reunions de l’òrgan. 
i) Complir les altres funcions inherents al càrrec. 
 
2.2. Les funcions del secretari o secretària de l’òrgan col·legiat són: 
a) Fer la convocatòria de les sessions per ordre del president o presidenta. 
b) Estendre l’acta de la sessió. 
c) Tenir cura que es practiquin els actes de comunicació necessaris. 
d) Estendre els certificats pertinents. 
e) Custodiar i arxivar les actes. 

                                                        
3 En lletra no cursiva s’indiquen les normes específiques del Decret d’autonomia i les normes preferents de la 

Llei 26/2010 i les bàsiques de la Llei 30/1992. En lletra cursiva les normes del capítol 2 de la Llei 26/2010 i de la 
Llei 30/1992, que són d’aplicació supletòria en defecte de regulació específica o pròpia.  

4 Llevat que les NOF ho prevegin altrament, el o la cap d’estudis substitueix al director/a en cas d’absència, 

malaltia o vacant. (D102/2010. art.32.4) 

5 Tot i que el contingut del text en cursiva no es troba indicat expressament en les normes específiques de 

funcionament de l’òrgan ni en les normes bàsiques de la Llei 30/1992 ni en les preferents de la Llei 26/2010, 

seria difícil no entendre que formarien part de les funcions inherents al càrrec de director/a o al de secretari/ària. 



f) Facilitar als membres de l’òrgan col·legiat la informació necessària per a l’exercici 
de llurs funcions. 
g) Complir les altres funcions inherents al càrrec. (L26/2010. art.15) 

3. Reunions. 
 
3.1. El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i 
sempre que el convoca el director o directora del centre o ho sol·licita al menys un 
terç de les seves persones membres. A més, s'ha de fer una reunió a principi de curs 
i una altra a la seva finalització.(D102/2010. Art.46) 

 

4. Convocatòria de les reunions. 
 
4.1. La convocatòria de les reunions s'ha de trametre per la presidència del consell 
amb una antelació mínima de 48 hores, juntament amb la documentació que hagi de 
ser objecte de debat, i, si escau, d'aprovació. El consell escolar es pot reunir 
d'urgència, sense termini mínim per a la tramesa de la convocatòria, si totes les 
persones membres hi estan d'acord. (D102/2010. Art.46) 
 
4.2. Quan en l'ordre del dia s'incloguin temes o qüestions relacionades amb l'activitat 
normal del centre que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d'alguna 
persona membre de la comunitat educativa que no sigui membre del consell escolar, 
se'l podrà convocar a la sessió per tal que informi sobre el tema o qüestió 
corresponent. (D102/2010. Art.46) 

 
 

5. Constitució del consell. 
 
5.1. Per a la constitució vàlida de l’òrgan en primera convocatòria, als efectes de la 
realització de sessions i deliberacions i de la presa d’acords, cal la presència dels 
titulars de la presidència i de la secretaria, o si escau de qui els substitueixin, i la de 
la meitat, com a mínim, dels seus membres. (L26/2010. art.17.4) / (L 30/1992. 
art.26.1) 
 
5.2. Malgrat que no s’hagin complert els requisits de la convocatòria, aquest òrgan 
col·legiat resta vàlidament constituït si s’han reunit tots els membres i ho acorden per 
unanimitat.(l26/2010. art.17.3) 
 
5.3. En segona convocatòria el quòrum s’assoleix amb l’assistència d’una tercera 
part dels membres, amb un mínim de tres.(L26/2010. art.17.6) 

 

6. Desenvolupament de les sessions i de les deliberacions. 
 
6.1. Només poden ésser tractats (objecte de deliberació o acord) els assumptes que 
figuren en l’ordre del dia, llevat que hi siguin presents tots els membres de l’òrgan 
col·legiat i es declari la urgència de l’assumpte amb el vot favorable de la majoria 
absoluta. (L26/2010. art.18.4)  
(L 30/1992. art.26.3). 
 



6.2. Abans del començament de la sessió, o excepcionalment durant el transcurs 
d’aquesta, els membres d’aquest òrgan col·legiat poden presentar esmenes, 
addicions o propostes alternatives, que han d’ésser debatudes i votades en la sessió. 
(L26/2010. art.18.5) 

7. Adopció d’acords i règim de votacions. 
 
7.1. Les decisions del consell escolar es prenen normalment per consens. Si no és 
possible arribar-hi, la decisió s'adopta per majoria de les persones membres 
presents, llevat dels casos en què la normativa determini una altra majoria 
qualificada.6 (D102/2010. Art.46) (L 30/1992. art. 26.4) 
 
7.2. Els membres que fan constar en acta llur vot contrari o llur abstenció amb relació 
a un acord adoptat resten exempts de la responsabilitat que se’n pugui derivar. 
(L26/2010. art.19.3) (L 30/1992. art. 27.4) 
 
7.3. En cas d’empat dirimeix els resultats de les votacions el vot del president o 
presidenta.(L26/2010. art.19.1) 
Les votacions de l’òrgan col·legiat només poden ésser secretes si ho permet la 
regulació específica de l’òrgan. (L26/2010. art.19.2) 

 

8. Comissions en el si del consell. 
 
8.1. El consell escolar actua normalment en ple. Es podran constituir comissions 
específiques d'estudi i informació, a les quals, en tot cas, s'hi hauran d'incorporar un 
professor o professora, i un representant o una representant de les mares i els 
pares.(Art. 148 LEC) 
 
8.2. A l’hora d’establir comissions d'estudi i informació en el si del consell escolar, 
que es recolliran en les NOF, es delimitaran els àmbits d'actuació i les funcions que 
se'ls encomanarà per tal que formulin aportacions i propostes al plenari del consell. 
(D102/2010. Art.47) 

8.3. Les comissions incorporaran, en tot cas, la direcció del centre o, en la seva 
representació, un altre òrgan unipersonal de direcció, un professor o professora, i un 
representant de les mares i els pares, sense perjudici del que s'estableix per a la 
comissió econòmica. (D102/2010. Art.47) 

8.4. En el si del consell escolar hi haurà una comissió econòmica, integrada pel 
director o directora, que la presideix, el secretari o secretària, un professor o 
professora, un o una representant dels pares i mares. La comissió econòmica 
supervisa la gestió econòmica del centre i formula, d'ofici o a requeriment del consell, 
les propostes que siguin escaients en aquesta matèria.7 (D102/2010. Art.47) 

                                                        

6 Recordar que el Consell escolar pot aprovar normes de funcionament (regulació pròpia). Així, per exemple, si 

volgués podria regular el procediment de votació: assentiment, ma alçada, nominal, etc. 

7 Entre les comissions que es constitueixin en el si del consell escolar hi ha d'haver preceptivament una comissió 

econòmica, integrada, com a mínim, pel director o directora, que la presideix, el secretari o secretària i, en el seu 

cas, l'administrador o administradora, un professor o professora, un o una representant dels pares i mares i un o 

una representant dels i de les alumnes. La comissió econòmica supervisa la gestió econòmica del centre i 



8.5. En el si del consell escolar hi haurà una comissió de convivència8integrada per 
un professor/a, un pare/mare, elegits entre els membres d’aquests sectors, i el 
director/a del centre que la presideix. En les seves sessions hi podran participar 
altres professionals, amb veu i sense vot, quan la temàtica a tractar així ho aconselli. 
Les funcions de la comissió seran col·laborar en la planificació de mesures 
preventives de convivència i en la mediació escolar. 

8.6. 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.(D102/2010. Art.47) 

9. Actes de les sessions. 
 
9.1. En l’acta s’han de fer constar els assistents, l’ordre del dia de la reunió, el lloc i el 
temps en què s’ha efectuat, els punts principals de les deliberacions, el contingut 
dels acords adoptats (L 30/1992. art. 27.1), el sentit dels vots i, si un membre o una 
membre ho demana, una explicació succinta del seu parer.(L26/2010. art.20.1). Així 
mateix, qualsevol membre té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de la seva 
intervenció o proposta, sempre que aporti a l’acte, o en el termini que assenyali el 
president, el text que es correspongui fidelment amb la seva intervenció, cosa que 
cal fer constar en l’acta o bé se n’hi ha d’adjuntar una còpia (L 30/1992. art. 27.2) 
 
9.2. Els membres que discrepen de l’acord majoritari poden formular un vot particular 
per escrit en el termini de setanta-dues hores, el qual s’ha d’incorporar al text de 
l’acord. (L26/2010. art.20.2) 
 
9.3. El secretari o secretària, amb el vistiplau del president o presidenta, ha de signar 
l’acta, que s’ha d’aprovar en la mateixa reunió o en la següent. El secretari o 
secretària pot emetre vàlidament certificats sobre els acords específics que s’hi hagin 
adoptat sens perjudici de l’aprovació ulterior de l’acta, i hi ha de fer constar 
expressament aquesta circumstància. (L26/2010. art.20.3) 
 
9.4. Qui acrediti la titularitat d’un interès legítim podrà dirigir-se al Secretari del 
consell per a què li sigui expedida certificació dels seus acords. (L 30/1992. art. 26.5) 

                                                                                                                                                                              

formula, d'ofici o a requeriment del consell, les propostes que siguin escaients en aquesta matèria. (D102/2010. 

Art.47) 

8 D’acord amb l’article 6 del Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat: 

A cada centre s'ha de constituir una comissió de convivència, que té com a finalitat garantir una aplicació 

correcta del que disposa aquest Decret 279/2006 així com col·laborar en la planificació de mesures preventives i 

en la mediació escolar. 

El reglament de règim interior de cada centre (ara NOF) ha de determinar el nombre de representants que la 

integren, el procés d'elecció, les seves funcions i la vinculació entre aquesta i el consell escolar. 

En qualsevol cas la comissió de convivència ha d'estar integrada per un nombre igual de professors/res que de 

pares/mares i alumnes, elegits entre els membres d'aquests sectors del consell escolar del centre, i el director o la 

directora del centre que la presideix. En els centres d'educació primària aquesta comissió s'ha de formar amb 

pares i professorat. Així mateix, en les seves sessions hi poden participar altres professionals, amb veu i sense 

vot, quan la temàtica a tractar així ho aconselli. 

 

 

 



 

 

Secció 2.  Claustre del professorat. 

 
Article 22. Composició del claustre. 
 

1. El claustre del professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i 
la gestió de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes 
educatius del centre. Està integrat per tot el professorat i el presideix el director o 
directora (Decret 102/2010. Art.48.1) 9 

 
Els professors que, designats pel Departament d'Ensenyament a proposta dels 
ordinaris diocesans de l'Església Catòlica, o designats per les esglésies o comunitats 
pertanyent a la Federació d'Entitats Religioses Evangèliques d'Espanya, la federació 
de Comunitats Israelites d'Espanya o la Comissió Islàmica d'Espanya, que 
imparteixin ensenyament de les seves respectives religions al col·legi formaran part 
del claustre de professors del centre. 
Com a membres del claustre de professors, aquests seran electors i elegibles a les 
eleccions a representants dels professors al consell escolar del centre. Com a 
membres del consell escolar del centre poden ser membres de les comissions 
constituïdes en el si d'aquest. 
Els tècnics d’educació infantil poden participar a les reunions del claustre amb veu i 
sense vot i ser electors i elegibles del sector del personal d’administració i serveis en 
el consell escolar del centre. 
 
2. Correspon al secretari o secretària del centre l’exercici de les funcions pròpies de 
la secretaria del claustre.(Decret 102/2010. Art.33.3). 
 

Article 23.  Funcions del claustre. 

1. Les funcions que corresponen al claustre de professorat són les que estableix 
l’article 146.2 de la Llei d’educació. A més, ha de vetllar i donar suport a l’equip 
directiu per al compliment de la programació anual del centre, i per al compliment del 
projecte de direcció que, en el marc del projecte educatiu del centre, vincula l’acció 
del conjunt d’òrgans de govern unipersonals i col·legiats del centre.(D102/2010. Art. 
48.2). 
 
 2. El claustre del professorat té les funcions següents (Art. 146.2 LEC): 

                                                        
9 Els professors de religió de centres públics tenen la consideració plena de professors del centre i, com a tals, són membres 

del claustre i tenen la possibilitat de pertànyer a tots els òrgans docents del centre, a excepció dels que estiguin explícitament 
assignats a funcionaris. (Document per a l’organització i el funcionament... . Curs 2011-2012) 
 
Les normes d’organització i funcionament del centre concreten la participació d’altres professionals d’atenció educativa, 

que s’ha d’ajustar al que estableixen, respectivament per als centres públics i privats concertats, els articles 146.3 i 151.2 de la 
Llei d’educació.(Decret 102/2010. Art.29.3). 

 
El director o directora del centre pot convocar a les sessions del claustre del professorat professionals d’atenció 

educativa destinats al centre perquè informin amb relació a l’exercici de les funcions establertes per les lletres a, c, d, e, g i h 
de l’apartat 2 de l’art. 146 LEC. (Art. 146.3 LEC) 

 



 
a. Participar en l'elaboració del projecte educatiu del centre. 
b. Aportar propostes i informar el consell escolar del centre i l'equip directiu sobre 
l'organització i la programació general del centre i per al desenvolupament de les 
activitats escolars complementàries i de les extraescolars. 
c. Aprovar i avaluar la concreció del currículum i tots els aspectes educatius dels 
projectes i de la programació general anual. Donar suport a l’equip directiu en el 
compliment de la programació general de centre. 
d. Elegir els seus representants al consell escolar del centre i participar en la selecció 
del director. 
e. Elegir els seus representants en la comissió de selecció del director. 
f. Informar favorablement sobre la proposta de creació d'altres òrgans de 
coordinació, abans que el director la presenti al consell escolar del centre. 
g. Fixar i coordinar criteris sobre el treball d'avaluació i recuperació dels alumnes. 
h. Fixar i coordinar les funcions d'orientació i tutoria dels alumnes. 
i. Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació i investigació pedagògiques i en 
la formació del professorat del col·legi. 
j. Analitzar i valorar els resultats de l'avaluació dels alumnes i del centre en general. 
k. Aportar al consell escolar del centre criteris i propostes per a l'elaboració del 
reglament de règim intern. Informar les normes d’organització i funcionament del 
centre. 
l. Aportar a l'equip directiu criteris pedagògics sobre distribució horària del pla 
d'estudis del centre, la utilització racional de l'espai escolar comú i de l'equipament 
didàctic en general. 
m. Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels 
candidats. 
n. Analitzar i valorar el funcionament general del centres, l’evolució del rendiment 
escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en que participi el centre. 
o. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar 
per tal que aquestes s’atenguin a la normativa vigent. 
p. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre. 
q. Aprovar, si escau , el pla estratègic del centre. 
r. Aprovar tècnicament la implantació i la retirada dels llibres de text. 
s. Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició del Departament 
d'Ensenyament. 
 
Article 24. Funcionament del claustre del professorat. 10 
                                                        
10 Quant a les normes de funcionament del claustre de professorat, tot i que la LEC no preveu l’aprovació de les 

seves regles de funcionament en els mateixos termes que ho fa per al consell escolar (Art. 148 LEC: el consell 

escolar ha d'aprovar les seves normes de funcionament. En allò que aquestes normes no estableixin, s'apliquen 

les normes reguladores dels òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat), cal tenir present que es 

tracta també d’un òrgan col·legiat i, en conseqüència, se li ha de donar el mateix tractament (D’acord amb 

resposta donada des de la Secretaria General del Departament (març de 2011) en relació a una consulta 

plantejada sobre les normes de funcionament del claustre del professorat). 

Segons va establir la STC 50/1999, de 6 d’abril, no són bàsics, pel que fa als òrgans col·legiats, els articles     

23;24;25.2 i 25.3 i 27.2, 27.3 i 27.5 de la Llei 30/1992. de 26 de novembre de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú. Per tant són bàsics l’art. 25.1 (necessitat d’un 
secretari), l’art. 26 (Convocatòries i sessions) i el 27.1 (Aixecament d’acta pel secretari i contingut de les actes) i 

l’art. 27.4 (exempció de responsabilitat)). 

Les normes preferents sobre funcionament d’òrgans col·legiats de la Llei 26/2010, de 3 d’agost. de règim 

jurídic i de procediment de les art.18.4: assumptes de l’ordre del administracions públiques de Catalunya són: 

art.14.2: exercici de la secretaria de l’òrgan col·legiat; art.17.4: quòrum en primera convocatòria; dia; art.19.3: 

exempció de responsabilitat derivada de l’adopció d’acords. 



1. Presidència i secretaria del claustre. 

 
Correspon al director o directora presidir el claustre del professorat (LEC. 
art.142.4.c).11 
Correspon al secretari o secretària del centre l’exercici de les funcions pròpies de la 
secretaria del claustre.(Decret 102/2010. Art.33.3). 
 
La persona que ocupa la secretaria és substituïda pel vocal o la vocal més jove (en 
els casos d’absència, de vacant, de malaltia o per qualsevol altra causa justificada. 
(L26/2010. art.16.4) 

 
2. Funcions del president o presidenta i del secretari o secretària12. 

 
2.1. Les funcions del president o presidenta són: 
a) Exercir la representació de l’òrgan. 
b) Ordenar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries. 
c) Fixar l’ordre del dia de les sessions, tenint en compte, si escau, les peticions 
de la resta de membres formulades amb la suficient antelació. 
d) Presidir les sessions i moderar el desenvolupament de les deliberacions i 
els debats. 
e) Assegurar el compliment de les lleis. 
f) Dirimir els empats amb el seu vot a l’efecte de l’adopció d’acords. 
g) Suspendre les sessions per causa justificada. 
h) Visar les actes de les reunions de l’òrgan. 
i) Complir les altres funcions inherents al càrrec. 

 
2.2. Les funcions del secretari o secretària de l’òrgan col·legiat són: 
a) Fer la convocatòria de les sessions per ordre del president o presidenta. 
b) Estendre l’acta de la sessió. 
c) Tenir cura que es practiquin els actes de comunicació necessaris. 
d) Estendre els certificats pertinents. 
e) Custodiar i arxivar les actes. 
f) Facilitar als membres de l’òrgan col·legiat la informació necessària per a 
l’exercici de llurs funcions. 
g) Complir les altres funcions inherents al càrrec. 
(L26/2010. art.15) 

 

                                                                                                                                                                              

 
11En lletra no cursiva s’indiquen les normes específiques de la LEC i del Decret d’autonomia i les normes 

bàsiques de la Llei 30/1992 i les preferents de la Llei 26/2010. En lletra cursiva les normes de les Lleis 26/2010 i 

30/1992, que són d’aplicació en defecte de regulació específica o pròpia i que per tant  s’aplicarien cas que el 

claustre no aprovés altres normes de funcionament diferents. 

D’acord amb el punt 3 de l’annex 1 del Decret 155/2010, el director o directora de centre que es presenti com a 

candidat manté el seu dret a la presència, participació i vot en les reunions del claustre i del Consell escolar on 

s’han d’escollir les persones representants en la comissió de selecció, que seran presidides pel cap o la cap 
d’estudis, però s’ha d’abstenir de qualsevol altra participació en el procés. 

Llevat que les normes d’organització i funcionament del centre ho prevegin altrament, el o la cap d’estudis 

substitueix el director o directora en cas d’absència, malaltia o vacant. (D102/2010. art.32.4).  

12 Tot i que el contingut del text en cursiva no es troba indicat expressament en les normes específiques de 

funcionament de l’òrgan ni en les normes bàsiques de la Llei 30/1992 ni en les preferents de la Llei 26/2010, 

seria difícil no entendre que formarien part de les funcions inherents als càrrecs de director/a o de secretari/a. 



 
3. Reunions. 
 
El claustre del professorat es reuneix preceptivament a l’inici i al final de curs, i 
sempre que el convoqui el director o directora del centre o ho sol·liciti al menys un 
terç de les persones membres.(Art. 48.6 D102/2010). 
 
4. Convocatòria de les reunions. 
 
La convocatòria de la sessió, amb l’ordre del dia corresponent, s’ha de notificar als 
membres amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, llevat del cas d’urgència 
apreciada pel president o presidenta, que s’ha de fer constar a la convocatòria.13 
(L26/2010. art.17.1) 

 
La convocatòria de la sessió s’ha de fer preferentment per mitjans electrònics, i ha 
d’anar acompanyada de la documentació necessària per a la deliberació i l’adopció 
d’acords, sens perjudici que aquesta documentació estigui disponible en un lloc web, 
del qual s’ha de garantir l’accessibilitat i la seguretat.(L26/2010. art.17.2) 
 
5. Constitució de l’òrgan col·legiat. 
 
Per a la constitució vàlida de l’òrgan en primera convocatòria, als efectes de la 
realització de sessions i deliberacions i de la presa d’acords, cal la presència dels 
titulars de la presidència i de la secretaria, o si escau de qui els substitueixin, i la de 
la meitat, com a mínim, dels seus membres. (L26/2010. art.17.4; L30/1992. art.26.1) 
 
Malgrat que no s’hagin complert els requisits de la convocatòria, aquest òrgan 
col·legiat resta vàlidament constituït si s’han reunit tots els membres i ho acorden per 
unanimitat.(L26/2010. art.17.3) 
 
En segona convocatòria el quòrum s’assoleix amb l’assistència d’una tercera part 
dels membres, amb un mínim de tres.(L26/2010. art.17.6) 14 
 
6. Desenvolupament de les sessions i de les deliberacions. 
 
Només poden ésser tractats (objecte de deliberació o acord) els assumptes que 
figuren en l’ordre del dia, llevat que hi siguin presents tots els membres de l’òrgan 
col·legiat i es declari la urgència de l’assumpte amb el vot favorable de la majoria 
absoluta. (L26/2010. art.18.4 ; L30/1992. art.26.3) 
 
Les sessions poden ésser presencials, a distància o mixtes per acord dels seus 
membres. El president o presidenta ha d’assegurar el dispositiu físic, operatiu o 
tecnològic necessari per a la celebració efectiva de la sessió.(L26/2010. art.18.1) 

                                                        
13 Les normes pròpies dels òrgans col·legiats poden preveure una segona convocatòria i especificar el nombre de membres 

necessaris per a constituir vàlidament l’òrgan.(L26/2010. art.17.1) 

 

14 En segona convocatòria, si les normes pròpies de l’òrgan no han especificat el nombre de membres necessaris per a 
constituir vàlidament l’òrgan, el quòrum s’assoleix amb l’assistència d’una tercera part dels membres, amb un mínim de 
tres.(L26/2010. art.17.6) 

 



 
Amb independència dels mitjans utilitzats, s’ha de garantir el dret dels membres del 
òrgan a participar en les sessions, i també la possibilitat de defensar i de contrastar 
llurs posicions respectives, la formació de la voluntat col·legiada i el manteniment del 
quòrum de constitució. (L26/2010. art.18.2) 

 
A tots els efectes, el lloc de les sessions desenvolupades a distància és la seu de 
l’òrgan. Les sessions a distància poden ésser en temps real o amb intervencions 
successives en un fòrum virtual dins dels límits temporals marcats pel president o 
presidenta. (L26/2010. art.18.3) 

 
Abans del començament de la sessió, o excepcionalment durant el transcurs 
d’aquesta, els membres d’aquest òrgan col·legiat poden presentar esmenes, 
addicions o propostes alternatives, que han d’ésser debatudes i votades en la sessió. 
(L26/2010. art.18.5) 

 
Sens perjudici de les facultats del president o presidenta per a ordenar el debat, en 
les deliberacions prèvies a la votació hi pot haver torns a favor i en contra. (L26/2010. 
art.18.6) 
 
7. Adopció d’acords i règim de votacions. 

 
Els acords seran adoptats per majoria de vots (L30/1992. art.26.4) 
Els membres dels òrgans col·legiats que fan constar en acta llur vot contrari o llur 
abstenció amb relació a un acord adoptat resten exempts de la responsabilitat que 
se’n pugui derivar. (L26/2010. art.19.3 ; L30/1992. art.27.4) 15 
 
En cas d’empat dirimeix els resultats de les votacions el vot del president o 
presidenta.(L26/2010. art.19.1) 
 
8. Comissions en el si del claustre. 
 
En aquest centre queden establertes en el si del claustre  les següents comissions 
de treball:grup de treball pedagògic i equips de cicle. 16 
 
9. Actes de les sessions. 

 
En l’acta s’han de fer constar els assistents, l’ordre del dia de la reunió, el lloc i el 
temps en què s’ha efectuat, els punts principals de les deliberacions, el contingut 
dels acords adoptats (L30/1992. Art. 27.1), el sentit dels vots i, si un membre o una 
membre ho demana, una explicació succinta del seu parer.(L26/2010. art.20.1) 

 

                                                        
15 Les votacions de l’òrgan col·legiat només poden ésser secretes si ho permet la regulació específica de l’òrgan. (L26/2010. 

art.19.2) 

 

16 Les normes d’organització i funcionament del centre poden establir comissions de treball en el si del claustre del 
professorat per a l’estudi de temes específics, i determinar-ne l’àmbit d’actuació i les funcions que se’ls encomana per tal que 
formulin aportacions i propostes al claustre. (Art. 48.5 D102/2010) 

 



En l’acta figurarà, a sol·licitud dels respectius membres de l’òrgan, el vot contrari al 
acord adoptat, la seva abstenció i els motius que la justifiquen o el sentit del vot 
favorable. Així mateix, qualsevol membre té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de 
la seva intervenció o proposta, sempre que aporti en  l’acte, o en el termini que 
assenyali el president, el text que correspongui fidelment amb la seva intervenció, 
fent-se constar així en l’acta o ajuntant-ne còpia a la mateixa.(L30/1992. art. 27.2) 

 
Els membres que discrepin de l’acord majoritari podran formular vot particular per 
escrit en el termini de quaranta vuit hores, que s’incorporarà al text aprovat.(L30/92. 
art.27.3). 
 
Els membres que discrepen de l’acord majoritari poden formular un vot particular 
per escrit en el termini de setanta-dues hores, el qual s’ha d’incorporar al text de 
l’acord. (L26/2010. art.20.2) 
 
El secretari o secretària, amb el vistiplau del president o presidenta, ha de signar 
l’acta, que s’ha d’aprovar en la mateixa reunió o en la següent. El secretari o 
secretària pot emetre vàlidament certificats sobre els acords específics que s’hi hagin 
adoptat sens perjudici de l’aprovació ulterior de l’acta, i hi ha de fer constar 
expressament aquesta circumstància. (L26/2010. art.20.3) 

 
Qui acrediti la titularitat d’un interès legítim pot dirigir-se al secretari per a què li sigui 
expedida una certificació dels acords de l’òrgan.(L30/1992. art. 26.5). 
 
Cal garantir que els vocals puguin accedir a les actes en format electrònic per a 
consultar-hi el contingut dels acords adoptats. (L26/2010. art.20.4) 
 

 

Capítol 3. Equip directiu.  
 

 Article 25. Equip directiu. 

1. 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 fucions. 
Correspon a les persones membres de l’equip directiu la gestió del projecte de 
direcció. 

2. L’equip directiu del centre està format pel director o directora, que el presideix, el o 
la cap d’estudis, el secretari o secretària i els òrgans unipersonals de direcció 
addicionals. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari  i el temps de reunió es 
fixaran en el pla general anual de centre. 

 

Article 26. Funcions de l’equip directiu. 

Correspon a l’equip directiu: 

         a) Elaborar la proposta del projecte educatiu del centre, la programació  

general anual, la memòria final de curs i les NOFC. 



b) Establir els criteris per a l’elaboració del projecte de pressupost. 

c) Establir els criteris per a l’avaluació interna del centre. 

d) Coordinar les actuacions dels òrgans unipersonals de coordinació. 

e) Adoptar les mesures necessàries per a l’execució coordinada de les 
decisions del consell escolar i del claustre. 

f) Assessorar a la direcció del centre.  

 

Capítol 4.Consell de direcció. (Article 37 d’autonomia de centre) 

 

Article 27. Consell de direcció. 

En aplicació del projecte de direcció, i per aprofundir en la pràctica del lideratge 
distribuït, el director constitueix el consell de direcció, amb les funcions recollides a 
les NOFC. Correspon al director o directora nomenar i cessar, entre les persones 
membres del claustre de professorat que tenen assignades o delegades tasques de 
direcció o de coordinació, les persones membres del consell de direcció. Les 
persones membres de l’equip directiu han de formar part del consell de direcció, que 
presideix el director o directora. 

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat mensual. L’horari i el temps de reunió es 
fixaran en el pla anual del centre. 

 

Article 28. Funcions del Consell de Direcció. 

a) Assessorar a la direcció del centre. 

b) Afavorir la participació de la comunitat educativa. 

c) Vetllar pel bon funcionament del centre. 

d) Impulsar actuacions de caràcter preventiu que afavoreixin les relacions     
entre els diferents sectors de la comunitat educativa i millorin la convivència 
del centre. 

 

Capítol 5. Òrgans unipersonals de coordinació. 
 
Article 29. Els òrgans unipersonals de coordinació. 
 
Són òrgans unipersonals de coordinació els coordinadors de cicle, el coordinador 
d'informàtica, el coordinador de llengua, interculturalitat i cohesió social, el 
coordinador d'activitats i serveis(biblioteca) i el coordinador de prevenció de riscos 
laborals. 
 
Article 30. Nomenament, cessament i destitució dels òrgans unipersonals de 
coordinació. 

1.  Per exercir la prefectura dels òrgans de coordinació es nomena professorat 
funcionari de carrera, en servei actiu i amb destinació al centre. Si cap d'aquests o 



aquestes no hi opta i se'n té constància expressa, podrà ser nomenat qualsevol altre 
professor/a que imparteixi ensenyaments en el centre durant el curs escolar referit. 

2.  El director o directora del centre nomena els òrgans unipersonals de coordinació.   

3.  El nomenament per exercir les funcions corresponents als òrgans de coordinació 
es farà des del dia 1 de setembre fins al 31 d'agost següent.       

4.  El director o directora del centre pot acceptar la renúncia motivada o disposar el 
cessament o la destitució motivats dels i de les qui exerceixen la prefectura dels 
òrgans unipersonals de coordinació abans de la fi del període pel qual han estat 
nomenats o nomenades, amb audiència prèvia al professorat interessat.  

5.  El director informa el claustre de professors, el consell escolar del centre i òrgan 
directiu de l’Àrea territorial del nomenament, cessament i destitució dels òrgans de 
coordinació. 

 

Article 31. Funcions del coordinador de cicle.  
 
1. En aquest col·legi, que és d'estructura lineal d'una línia, hi ha quatre coordinadors, 
tres de primària i un de parvulari. 
 
2. Són funcions dels coordinadors de cicle : 
 

a. Vetllar per la coherència i continuïtat de les accions educatives al llarg de 
l'educació infantil i l'educació primària, segons correspongui, sota la 
dependència del cap d'estudis. 
 

b. Fer propostes a l'equip directiu  per a l'elaboració del pla d'avaluació interna. 
 

c. Col.laborar amb l'equip directiu en l'aplicació del pla d'avaluació interna del 
centre. 
 

d. Elaborar la proposta de calendari de reunions del cicle 
 

e. Estructurar els mecanismes de trapàs/recull d'informació juntament amb el cap 
d'estudis i  la resta de coordinadors. 
 

f. Convocar les reunions del seu cicle, presidir-les, fer el resum escrit dels temes 
tractats, donar-lo a conèixer al cap d'estudis, i fer-ne el seguiment. 
 

g. Formar  part de l'equip de coordinació pedagògica i ser el portaveu en el seu 
cicle. 
 

h. Mantenir actualitzat l'inventari del material del cicle, fer-se càrrec de les 
comandes i de la seva actualització i conservació en col·laboració amb l'equip 
de mestres. 
 

i. Fer les diligències necessàries per gestionar les activitats que s'organitzin a 
nivell de cicle. 



 
j. Encarregar-se, juntament amb l'equip directiu, de la difusió i del compliment de 

les disposicions del reglament de règim interior en el seu cicle.  
 
Article 32. Funcions del coordinador d'informàtica. 

 
1. El coordinador/a TIC del centre exercirà les següents funcions de coordinació en 
relació a les tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement: 
 

a. Impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i assessorar el 
professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en 
TAC, d’acord amb l’assessorament dels serveis educatius de la zona. 

b. Proposar a l’equip directiu els criteris per a la utilització i l’optimització dels 
recursos TIC del centre. 

c. Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i 
telemàtics del centre, en coordinació amb el servei de manteniment preventiu i 
d’assistència tècnica. 

d. Assessorar l’equip directiu, el professorat i el personal d’administració i serveis 
del centre en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica i economico 
administrativa del Departament d’Educació. 

e. Aquelles altres que el director/a del centre li encomani en relació amb els 
recursos TIC que li pugui assignar el Departament d’Educació. 

 
 
Article 33. Funcions del coordinador de llengua, interculturalitat i cohesió 
social.  
 
Són funcions del coordinador de llengua, interculturalitat i cohesió social: 
 

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

b. Assessorar l'equip directiu i col·laborar en l’actualització dels documents 
d’organització del centre (PEC, PLC, RRI, Pla d’acollida i integració, 
programació general anual del centre, etc.) 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 i a la promoció de l’ús de la llengua, l’educació 
intercultural i la convivència en el centre. 

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

d. 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. 

e. Participar amb l’equip directiu en les actuacions que es deriven del Pla 
educatiu d’entorn. 

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

 



 
 
 
 
Article 34. Funcions del coordinador d'activitats i serveis Biblioteca. 

 
Són funcions del coordinador d'activitats i serveis : 
a. Dirigir el funcionament de la biblioteca del centre. 
b. Elaborar la programació anual de les activitats escolars complementàries. 
c. Elaborar la programació anual de les activitats extraescolars. 
d. Donar a conèixer als alumnes la informació relativa a les activitats escolars 
complementàries i a les activitats extraescolars. 
e. Promoure i coordinar les activitats culturals i esportives. 
f. Coordinar l'organització dels viatges d'estudi, els intercanvis escolars i qualsevol 
altre tipus de viatge que es realitzi amb els alumnes. 
g. Distribuir els recursos econòmics destinats pel pressupost del centre entre les 
activitats escolars complementàries i les activitats extraescolars. 
h. Elaborar una memòria final de curs amb l'avaluació de les activitats realitzades, 
que s'inclourà a la memòria anual d'activitats del centre. 
 
 
Article 35.  Funcions del coordinador de prevenció de riscos laborals. 
 
Són funcions del coordinador de prevenció de riscos laborals: 
 

a. Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure i 
fomentar l’interès i la cooperació dels treballadors i treballadores en l’acció 
preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

b. Col·laborar amb la direcció del centre en l’elaboració del pla d’emergència 
(Annex 1), i també en la implantació, la planificació i la realització dels 
simulacres d’evacuació. 

c. Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats 
amb el pla d’emergència amb la finalitat d’assegurar-ne l’adequació i la 
funcionalitat. 

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

e. Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis com a activitat 
complementària a les revisions oficials. 

f. Promoure actuacions d’ordre i neteja i fer-ne el seguiment. 
g. Emplenar i trametre als serveis territorials el model "Full de notificació 

d'accident o incident laboral". 
h. Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals 

en la investigació dels accidents que es produeixin en el centre. 
i. 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. 
j. Coordinar la formació de les treballadores i dels treballadors del centre en 

matèria de prevenció de riscos laborals. 
k. Col·laborar, si escau, amb el claustre per al desenvolupament, dins el 

currículum de l’alumnat, dels continguts de prevenció de riscos. 
 



 

 
 

TÍTOL IV. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 
DEL CENTRE. 
 
Capítol 1. Organització del professorat. 
 
Secció 1. Equips docents/de cicle. 

 
Article 36. Els equips de cicle. 
 
1. Està format  per tots els mestres que imparteixen docència als alumnes d’un  
mateix cicle. 
 
2. Són funcions dels equips de cicle: 
 
a. Coordinar l'organització  i el desenvolupament dels ensenyaments propis del cicle 
en el col·legi, com a criteri prioritari. Elaborar les programacions de cicle. 
b. Proposar al director el nomenament del coordinador del cicle.  
c. Formular propostes relatives als projectes educatiu i al desenvolupament curricular 
del centre i a la seva programació general. 
d. Portar a terme les sessions d'avaluació dels seus alumnes, constituïts  en 
comissions d'avaluació presidida pel cap d'estudis,  per a l'avaluació i promoció dels 
alumnes que finalitzen un cicle. 
e. Aportar a l'equip directiu propostes per a l'elaboració del pla d'avaluació interna del 
centre. 
f. Col·laborar en l'avaluació externa del centre que realitzi la inspecció 
d'ensenyament. 
g. Revisar de forma periòdica i sistemàtica els diferents aspectes del  segon nivell de 
concreció i les unitats didàctiques de les àrees i els eixos transversals. 
h. Harmonitzar la metodologia i l'avaluació que s'ha d'emprar en el cicle, d'acord amb 
els criteris fixats en el projecte curricular i revisar-ne els resultats. 
i. Fer el seguiment del procés d'ensenyament-aprenentatge dels diferents grups 
d'alumnes , especialment dels aspectes relacionats amb l'atenció a la diversitat de 
necessitats dels alumnes, i en concret dels alumnes amb necessitats educatives 
especials i/o dificultats d'aprenentatge. 
j. Planificar, analitzar i revisar els agrupaments d'alumnes, els processos de 
recuperació i l'atenció individualitzada, i els recursos esmerçats.  
k. Harmonitzar el pla d'acció tutorial i l'orientació dels alumnes i el traspàs 
d'informació a les famílies d'acord amb els criteris fixats en el projecte curricular i 
revisar-ne els resultats. 
l. Interpretar i matisar el reglament de regim interior, adaptant-lo als grups d'alumnes. 
m. Fer operatius en el cicle tots aquells aspectes relacionats amb l'organització i 
funcionament dels ensenyament en el cicle : sortides, celebracions, activitats 
complementàries, etc. 



n. Coordinar-se amb els professionals de suport que intervenen en el procés 
educatiu dels alumnes del cicle  
o. Afavorir l'intercanvi d'experiències i valoracions entre els membres de l'equip i 
també amb membres d'altres equips del centre o d'altres centres. 
p. Plantejar al claustre les propostes de formació permanent del professorat 
vinculades als interessos i necessitats del cicle i amb implicació a nivell de centre.   
q. Col·laborar amb el cap d'estudis en l'elaboració els horaris de les activitats dels 
alumnes, tenint en compte els recursos humans i materials disponibles i d'acord amb 
criteris pedagògics. 
r. Orientar les famílies  dels alumnes, especialment amb aquelles que són noves al 
centre o els fills de les quals finalitzen l’escolaritat. 
s. Totes aquelles que relacionades amb els processos organitzatius del cicle, així 
com les que d'acord amb la funció general,  l'equip directiu li vulgui encomanar. 
 
 
Article 37. Funcionament dels equips de cicle. 
 

1. Els equips de cicle es reuneixen habitualment un cop a la setmana. 
2. La convocatòria de les reunions correspon el coordinador. 
3. De cada sessió el coordinador en deixarà un resum escrit a la llibreta del cicle, 
fent-hi constar la indicació de persones que hi han intervingut, les circumstàncies de 
lloc i de temps en què s'han tingut, els punts de l'ordre del dia  i el contingut dels 
acords presos. El resum serà signat pel coordinador i s'ha de donar a conèixer i 
aprovar en la següent reunió.  
 
 
Article 38. L'equip de coordinació pedagògica. 
 
1. És format pels coordinadors de cicle i el cap d'estudis 
 
2. Són funcions de l'equip de coordinació pedagògica: 
 
a. Coordinar i harmonitzar l'actuació i les propostes dels equips de cicle. 
b. Col·laborar amb el cap d'estudis en la planificació,  seguiment  i avaluació de les 
activitats pedagògiques del centre, i específicament en la gestió del pla d'avaluació 
interna. 
c. Vetllar pel desplegament dels objectius  i les activitats incloses en la programació 
general del centre amb caràcter anual. 
d. Recollir les aportacions dels diferents cicles abans de la realització de les sessions 
de treball de claustre. 
e. Fer el seguiment de les actuacions que es porten a terme en els cicles, detectar 
els desajustaments i corregir-les, si és el cas, d'acord amb les directrius generals. 
 
 
Article 39. Funcionament de l'equip de coordinació pedagògica. 
 
1. L'equip de coordinació pedagògica es reuneix com a mínim una vegada al mes i 
sempre que el convoca el director/cap d'estudis.  
 



2. De cada sessió el cap d'estudis en farà un resum escrit, fent-hi constar la indicació 
de persones que hi han intervingut, les circumstàncies de lloc i de temps en què 
s'han tingut, els punts de l'ordre del dia  i el contingut dels acords presos.  
 
 

Secció 2. Grup de Treball Pedagògic. 
 
Article 40. El Grup de Treball Pedagògic és format per tots els membres del claustre. 

En el nostre centre, habitualment substitueix les funcions de l’equip de coordinació 
pedagògica. 
 
 

Secció 3. Comissions. 

 
Article 41. Les comissions 
 
1. Les comissions poden ser del Consell Escolar, del Claustre, mixtes... 
  
 
Article 42. Les comissions del consell escolar. 
 

Són comissions del consell escolar la comissió permanent, la comissió econòmica i 
la comissió de convivència. 
 
 
Article 43. La comissió econòmica.  
 

1. La comissió econòmica és formada pel director, el secretari, un mestre , un pare i 
un representant de l'ajuntament. 
2. La comissió econòmica té les competències que expressament li delega el consell 
escolar. L'aprovació del pressupost i la fiscalització dels comptes anuals del centre 
no són delegables. 
3. Són funcions de la comissió econòmica : 
a. Aportar al secretari criteris per a l'elaboració del projecte de pressupost del centre. 
b. Informar el secretari del centre i aportar-li propostes per a l'elaboració del pla 
d'inversions. 
c. Efectuar el seguiment de l'estat de comptes del centre. 
d. Les que expressament li delegui el consell escolar. 
 
 
Article 44. La comissió permanent. 
 
1. La comissió permanent  és formada pel director, el cap d'estudis, un mestre, dos 
pares i el secretari, que hi actua amb veu i sense vot. 
2. La comissió permanent té les competències que expressament li delega el consell 
escolar. El consell escolar no pot delegar en la comissió permanent les competències 
referides a : 
a. La selecció i cessament de director  
b. La creació d'òrgans de coordinació 



c. L'aprovació del projecte educatiu, del pressupost i la seva liquidació, del reglament 
de règim interior i de la programació general anual. 
d. Les de resolució de conflictes i imposició de correctius amb finalitat pedagògica en 
matèria disciplinària d'alumnes. 
3. Són funcions de la comissió permanent: 
a. Elaborar propostes sobre temes propis per presentar al consell escolar. 
b. Preparar els temes a tractar en les sessions del consell escolar que requereixin un 
treball previ. 
c. Les que expressament li delegui el consell escolar. 
 
 
Article 45. La comissió de convivència.  
 

1. La comissió de convivència és formada pel director, dos mestres, i dos pares. El 
secretari assistirà a les sessions amb veu i sense vot.  
(nota: en qualsevol cas el numero de mestres ha de ser igual al de pares) 
2. La comissió de convivència te com a finalitat garantir una aplicació correcta de les 
normes relatives als drets i deures de l’alumnat, així com col·laborar en la planificació 
de mesures preventives i en la mediació escolar. 
3. Son funcions de la comissió de convivència: 
a. Conèixer els casos de conflicte i les solucions de mediació o sanció disciplinaria 
que es produeixin en el centre. 
b.  Elaborar propostes per a l’elaboració d’un projecte de convivència. 
c. Promoure mesures, actuacions i protocols per tal de millorar la convivència escolar 
d. Assessorar el director en determinats casos sobre l'aplicació de mesures 
correctores i sancions. 
 
 
Article 46. Funcionament de les comissions del consell escolar. 
 
1. Cada dos anys i en la primera reunió del consell escolar renovat, s'elegeixen els 
membres del consell que han de formar part de les comissions econòmica, 
permanent, de convivència i de menjador, d'acord amb el nombre de membres fixats 
en aquest reglament, i es constitueixen les  comissions respectives. 
2. Totes les comissions són presidides pel director. El secretari assisteix a totes les 
comissions amb veu i sense vot i aixeca acta de les sessions. 
3. La convocatòria de les reunions serà tramesa pel director als membres de les 
comissions amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, llevat del cas 
d'urgència apreciada pel director, la qual es farà constar a la convocatòria, juntament 
amb la documentació necessària que hagi de ser objecte de debat i treball a la 
comissió. 
 
 
Article 47. Les comissions dels equips de cicle. 
 

Les comissions del equips de cicle són les comissions d'avaluació. 
1. Les comissions d'avaluació són formades per tots els mestres que exerceixen en 
el cicle. 
2. Les funcions de les comissions d'avaluació són : 
a. Analitzar col·lectivament l'evolució dels aprenentatges de cada alumne. 
b. Establir, si escau, mesures d'adequació i reforç. 



c. Proposar la modificació d'estratègies i els ajustaments de programació que 
convinguin per a les activitats educatives del cicle. 
d. Realitzar una valoració final per àrees i global,  del progrés de cada un dels 
alumnes en finalitzar el cicle. 
e. Decidir si els alumnes promocionen de cicle  o hi resten un any més, en els cas 
que no hagin  assolit completament  els objectius del cicle. 
f. Explicitar les activitats que convenen en el cicle següent per assolir els objectius 
del cicle anterior,  per a aquells alumnes que hagin passat als següents  havent 
assolit de forma incompleta els objectius del cicle anterior. 
 
 
Article 48. Funcionament de les comissions d'avaluació. 
 

1.Les comissions d'avaluació són  presidides pel cap d'estudis o per qui, a aquest 
efecte, n'exerceixi les funcions. A més dels mestres dels cicle, també hi poden 
participar altres professionals que  hagin intervingut en el procés d'ensenyament dels 
alumnes. 
2.Les comissions es reuniran com a mínim un cop al trimestre  en els cicles de 
l'educació primària i dues vegades al curs - gener i maig - a l'educació infantil, i , 
almenys una setmana abans del lliurament dels informes a les famílies. 
3. En les actes de les sessions trimestrals s'haurà d'explicitar, almenys, la relació 
d'alumnes que presenten dificultats i les mesures de reforç i adequació preses, així 
com les modificacions en la programació i estratègies d'intervenció proposades pels 
mestres. En la sessió següent s'haurà de fer el seguiment del grau de compliment 
dels acords presos.  
4. En l'acta de la darrera sessió d'avaluació de cada cicle es farà constar la valoració 
final de les àrees, la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de 
promoció o retenció de l'alumne en el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen 
de cicle sense haver-ne assolit tots els objectius, s'hauran de fer explicites les 
activitats a realitzar en el cicle següent per assolir els objectius del cicle anterior. 
 
 
Article 49. Les comissions mixtes 

 
Les comissions mixtes estan formades per persones que formen part d’algun dels 
òrgans de govern o coordinació i d’altres persones externes al centre. La comissió 
d’atenció a la diversitat és mixta. 
 
 
Article 50. La comissió d’atenció a la diversitat. 
 

1. Són membres de la comissió d’atenció a la diversitat: 
a. El director o el cap d’estudis, que la presideixen. 
b. Els mestres d’educació especial i els d’audició i llenguatge. 
c. El coordinador de llengua, interculturalitat i cohesió social. 
d. Els coordinadors de cicle. 
e. El professional de l’EAP que intervé en el centre.  
f. Altres membres que determini l’Equip directiu. 
 
2. La finalitat de la comissió d’atenció a la diversitat es la planificació, promoció i 
seguiment d’actuacions per atendre la diversitat de necessitats educatives d’alumnat. 



3. Corresponen a la comissió d’atenció a la diversitat, les següents funcions: 
a. Concretar els criteris i prioritats per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat. 
b. Organitzar, ajustar i fer el seguiment dels recursos de que es disposa i de les 
mesures adoptades. 
c. Fer el seguiment de l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i 
especifiques i la proposta de plans individualitzats. 
4. Els principis d’atenció a la diversitat formen part del projecte educatiu del centre. 
 
 

Capítol 2. Organització de l’alumnat. 
 
Article 51.  Delegats de classe. 

 
Els/les alumnes elegiran de manera democràtica els seus representants.  
La duració del càrrec de delegat/da i sosts-delegat/da serà per un curs escolar, 
sense perjudici que pugui  ser rellevat del seu càrrec si les circumstàncies ho  
aconsellen. 
 
 
Article 52. Funcions. 

 
L'alumne/a que sigui elegit com a delegat/da de curs tindrà les següents obligacions: 
- Ésser el/la portaveu i el/la representant entre els/les seus/ves companys/es. 
- Participar en les assemblees i reunions conjuntes de delegats/des i l’Equip Directiu. 
- Informar a la resta de companys/es dels acords de les reunions. 
 
 

Capítol 3. Atenció a la diversitat. 
 
Article 53. Abans de començar  un nou curs escolar es farà traspàs d’informació  

dels grups d’alumnes que canviin de tutor. També entre el centre i l’IES de referencia 
i la guardería i l’Educació Infantil. 
 
Article 54. Quan hi hagi un curs desdoblat es procurarà que quedin equilibrats en 

tots els aspectes (nombre d’alumnes, proporció nens/nenes, nivell acadèmic…) 
 
Article 55. La configuració dels grups correspon al Cap d’Estudis, conjuntament a 
l’equip de cicle corresponent. 
 
Article 56. El centre utilitzarà els seus recursos humans per atendre la diversitat 

(SEP, reforços, Educació Especial, grups de llenguatge…) 

 
 
Capítol 4. Actuació educativa globalitzada sobre 
l’alumnat. 
 
Article 57. La Globalització. 



 

1. La coordinació de tot l’equip del professorat que intervé en un curs determinat,  ha 
de garantir la unitat de criteri d’actuació en la vida escolar del dia a dia al centre, així 
com també tendir cap a l’enfocament globalitzat dels continguts curriculars. 

Capítol 5. Acció i coordinació tutorial. 
 
Article 58. Funcions del mestre tutor. 

 
1. La tutoria i l'orientació dels alumnes forma part de la funció docent. Tots els 
mestres integrants del claustre poden exercir les funcions de mestre tutor quan 
correspongui. 
 
2.  Cada unitat o grup d'alumnes té un mestre tutor, amb les següents funcions: 
 
a. Tenir coneixement del procés d'aprenentatge i d'evolució personal dels alumnes. 
b. Coordinar la coherència de les activitats d'ensenyament-aprenentatge i les 
activitats d'avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d'ensenyament 
del seu grup d'alumnes. 
c. Responsabilitzar-se de l'avaluació del seu grup d'alumnes en les sessions 
d'avaluació. 
d. Tenir cura, juntament amb el secretari, quan correspongui, de vetllar per 
l'elaboració dels documents acreditatius dels resultats de l'avaluació i de la 
comunicació d'aquests als pares o representants legals dels alumnes. 
e. Dur a terme la informació i l'orientació acadèmica dels alumnes. 
f.  Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares dels alumnes o 
representants legals per informar-los del seu procés d'aprenentatge i de la seva 
participació en les activitats del col·legi. 
g. Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les activitats 
del col·legi. 
h. Participar en l'avaluació interna del centre. 
i.  Aquelles altres que li encomani el director o li atribueixi el Departament 
d’Educació. 
 
3. L'exercici de les funcions del tutor és coordinat pel cap d'estudis, el qual programa 
el pla d'acció tutorial d'acord amb el projecte educatiu. 
 
 
Article 59. Nomenament i cessament dels tutors. 
 
1. El nomenament i cessament  correspon al director, escoltat el claustre de 
professors. 
2. El nomenament s'efectua per un curs acadèmic. 
3. El director del col·legi pot deixar sense efecte el nomenament del mestre tutor a 
sol·licitud motivada de l'interessat o per pròpia decisió, una vegada escoltat el 
claustre de professors i amb audiència de l'interessat, abans que finalitzi el termini 
per al qual havia estat  nomenat. 
4. Del nomenament i cessament , segons correspongui, dels mestres tutors, el 
director n'informa el consell escolar del centre. 



5. Sempre que l'organització del centre ho permeti i es pugui donar resposta als 
requeriments del projecte educatiu, el director procurarà que les promocions 
d'alumnes tinguin el mateix  tutor al llarg de cada cicle. 
 
 

Capítol 6. Orientació acadèmica i professional. 
 
Article 60. Orientació en finalitzar l’etapa de Primària. 
 
1.  Durant el 2n curs del Cicle Superior l’escola, vetllarà perquè tant els alumnes com 
les seves famílies rebin informació del canvi d’etapa i de l’IES de referència. Es 
programaran activitats com la visita al nou centre,  reunions informatives adreçades 
als pares i als alumnes... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
TÍTOL V. DE LA CONVIVÈNCIA EN EL 
CENTRE 
 
Capítol 1. Convivència i resolució de conflictes. 
Qüestions generals. 
 
Secció 1. Mesures de promoció de la convivència. 
 
Article 61. Les mesures i accions que el centre desenvoluparà per tal de 
capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la millora de la 
convivència seran, d’entre altres: 
 

- Realitzar activitats que ajudin al coneixement, el respecte i la valoració de la 
cultura de tot l'alumnat i, més explícitament, de la dels que pertanyen a grups 
minoritaris. 

- Incloure a les sessions de tutoria de classe actuacions que fomentin la 
col.laboració entre els alumnes per aconseguir un bon ambient a l’aula. 

- Fer  participar l'alumnat en el procés d’establiment de normes i organització de 
classe. 

- Incorporar l'ús habitual d'un llenguatge inclusiu que doni el mateix 
protagonisme a tot l'alumnat. 

- Parlar obertament amb l'alumnat sobre els conflictes relacionats amb la 
violència masclista, tant dels casos directes que es viuen al centre com dels 
que passen fora d'ell. 

- Assignar tutors individuals a aquells alumnes que tenen un alt risc d’exclusió 
social per tal de donar-los suport i orientació.  

- Aplicar metodologies inclusives per atendre tota la diversitat (treball 
cooperatiu, grups interactius, treball per projectes...). 

- Introduir materials i eines de suport per atendre la diversitat. 
- Realitzar actuacions de participació i cohesió de grup en les tutories de classe 

i en les assemblees de delegats. 
- Programar activitats perquè l'alumnat de diferents edats es doni suport mutu. 
- Treballar l'educació emocional en la tutoria i promoure la participació de les 

famílies en les activitats a favor de l'educació emocional. 
- Seguir el protocol establert al Pla d’Acollida en l’arribada d'alumnat nou en el 

centre. 
- Promoure la participació de les famílies en les activitats programades per 

afavorir l'acollida dels nous membres de la comunitat educativa. 
- Potenciar que tot l'alumnat conegui i participi en les activitats que promouen 

l’AMPA,  les entitats culturals, esportives i de lleure de l'entorn. 
- Realitzar activitats amb les associacions i entitats de l'entorn. 

 
 

 



 
Secció 2. Mecanismes i fòrmules per a la promoció i resolució de 

conflictes. 
 
Article 62. Els mecanismes que el centre té establerts a l’hora de resoldre 
conflictes que es produeixen, tant a l’aula com al centre o a l’entorn, i de crear 
un clima de treball i convivència adequat són: 
 

- Intervenir de manera immediata per eradicar actituds i expressions 
discriminatòries i reaccionar amb fermesa davant qualsevol acte de racisme 
i/o xenofòbia. 

- Acompanyar, des de la tutoria, a l'alumnat en totes aquelles accions 
educatives que, més enllà del seguiment estrictament escolar, fan referència a 
l'alumne com a individu, dins del grup-classe, en la seva família i en la xarxa 
de recursos del seu entorn. 

- Elaborar i aplicar un registre acumulatiu de les absències amb informacions 
quantitatives i qualitatives (causes, circumstàncies, processos) per grup-
classe que permetin el seguiment de l'alumnat. 

- Fomentar que les tutories i els equips docents esdevinguin l'espai per a 
l'acompanyament acadèmic personal i social de l'alumnat i les seves famílies. 

- Incrementar la coordinació del professorat sobre l'alumnat de risc. 
 
Article 63.  Els procediments de resolució dels conflictes de convivència que 
es duran a terme en el centre s’ajustaran als principis i criteris següents: 

 
a) Vetllaran per la protecció dels drets dels afectats i hauran d’assegurar el 

compliment dels deures dels afectats. 
b) Hauran de garantir la continuïtat de les activitats del centre, amb la mínima 

pertorbació per a l’alumnat i el professorat. 
c) S’ hauran d’emprar mecanismes de mediació sempre que sigui pertinent. 

 
 
 

Capítol 2. Mediació escolar. 
 
Article 64. La mediació escolar, com a procés educatiu de gestió de conflictes, es 
basarà en els principis recollits en l’art. 24 del D279/2006.L’ambit d’aplicació i 
l’ordenació del procés de mediació s’ajustarà a les indicacions dels articles 25, 26, 27 
i 28 del Decret 279/2006. 
 
Article 65. La mediació escolar constituirà el mètode de resolució de conflictes que 

el centre decideix utilitzar en el procés de gestió de conflictes sempre que sigui 
pertinent. 
 
Article 66. La Comissió de Convivència del Centre col·laborarà en els processos de 

mediació escolar a petició de la direcció del centre. 
 
Article 67. Sempre que es valori necessari, el centre oferirà la mediació com a 
estratègia de reparació o de reconciliació. 



Article 68. Quan les persones implicades en el conflicte decideixin acollir-se a la 

mediació o desistir-ne, en qualsevol moment del procés, ho manifestaran per escrit  
dirigit al director/a del centre. 
 
Article 69. L’oferiment d’iniciar el procés de mediació el realitzarà el director/a del 

centre, prèvia consulta als tutors/es dels alumnes implicats i mitjançant escrit dirigit a 
les persones interessades. 
 
Article 70. La direcció del centre notificarà la iniciació del procés a les persones 

interessades. En l’escrit de notificació es comunicarà el nom de la persona 
mediadora proposada pel centre, i, si és el cas, l’alumne/a col·laborador/a designat. 
 
Article 71. La persona mediadora haurà d’abstenir-se quan es doni alguna de les 

circumstàncies assenyalades per l’art. 28 de la Llei 30/1992 (LRJAP-PAC) i 
comunicar-ho al director/a, per escrit, en el termini de 2 dies des del seu 
nomenament. 
Article 72. Els pares dels alumnes podran plantejar davant el director/a la recusació 

de la persona mediadora proposada, quan pugui inferir-se falta d’objectivitat en el 
procés de mediació. Ho faran en un termini de 2 dies hàbils. Les resolucions 
negatives d’aquestes recusacions hauran de ser motivades. 

  
 

Capítol 3. Règim disciplinari de l'alumnat. Principis 
generals d’actuació i aspectes formals previstos en 
garantia dels drets de les persones. 

 

Secció 1. Principis generals d’actuació. 

 

Article 73. Els principis generals d’actuació que guiaran l’actuació del centre a l’hora 

d’aplicar el règim disciplinari de l’alumnat seran els que es contemplen en la 
normativa vigent i que, en resum, es concreten en els següents: 
1. Cap alumne/a podrà ser sancionat per conductes diferents de les tipificades en la 
LEC  o en les NOF del centre. (Principi de “tipicitat”). 
2. Interdicció de privar l’alumnat de l’exercici del dret a l’educació ni del dret a 
l’escolarització. 
3. Prohibició d’imposar sancions contràries a la integritat física i a la dignitat personal 
de l’alumne/a. 

4. La resolució de conflictes, que s’ha de situar en el marc de l’acció educativa, té per 
finalitat contribuir al manteniment i la      millora del procés educatiu dels alumnes. 

 5. Les mesures correctores i sancionadores han d’incloure, sempre que sigui 
possible, activitats d’utilitat social per al centre. 

 6. La imposició de mesures correctores i sancionadores ha de tenir en compte el 
nivell escolar en què es troben els alumnes afectats, llurs circumstàncies personals, 
familiars i socials i la proporcionalitat amb la conducta o l’acte que les motiva, i ha de 
tenir per finalitat contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu dels 



alumnes. En el cas de les conductes greument perjudicials per a la convivència, la 
imposició de les sancions s’ha d’ajustar al que disposa la LEC. 

 7. Els alumnes que, intencionadament o per negligència, causin danys a les 
instal·lacions o el material del centre o en sostreguin material han de reparar els 
danys o restituir el que hagin sostret, sens perjudici de la responsabilitat civil que els 
correspongui, a ells mateixos o a les mares, als pares o als tutors, en els termes que 
determina la legislació vigent. 
 8. Es poden corregir i sancionar conductes realitzades dins del recinte escolar o 
durant la realització d’activitats complementàries i extraescolars i en els serveis de 
menjador i transport escolar o d’altres organitzades pel centre. 
9. Es poden corregir i sancionar conductes que, encara que dutes a terme fora del 
recinte escolar, estiguin motivades o directament relacionades amb la vida escolar i 
afectin altres companys o altres membres de la comunitat educativa. 
10. Gradació de les mesures correctores i de les sancions d’acord amb 
circumstàncies que puguin disminuir o augmentar la gravetat de l’actuació de 
l’alumnat (circumstàncies atenuants i/o agreujants). En tot cas, els actes o conductes 
a què fa referència l’article 37.1 de la Llei d’educació s’han de considerar 
especialment greus, i les mesures sancionadores s’han d’acordar de manera 
proporcionada a aquesta especial gravetat, quan impliquin discriminació per raó de 
gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra circumstància personal o social de 
terceres persones que resultin afectades per l’actuació a corregir. 
11. Obligació d’instruir expedient disciplinari per a imposar sancions per conductes 
greument perjudicials per a la convivència del centre. 
 

 

Secció 2. Aspectes formals previstos en garantia dels drets de les 
persones durant la instrucció d’un expedient disciplinari.   

 
Article 74. El centre respectarà els aspectes formals previstos en la normativa vigent 

en garantia dels drets de les persones durant la instrucció dels expedients 
disciplinaris. Es posarà especial èmfasi en els següents: 

- Necessitat de comunicar la incoació de l’expedient als interessats. 

- Dret a la recusació de l’instructor de l’expedient si es donen les causes legals 
per a fer-ho. 

- Necessitat del tràmit de vista i audiència (els interessats tenen el dret a 
conèixer el contingut de l’expedient – “Vista”- i a ser escoltats –“audiència”). 

- Dret a presumpció d’innocència i a la no obligació de declarar en contra d’un 
mateix. 

- Dret a la defensa, sigui a formular al·legacions o a ser escoltat en el 
procediment. 

- Dret a la proba, en el sentit de proposar i que li siguin admeses i es practiquin 
els mitjans proposats per l’expedientat per a la seva defensa.  

 



Capítol 4. Règim disciplinari de l'alumnat. Conductes 
greument perjudicials per a la convivència en el 
centre. 
 

Secció 1. Conductes Sancionables (art. 37.1 LEC). 
 

Article 75.  Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el 
centre educatiu les conductes següents: 
a) 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. 
b) L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del 
centre, el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre, la 
falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de 
personalitat en actes de la vida escolar. 
c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials 
per a la salut, i la incitació a aquests actes. 
d) La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre. 
 
Article 76. Els actes o les conductes a què fa referència l’apartat 1 que impliquin 
discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició 
personal o social dels afectats s’han de considerar especialment greus. 
 
 

Secció 2. Sancions imposables (art. 37.3 LEC). 
 

 Article 77. Les sancions que es poden imposar per la comissió d’alguna de les 
faltes tipificades com a conductes greument perjudicials per a la convivència són:  
 
a) La suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries o 
la suspensió del dret d’assistir al centre o a determinades classes, en tots dos 
supòsits per un període màxim de tres mesos o pel temps que resti fins a la 
finalització del curs acadèmic, si són menys de tres mesos. 
b) La inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre. 
 
 

Secció 3. Competència per imposar les sancions (art. 25 Decret 
102/2010) 
 
Article 78. Correspon a la direcció del centre imposar la sanció en la resolució de 
l’expedient incoat a l’efecte, sense perjudici que la mesura correctora incorpori 
alguna activitat d’utilitat social per al centre i, en el seu cas, del rescabalament de 
danys que es puguin establir de manera complementària en la resolució del mateix 
expedient. 
 

 
 



Secció 4. Prescripcions (art. 25.5 Decret 102/2010). 
 
Article 79. Les faltes greument perjudicials per a la convivència i les respectives 
sancions prescriuen als tres mesos de la seva comissió i de la seva imposició. 
 

Secció 5. Graduació de les sancions. Criteris. (art.24.3 i 4 Decret 
102) 
 
Article 80. Per a la graduació en l’aplicació de les sancions que corregeixen les 
faltes esmentades a l’article 37.1 de la Llei d’educació, s’han de tenir en compte els 
criteris següents: 
a) Les circumstàncies personals, familiars i socials i l’edat de l’alumnat afectat. 
b) La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva. 
c) La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l’alumnat afectat i 
de la resta de l’alumnat. 
d) L’existència d’un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, en el marc de 
la carta de compromís educatiu subscrita per la família, per administrar la sanció de 
manera compartida. 
e) La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que se sanciona. 
f) La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen. 
 
Article 81. En tot cas, els actes o conductes a què fa referència l’article 37.1 de la 

Llei d’educació s’han de considerar especialment greus, i les mesures sancionadores 
s’han d’acordar de manera proporcionada a aquesta especial gravetat, quan 
impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra 
circumstància personal o social de terceres persones que resultin afectades per 
l’actuació a corregir.  
 
 

Secció 6. Garanties i procediment en la correcció de les faltes (art. 
25 D102) 
 
Article 82. La instrucció de l’expedient disciplinari correspon a un o una docent amb 
designació a càrrec de la direcció del centre. A l’expedient s’estableixen els fets, i la 
responsabilitat de l’alumnat implicat, i es proposa la sanció així com, si escau, les 
activitats d’utilitat social per al centre i, en el seu cas, l’import de reparació o restitució 
dels danys o materials que eventualment hagin quedat afectats per l’actuació que se 
sanciona. 
 
Article 83. De la incoació de l’expedient la direcció del centre n’informa l’alumnat 

afectat i, en el cas de menors de 18 anys, també els progenitors o tutors legals. 
Sense perjudici de les altres actuacions d’instrucció que es considerin oportunes, 
abans de formular la proposta definitiva de resolució, l’instructor o instructora de 
l’expedient ha d’escoltar l’alumnat afectat, i també els progenitors o tutors legals, i els 
ha de donar vista de l’expedient completat fins a la proposta de resolució provisional 
per tal que puguin manifestar la seva conformitat amb allò que a l’expedient 
s’estableix i es proposa o hi puguin formular al·legacions. El termini per realitzar el 
tràmit de vista de l’expedient, de la realització del qual n’ha de quedar constància 
escrita, és de cinc dies lectius i el termini per formular-hi al·legacions és de cinc dies 
lectius més. 



 
Article 84.  Per tal d’evitar perjudicis majors a l’educació de l’alumnat afectat o a la 
de la resta d’alumnat del centre, en incoar un expedient la direcció del centre pot 
aplicar, de manera excepcional, una suspensió provisional d’assistència a classe per 
un mínim de tres dies lectius prorrogables fins a un màxim de 20 dies lectius, que ha 
de constar en la resolució de la direcció que incoa l’expedient. Aquesta suspensió 
pot comportar la no-assistència al centre. Altrament, l’alumne/a haurà d’assistir al 
centre, però no podrà participar en les activitats lectives amb el seu grup mentre duri 
la suspensió provisional d’assistència a classe. En tot cas, en la suspensió 
provisional d’assistència a classe, que s’ha de considerar a compte de la sanció, 
s’han de determinar les activitats i mesures educatives a dur a terme durant aquest 
període. 
 
Article 85. Un cop resolt l’expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels 
progenitors o tutors legals, o de l’alumnat afectat si és major d’edat, el consell escolar 
pot revisar la sanció aplicada, sens perjudici, de la presentació dels recursos o 
reclamacions pertinents davant els serveis territorials corresponents. En qualsevol 
cas, la direcció del centre ha d’informar periòdicament el consell escolar dels 
expedients que s’han resolt.  
 
Article 86. Per garantir l’efecte educatiu de l’aplicació de les sancions que comportin 

la pèrdua del dret a assistir temporalment al centre en les etapes d’escolarització 
obligatòria es procurarà l’acord del pare, mare o tutor o tutora legal. Quan no 
s’obtingui 
aquest acord, la resolució que imposa la sanció expressarà motivadament les raons 
que ho han impedit. La sanció d’inhabilitació definitiva per cursar estudis en el centre, 
en les etapes obligatòries, ha de garantir a l’alumne/a un lloc escolar en 
un altre centre. El Departament d’Educació ha de disposar el que sigui pertinent 
quan el centre afectat no pugui gestionar directament la nova escolarització de 
l’alumnat en qüestió. 
 
Article 87. Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials 
per a la convivència, l’alumne/a, i la seva família en els i les menors d’edat, 
reconeixen de manera immediata la comissió dels fets i accepten la sanció 
corresponent, la direcció imposa i aplica directament la sanció. Tanmateix, ha de 
quedar constància escrita del reconeixement de la falta comesa i de l’acceptació de 
la sanció per part de l’alumne/a i, en els i les menors d’edat, del seu pare, mare o 
tutor o tutora legal.   
 
Article 88. En aquest centre l’instructor dels expedients serà el/la cap d’estudis. Cas 
que no sigui possible per raons de recusació o inhibició acceptades, ho serà el 
secretari/ària del centre. 
 
 
 

 
 
 



Capítol 5. Règim disciplinari de l’alumnat. Conductes 
contràries a la convivència en el centre. 
 
 

Secció 1. Conductes contràries a les normes de convivència del 
centre. 
 

Article 89. Es consideraran conductes contràries a les normes de convivència del 
centre. 

a)  Totes les que tipifica la secció 1 del capítol 3, quan no siguin de caràcter greu,. 
b)  Les faltes injustificades d’assistència a classe i de puntualitat. 
c) Les irregularitats en que pot incórrer l’alumnat, quan no siguin greument 

contràries per a la convivència definides en les normes d’organització i 
funcionament del centre, que es concreten, encara que no d’una manera 
exhaustiva, en les següents: 
 

En relació als professors i altre personal del Centre: 
 

- Els alumnes d’aquest centre tenen obligació de respectar i complir les 
instruccions  del professorat i del personal no docent. Tots ells contribueixen a 
la seva educació.   

- Els alumnes seguiran les orientacions del professorat respecte al seu 
aprenentatge. 

 
En relació a l’ordre: 
 

- Les entrades i sortides de les classes, es faran en fila. 
- Els alumnes han de tenir cura del material propi i ser responsables del 

material de l’escola. 
 

En relació a l’edifici: 

- Els alumnes faran un bon ús del mobiliari i de les instal·lacions del centre. Si 
algun alumne produeix algun desperfecte de forma voluntària, haurà de 
reparar els danys. 

- Els alumnes tenen l’obligació de respectar els diferents espais dels centre i 
seguir les indicacions contingudes  en les normes dels diferents espais del 
centre, elaborades en l’assemblea d’alumnes o delegats: classe, biblioteca, 
aula d’ informàtica, menjador, aula de música, patis... 

- Els alumnes faran ús dels contenidors de l’escola atenent a la recollida 
selectiva. Cada divendres, es recolliran les deixalles de les classes i espais 
comuns. 

En relació a l’esbarjo: 

- Els alumnes poden jugar lliurement atenent els acords presos a l’Assemblea 
de Delegats pel que fa a la distribució d’espais. 

 



En relació a altres aspectes: 

- Cal respectar les normes bàsiques d’higiene per tal d’afavorir la bona 
convivència al centre.  

- Les sortides de l’escola durant l’horari escolar només seran permeses si els 
alumnes són recollits per la família. 

 

d) L’incompliment d’aquelles altres normes i/o indicacions que el centre estableixi  
per al bon funcionament de l’escola mitjançant els canals de comunicació 
habituals. 

 

 
Secció 2. Mesures correctores i sancionadores. 
 

Article 90. Les mesures per corregir les conductes contràries a la convivència del 
centre seran: 

1. Amonestació oral per part del mestre responsable de l’alumne en aquell moment. 

2.  Privació del temps d'esbarjo. 

3. Compareixença davant del o la cap d'estudis o del director o la directora del 
centre, si el tutor ho creu convenient,  per iniciar un registre personal d’incidències 
per aquell curs.  Cas que l’alumne acumuli tres incidències, es veurà privat d’assistir 
a la propera sortida o celebració d’escola. Les incidències dels alumnes es 
comunicaran per escrit a les famílies.  

4. Realització de tasques educadores per a l'alumne o l'alumna, en horari no lectiu. 
La realització d'aquestes tasques no es podrà prolongar per un període superior a 
dues setmanes. 

5. Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període no 
superior a cinc dies lectius. L'alumne o l'alumna haurà de romandre al centre 
efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin.  

6. Canvi de grup o classe de l'alumne o de l'alumna per un període màxim de quinze 
dies. 

 

Secció 3. Circumstàncies atenuants i agreujants. 
 
Article 91. Es consideren circumstàncies que poden disminuir la gravetat de 

l'actuació de l'alumnat: 
1. El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta. 
2. No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència en 
el centre. 
3. La petició d'excuses en els casos d'injúries, ofenses i alteració del 
desenvolupament de les activitats del centre. 
4. L'oferiment d'actuacions compensadores del dany causat. 
5. La falta d'intencionalitat. 
 

 



Article 92. S'han de considerar circumstàncies que poden intensificar la gravetat de 
l'actuació de l'alumnat:  

1. Que l'acte comès 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. 
2. Que l'acte comès comporti danys, injúries o ofenses a companys d'edat inferior o 
als incorporats recentment al centre. 
3. La premeditació i la reiteració. 
 
 

Secció 4. Faltes d’assistència a classe i puntualitat. Mesures 
correctores.  

Article 93. Les absències i la manca de puntualitat a classe hauran de ser 
justificades pels pares dels alumnes implicats als seus respectius tutors/es. Els 
retards reiterats en les entrades al centre seran comunicats per escrit als pares, i 
aquests hauran de retornar-los al centre degudament signats. 

Article 94. Les absències dels professors hauran de ser justificades a la direcció del 

centre. En la Programació General del Centre es determinarà el procediment a seguir 
per tal que les substitucions de les absències alterin el menys possible el normal 
funcionament de les activitats del centre. 

 
 

Secció 5. Aplicació de les mesures correctores. 
 
Article 95. Les conductes lleus contràries a la convivència del centre seran 
sancionades pel tutor o mestre responsable del grup en el moment que es comet la 
falta. 
Les sancions a conductes més greus registrades com a incidències, seran aplicades 
pel director o directora.  
 
 

Secció 6. Informació a les famílies.  
 
Article 96. La falta comesa i la sanció imposada seran comunicades formalment a la 

família, llevat de l’amonestació oral i la privació del temps d’esbarjo, i es demanarà el 
suport familiar per evitar futurs conflictes.  
Aquestes  actuacions quedaran registrades de forma escrita a la CAD.  
 
Secció 7. Altres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

TÍTOL VI. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ 
DELS SECTORS DE LA COMUNITAT 
ESCOLAR 
 

Capitol 1. Informació a les famílies. 
 
Article 97. La informació entre família-escola pot arribar per diferents canals: 
 
- Comunicacions  escrites. Quan són de caràcter general només es donen als 
germans grans, per tal d’estalviar paper. Les de caire més intern (aula), es faran via 
agenda a Primària i via carpeta viatgera a Infantil.  Aquest també és el mitjà que 
utilitzaran les famílies per adreçar-se al professorat.  
Les comunicacions escrites es substituirán pel correu electrònic en totes aquelles 
famílies que, d’acord amb la recomanació de l’escola, en disposin i ens ho hagin 
autoritzat.  
 
- Reunions de principi de curs. Es farà un mínim d’una reunió col·lectiva de curs.  
La reunió tindrà dues parts:  
La primera será comú de tot el cicle amb els tutors i els especialistes que hi están 
adscrits. Es tractaran temes comuns al cicle.  
La segona, els tutors es  dirigiran a les seves respectives aules per tractar aspectes 
concrets de cada grup. 
 
- Reunions individuals amb les famílies. Es realitzarà un mínim d’una reunió per 

familia i curs. Aquestes reunions tant les poden demandar les famílies com el mestre 
tutor. Es realitzaran preferentment en horari de 9h a16:30h. 
  
 

Capítol 2. Associacions de mares i pares d’alumnes 
(AMPAs) 
 
Article 98. L’Associació de Pares i Mares d’Alumnes del centre està legalment 
constituida. 
L’AMPA gestiona aspectes de l’escola com les activitats extraescolars, el menjador, 
la venda de llibres i material esportiu… També dóna suport econòmic i/o logístic al 
centre per la celebració de festes, compra de materials lúdics i pedagògics, 
equipament…  
Per tal d’afavorir una bona comunicació entre aquest ens i l’equip docent es realitzen 
periòdicament reunions entre l’equip directiu i els membres de la juntade l’AMPA. 
També es porta conjuntament el Pla Català d’Esport al’Escola. 
 
 
 



Capítol 3. Alumnes delegats 
 
Article 99. Cada grup de Primària escull un delegat i un sostdelegat per a tot el curs. 

Un cop al mes l’Equip Directiu es reuneix amb els delegats per tractar temes que 
afecten tot el centre, com la valoració i preparació de festes, guarniments de 
passadissos, distribució i usos del pati... També es presenten propostes i/o 
suggerències dels diferents cursos. 
 

 

Capitol 4. Carta de compromís educatiu 
 
Article100. La carta de compromís educatiu és un document que compromet l’escola 

i la família del nen/a a actuar conjuntament a favor de l’adequada educació de 
l’infant.  
Aquest document es signa en el moment de fer la matrícula a P3 o en el curs que 
s’incorpori al centre si ho fa més tard.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TÍTOL VII. FUNCIONAMENT DEL CENTRE. 
 
 

Capítol 1. Aspectes generals. 
 
 

Secció 1. Entrades i sortides del centre. 
 
Article 101. Les portes del centre s'obriran a les hores d'inici de les sessions de matí 
i tarda (a les 9 h i a les 15 h) per tal que els alumnes puguin accedir al recinte 
escolar. Igualment, a les hores de finalització de les sessions de matí i tarda ( 12:30 
h i16:30 h ) es facilitarà la sortida de l'alumnat, així com en la finalització de les 
activitats extraescolars. 
Si els alumnes arriben al centre amb un retard considerable, els seus pares o 
representants legals hauran de justificar per escrit el retard, en aquell moment o 
posteriorment.  

Article 102. Els alumnes solament sortiran del centre dins de l'horari escolar per 
motius justificats, prèvia petició al Director/a o tutor/a per part dels pares o 
representants legals. Caldrà, quan siguin alumnes d’Educació Infantil, que estiguin 
acompanyats per persona responsable, pare, mare o tutor legal, o que aquests hagin 
donat la corresponent autorització escrita, cas que deleguin tal responsabilitat en 
altra persona o surtin sols. 

Article 103. Es consideraran dins de l’horari escolar els trajectes necessaris per 

impartir classes o realitzar activitats escolars o extraescolars fora de l’aula habitual 
de l’alumne (aula d’ordinadors, aula de música, biblioteca, pista esportiva o 
polisportiu) El professor encarregat de donar la classe serà el responsable de la 
seguretat i bon comportament de l’alumne des de que surt de la seva aula fins que 
torna a la mateixa. 

Article 104. Els alumnes d’educació infantil  seran recollits al migdia i a la tarda, per 

part dels pares, representants legals o persona autoritzada, cas que no expressin el 
contrari per escrit. Els alumnes de primària podran marxar sols sempre i quan els 
pares no manifestin el contrari , per escrit. 

 

 

Secció 2. Visites dels pares. 
 
Article 105. Les visites o entrevistes dels pares dels alumnes amb els professors es 
realitzaran de manera ordinària, el dia de la setmana i en l'horari que al 
començament de curs es determina en la corresponent Programació General del 
Centre.  Per tal d’un millor aprofitament de les visites i entrevistes, llevat 
d’excepcions que ho justifiquin, caldrà sol·licitar-les almenys amb un dia d’antelació. 
 
 
 
 
 



Secció 3. Activitats complementàries i extraescolars. 
 
Article 106. La programació de les activitats que hagin de ser realitzades fora del 
recinte escolar s'haurà d'incloure a la Programació General del Centre.  En el marc 
d'aquesta programació, les activitats concretes seran autoritzades pel director i 
comunicades al Consell Escolar en la seva propera reunió. 

Article 107. Les visites i/o excursions estaran degudament programades. 
S’informarà els pares dels alumnes afectats, els quals hauran de signar la 
corresponent autorització d'assistència dels seus fills, sense la qual no hi podran 
assistir.   

Article 108. Els alumnes que, per diversos motius, no assisteixin a la sortida, podran 

restar a casa seva sempre i quan els pares o tutors així ho autoritzin per escrit, o bé 
anar a l’escola on seran atesos pels mestres dels altres cicles. 

Article 109. Les sortides es faran amb un mínim de dos acompanyants, un dels 

quals haurà de ser necessàriament mestre/a, llevat d’aquelles en què el consell 
escolar del centre determini altres condicions que exigeixin una proporció superior. 

En les sortides es respectaran les ràtios alumnes/mestres establertes al respecte en 
la normativa: 

(Instruccions començament de curs 2012-2013: cicle parvulari, 10/1; cicle inicial i 
cicle mitjà, 15/1; cicle superior, 20/1. En cas que les activitats es perllonguin més 
d’un dia, les relacions proposades són: cicle de parvulari, 8/1; cicle inicial i mitjà, 
12/1; cicle superior, 18/1. Excepcionalment el consell escolar del centre, justificant-ho 
adequadament i valorant les implicacions de seguretat, podrà, per a una activitat 
concreta, acordar el canvi d’aquesta relació). 

Article 110. Les activitats no previstes a la Programació General del Centre i es 

cregui adient participar-hi seran autoritzades pel director/a dels centre i comunicades 
al Consell Escolar en la propera reunió. 

Article 111. Fora de l’horari lectiu destinat a l’ensenyament reglat, el centre podrà 
programar d’acord amb l’AMPA, activitats complementàries extraescolars. La 
realització d’aquestes activitats, que seran de caràcter voluntari, no podrà comportar, 
a l’alumnat que no hi participi, discriminació o modificació de l’horari lectiu o del 
calendari escolar. 

Article 112. Per a la realització d’aquestes activitats, les dependències del centre 
podran ser utilitzades de la forma prevista a la normativa vigent



  

Secció  4. Vigilància de l’esbarjo. 

Article 113. El temps d'esbarjo serà tutelat per mestres del centre segons els torns que 

consideri adients el consell escolar. 

En la Programació General del Centre es determinaran els torns dels mestres 
encarregats de l'esmentada tutela. 

 
 

Secció 5. De les absències. 
 

Article 114. Les absències i la manca de puntualitat a classe hauran de ser justificades 
pels pares dels alumnes implicats als seus respectius tutors/es. Els retards reiterats en 
les entrades al centre seran comunicats per escrit als pares, i aquests hauran de 
retornar-los al centre degudament signats. 
 

Article 115. Les absències dels professors hauran de ser justificades a la direcció del 

centre. En la Programació General del Centre es determinarà el procediment a seguir 
per tal que les substitucions de les absències alterin el menys possible el normal 
funcionament de les activitats del centre. 

Les llicències i permisos es concedeixen segons la normativa vigent. Per demanar-ne 
la concessió s'ha de seguir el procediment reglamentàriament establert, davant l'òrgan 
competent. 

 
 
Secció 6. Horaris del centre. 
 
Article 116. L’horari del centre al matí és de 9 h a 12:30 h i a la tarda de 15 h a 16:30 
h.  
El Suport Escolar Personalitzat es fa en part dins i en part fora de l’horari lectiu als 
Cicles Inicial i Mitjà. I fora de l’horari lectiu al Cicle Superior. 
Cicle Inicial i Mitjà: Dilluns i divendres de 2/4 d’1 a 1. 
Cicle Superior: Dilluns i divendres de 2/4 d’1 a 1 i els dimarts, dimecres i dijous de 2/4 
de 9 a 9. 
L’ horari de secretaria està establert i pot variar cada curs. 

Article 117. Fora de l'horari lectiu destinat a l'ensenyament reglat, el centre podrà 
programar activitats complementàries i extraescolars. La realització d'aquestes 
activitats, que seran de caràcter voluntari, no podran comportar, per als alumnes que 
no hi participin, discriminació o modificació de l'horari lectiu o del calendari escolar. 

 
Article 118.  Les dependències del centre podran ser utilitzades fora de l'horari escolar  
de la forma prevista a la normativa vigent (Decret 218/2001, de 24 de juliol – DOGC 
6.8.01) 
 
 
 
 

 



  

Secció 7.  Utilització dels recursos materials. 
 
Article 119. Els alumnes han de dur a l'escola el material necessari per a la realització 
de les tasques pròpies del seu procés d'aprenentatge. Aquesta obligació s'estén a 
l'equipament esportiu. 
 
Article 120. Els professors hauran de preveure el material didàctic que utilitzaran els 
alumnes al llarg del curs i hauran de vetllar perquè tots en puguin disposar. La previsió 
del material s’explicitarà en un full per cada curs que es farà arribar a tots els pares i 
mares.   
 
 

Secció 8.  Actuacions en el supòsit  de retard en la recollida de l’alumnat a la 
sortida del centre. 

Article 121. De les sortides del centre. 
Els alumnes surten de l’escola a l’hora establerta en la corresponent Programació 
General del Centre. Les sortides les realitzaran pels llocs assignats als diferents cursos 
o etapes educatives i comunicats prèviament als pares: Ed. Infantil a la porta de 
l’esquerra de l’edifici de la plaça, cicle inicial a la porta de la dreta del mateix edifici, i els 
cicles mitjà i superior a la porta de la tanca de l’edifici de l’Avinguda. 
Els alumnes del parvulari es lliuren a llurs pares o persones autoritzades a tals efectes 
amb coneixement dels mestres encarregats de la seva custòdia. 
La resta d’alumnes de primària podran marxar sols de l’escola sempre que els pares no 
manifestin el contrari per escrit. 
 

Article 122. Del retard en la recollida dels alumnes 

La recollida de l’alumnat a la sortida del centre no haurà de fer-se més tard de 5 minuts 
després de l’hora de sortida establerta. 
En el cas que els alumnes d’Educació Primària hagin d’esperar les persones 
encarregades de recollir-les, ho podran fer dins les dependències de l’escola. En el cas 
dels alumnes d’ed. Infantil i cicle inicial, habitualment al vestíbul . El Col·legi procurarà 
contactar amb la família si el temps d’espera ho aconsella. 
Quan es produeixi un retard fora dels marges raonables en la recollida de l’alumnat un 
cop acabat l’horari escolar, el mestre/a o tutor/a  procurarà contactar amb la família. Un 
cop esgotats sense efecte els intents de comunicació amb la família i transcorregut un 
marge de temps prudencial, la persona que fins en aquell moment hagi estat 
encarregat de l’alumne/a comunicarà telefònicament la situació als Mossos d’Esquadra 
(a la policia local) i acordarà amb ells la fórmula per lliurar-lo a la seva custòdia. 
Les persones que es faran càrrec dels alumnes un cop se superi el temps fixat per a la 
recollida seran per ordre de preferència: 
 - El mestre/a que ha estat impartint classe amb el grup, durant la darrera sessió.                  

      - El mestre/a tutor de l’alumne. 
 - Qualsevol altre personal del centre que accepti l’encàrrec de fer-ho a petició  del                                 
mestre/a tutor/a 
 
La reiteració freqüent d’aquests fets amb una mateixa família, en la mesura en què 
comporten una manca d’assumpció de les responsabilitats en custòdia dels menors 
que els correspon, comportarà que la direcció del centre comuniqui per escrit la situació 



  

als serveis socials del municipi. D’aquesta comunicació en quedarà còpia arxivada al 
centre. 
El control de freqüència d’aquests fets correspon al mestre/a tutor/a de l’alumne. 
En el cas que no hi hagi solució efectiva a la reiteració de recollides tardanes després 
de la comunicació als serveis socials del municipi, la direcció del col·legi n’informarà a 
la direcció dels Serveis Territorials corresponents. 
  

Secció 9. Actuacions en el supòsit d’absentisme de l’alumnat.  
 
Article 123. Quan es produeixi un cas d’absentisme escolar en l’Etapa de Primària, el 

mestre/a tutor/a de l’alumne es posarà en contacte amb els seus pares o tutors legals 
per tal d’assabentar-los de la situació i recordar-los les obligacions que tenen de vetllar 
per la correcta escolarització dels seus fills. 
Si d’aquesta actuació no en resulta la rectificació del comportament absentista, la 
direcció del centre realitzarà les actuacions següents en la mesura que siguin 
necessàries: 
 - Enviar escrit a la família recordant-los les obligacions envers els seus fills. Una còpia 
s'arxivarà en el centre. 
 - Comunicar per escrit la situació als serveis socials del municipi. Una còpia s’arxivarà 
en el centre. 
 - Comunicar per escrit la situació als serveis de l’E.A.P. i a la Inspecció Educativa, 
d’acord amb el protocol d’actuació establert a l’efecte a la localitat de ..., o bé a la 
direcció dels Serveis Territorials d’Educació de Lleida. 
 
Article 124. Quan l’absentisme es produeixi en el Segon Cicle d’Educació Infantil,  el 
mestre/a tutor/a es posarà en contacte amb els pares de l’alumne recordant-los la 
necessitat d’escolaritzar correctament els seus fills per tal d’evitar llacunes 
irrecuperables en el seu procés d’ensenyament - aprenentatge. La direcció del centre 
ho farà per escrit. Si no es corregeix l’esmentada situació ho comunicarà als serveis 
educatius o socials corresponents. 
En tot cas, les faltes injustificades d’assistència a classe podran ser considerades, 
d’acord amb el Decret que regula els drets i deures dels alumnes, com a conductes 
contràries a les normes de convivència del centre, i podran ser objecte de totes les 
mesures correctores que es contemplen a tal efecte en l’esmentat Decret regulador 
dels drets i deures dels alumnes. 
 
 
 

Secció 10.  Admissió d’alumnes malalts. Administració de medicaments.  
Protocol en cas d’accidents. 
 
Article 125. D’acord amb la normativa vigent no s’accepten nens amb malalties de 

tipus contagiós a l’escola per tal de preservar la seguretat dels altres alumnes del 
centre. En el cas que un alumne es posi malalt en horari escolar, s’avisa a la familia de 
la situació per tal que el vinguin a recollir. En el supòsit que no poguem contactar, es 
valorarà la situació per tal de decidir si l’alumne roman al centre o s’avisa als serveis 
mèdics.  
 
Article 126. Per poder administrar medicació als alumnes cal que el pare, mare o tutor 
legal aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom del’alumne/a, 



  

la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor/a 
legal ha d’omplir una sol·licitud a l’escola on es demani i s’autoritzi al personal del 
centre educatiu que administri al fill o filla la medicació prescrita, sempre que sigui 
imprescindible la seva administració en horari lectiu.El personal del centre podrà 
administrar un medicament només en els casos enquè poguessin fer-ho el pare, la 
mare o el tutor/a legal, sense una formació especial; en cas contrari, si el medicament 
ha de ser administrat per personal amb una formació determinada, caldrà que el centre 
es posi en contacte amb elcentre d’assistència primària més proper. 
 
Article 127. Quan un alumne es fa mal en horari escolar és necessari seguir unes 
actuacions per tal que l’atenció sigui la més adequada i les famílies quedin informades 
del succés. Quan un alumne tingui una incidència se l’atendrà curant-lo i indagant el 
que ha passat. La persona que ha atès a alumne comunicarà al tutor el que ha succeït 
per tal de preveure la informació a les famílies. 
Sempre que sigui possible per qüestió d’horari, el tutor serà qui informi als pares del 
que ha passat. Quan la informació a les famílies no sigui possible, farà una nota a 
l’agenda o si es veu convenient es farà una trucada telefònica. Quan l’incident sigui en 
horari de menjador, la monitora informarà al tutor i adjuntarà una nota explicativa per 
lliurar a les famílies. Si es veu necessari es farà una trucada telefònica. Quan l’incident 
sigui en horari d’acollida o d’extraescolars les persones responsables d’aquests serveis 
seran les que informin a les famílies. En cas que necessiti atenció mèdica es trucarà a 
les famílies i si és urgent s’avisarà als serveis mèdics. En tots els casos s’informarà del 
que ha succeït al despatx. 
 
 

Secció 11. Seguretat, higiene i salut. 
 
Article 128. Els òrgans de govern del centre, en el marc de les respectives 

competències, vetllaran per la seguretat del recinte i de les instal·lacions escolars. En la 
programació i supervisió del manteniment, reparació i conservació, els òrgans de 
govern tindran cura en considerar els elements de seguretat de que ha d'estar proveït 
el centre. Els òrgans de govern, en el marc de les respectives competències, tindran 
cura que la realització d'obres i tasques de manteniment, reparació i conservació no 
interfereixi la normal activitat del centre o bé es programi una distribució diferent de les 
activitats, de manera tal que resultin el màxim d'independents. 
  
Article 129. El centre elaborarà un pla d'emergència i evacuacions com un reglament 
específic per aquests supòsits. Aquestes normes es donaran a conèixer, a l’ inici de 
cada curs, a l'alumnat, al professorat i altre personal del centre. La programació general 
del centre preveurà, anualment, la realització de simulacres d'evacuació. La valoració 
de la realització dels simulacres s'incorporarà a la memòria anual i es remetrà a la 
delegació territorial del Departament d'Ensenyament. Els resultats d'aquestes 
valoracions seran tinguts en compte per a la millora i actualització del pla 
d'emergències i evacuacions.  
 
Article 130. Pel que fa a la higiene, els tutors/es des d’ Educació infantil ja comencen a 

treballar hàbits relacionats amb la higiene i la salut i es fa extensible a tota la primària. 
En el cas de la detecció de polls a l’escola s’avisarà immediatament a la família per tal 
que actuï el més aviat possible. També se n’informarà a la resta de famílies perquè 
prenguin les mesures que creguin necessàries. 



  

En casos de falta d’higiene reiterada i, un cop avisada la familia, es procedirà a posar-
se en contacte amb Serveis Socials. 
L’escola participa en el programa del CAP de la zona vacunant als alumnes de 6è dins 
l’horari lectiu. 
 
 

Capítol 2. Queixes i reclamacions. 
 

Secció 1. Actuacions en cas de queixes sobre la prestació de servei 
que qüestionin l’exercici professional del personal del centre. 

 

Article 131. El procediment per tractar les queixes o denúncies de l’alumnat, pares i 

mares, professorat o altres treballadors del centre que puguin qüestionar o referir-se a 
l’actuació professional d’un docent o d’un altre treballador del centre en l’exercici de les 
seves funcions, s’ajustarà al protocol següent: 

1. Presentació i contingut de l’escrit de queixa o denúncia. 

Les queixes o denúncies es presentaran per escrit al registre d’entrada del centre, 
adreçat a la direcció i hauran de contenir: 

 Identificació de la persona o persones que el presenten. 

 Contingut de la queixa, enunciat de la manera més precisa possible (amb 
especificació dels desacords, de les irregularitats, de les anomalies, etc., que qui 
presenta la queixa creu que s’ha produït per acció o omissió del professor o d’un 
altre treballador del centre a què es refereixen) 

 Data i signatura. 
 

L’escrit anirà acompanyat, si és possible, de totes les dades, documents i altres 
elements acreditatius dels fets, actuacions o omissions a què es faci referència. 

2. Correspondrà a la direcció del centre: 

 Rebre la documentació i estudiar-la, directament, o a través d'altres òrgans del 
centre si escau, obtenir indicis i sempre que sigui possible fer comprovacions per 
arribar a evidències sobre l'ajustament dels fets exposats a la realitat. 

 Traslladar còpia de l'escrit de queixa rebut al professor o treballador afectat, i 
demanar-li un informe escrit precís sobre els fets objecte de la queixa, així com 
l'aportació de la documentació probatòria que consideri oportuna. L'informe escrit es 
podrà substituir per una declaració verbal de la persona afectada que es recollirà 
per escrit en el mateix moment que la formuli, es datarà i la signarà, com a mínim, la 
persona afectada. En tot cas, es respectarà el dret d’audiència de l’interessat.  

 Estudiar el tema amb la informació recollida i, si ho considera oportú, demanar 
l'opinió d'òrgans de govern i/o de participació del centre sobre el fons de la qüestió. 

 Dur a terme totes les actuacions d'informació, d'assessorament, de correcció i, si fa 
al cas, d'aplicació dels procediments de mediació, en el marc de les funcions que la 
direcció té atribuïdes com a representant de l'Administració en el centre, 



  

concretament les de vetllar pel compliment de la normativa i exercir la prefectura del 
personal que hi té adscrit. 

 Contestar per escrit als que han presentat la queixa, amb constància de recepció, 
comunicant-los la solució a què s'ha arribat o, si escau, la desestimació motivada de 
la queixa. Com a mínim, es contestarà al primer signant de la denúncia, i es farà 
constar en l'escrit de resposta informació sobre quin és el següent nivell al qual 
poden acudir si no queden satisfets per la resolució adoptada (o les actuacions 
empreses) per la direcció del centre. 

 En el cas que la direcció sigui part directament interessada en la queixa, s'haurà  
d'abstenir i, en el seu lloc, ho farà el cap d'estudis. 

3. Actuacions posteriors i arxivament de la documentació.  

Conclosa l'actuació de la direcció, es podrà informar la direcció dels Serveis Territorials 
de la incidència produïda i la solució que se li ha donat. En tot cas, la documentació 
generada quedarà arxivada, en original o còpies autenticades, a la direcció o la 
secretaria del centre, a disposició de la Inspecció d'Educació. 

 
 

Secció 2. Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del 
curs. 
 

Article 132. Els pares  tenen dret a sol·licitar aclariments per part dels professors 

respecte de les qualificacions d'activitats acadèmiques o d'avaluacions parcials o finals 
de cada curs dels seus fills al director/a del centre. 

Article 133. Els pares tenen dret a reclamar contra les qualificacions de les avaluacions 

esmentades d'acord amb el que disposa l'art. 9 del Decret 297/2006: 

L'alumnat té dret a una valoració objectiva del seu progrés personal i 
rendiment escolar, per la qual cosa se l'ha d'informar dels criteris i 
procediments d'avaluació, d'acord amb els objectius i continguts de 
l'ensenyament. 

L'alumnat i, quan és menor d'edat, els seus pares, tenen dret a sol·licitar 
aclariments del professorat respecte de les qualificacions amb què s'avaluen 
els seus aprenentatges en les avaluacions parcials o les finals de cada curs. 

L'alumnat, o els seus pares, poden reclamar contra les decisions i 
qualificacions que, com a resultat del procés d'avaluació, s'adoptin al final 
d'un curs, cicle o etapa d'acord amb el procediment establert. Aquestes 
reclamacions han de fonamentar-se en alguna de les causes següents: 

1- La inadequació del procés d'avaluació, o d'algun dels seus elements, en relació 
amb els objectius o continguts de l'àrea o matèria sotmesa a avaluació o amb el 
nivell previst a la programació per l'òrgan didàctic corresponent. 

2- La incorrecta aplicació dels criteris i procediments d'avaluació establerts. 

 
 



  

Secció 3. Impugnació de decisions dels òrgans i personal del centre. 
 
Article 134. Els alumnes han de respectar i complir les decisions dels òrgans 
unipersonals i col·legiats i del personal del centre, sens perjudici que puguin impugnar-
les quan considerin que lesionen els seus drets.  
 
Article 135. Quan un alumne, o els seus pares si és menor, decideixi impugnar una 
decisió, ho farà per escrit dirigit a l’òrgan unipersonal o col·legiat causant del presumpte 
perjudici. Aquest n’assabentarà al seu immediat superior si considera que no s’ha 
d’atendre la reclamació.  
 
 

Secció 4. Altres qüestions. 

Article 136. Per tal d’organitzar millor els diferents espais i serveis del centre, el 

claustre nomenarà els encarregats de: calefacció, alarma, fotocopiadora, paper i sabó 
dels lavabos, farmaciola i plantes pels dos edificis. També es nomenarà un encarregat 
de biblioteca i els que en el seu moment convingui per al millor funcionament de 
l’escola. 

 
 

Capítol 3. Serveis escolars. 
 

Secció 1. Servei de menjador. 

Article 137. L'escola ofereix a tots els alumnes del centre el servei de menjador.  Tots 
els alumnes matriculats al centre tenen dret a fer ús del servei de menjador. Tan sols 
greus i/o repetits problemes de conducta, o bé la manca d'autonomia personal d'algun 
alumne, podria fer que el centre s'hagués de replantejar la seva admissió i/o 
permanència en l’ús del servei si no comptés amb la necessària assistència de 
personal auxiliar. 

Els alumnes podran utilitzar el menjador de manera continuada, o bé de manera 
esporàdica avisant al centre puntualment. La manca d’espai destinat al servei de 
menjador podrà ser causa objectiva de limitació d’usuaris del servei. 

 

Article 138. El servei de menjador es regirà pel seu Pla de Funcionament. 

Article 139. Tots els alumnes que utilitzin el servei de menjador hauran de respectar el 
professorat i el personal encarregat del funcionament del servei. 

Els alumnes s’atendran a les normes d'higiene i d’ordre establertes.  

Els alumnes de menjador no podran abandonar el recinte escolar sense autorització 
signada pels pares. 

 



  

Secció 2. Servei de biblioteca. 

Article 140. Al centre funcionarà un servei de biblioteca. En la Programació General del 
Centre  es nomenaran els encarregats del servei, que tindran cura del seu 
funcionament. 

Article 141. Tots els alumnes tindran la possibilitat d'accedir i utilitzar l'espai de la 
biblioteca. 

La biblioteca oferirà als alumnes els següents serveis: 

Lectura: Els alumnes demanaran els llibres als encarregats i els podran llegir i consultar 
a la biblioteca. 
Préstec: Els alumnes podran demanar un llibre i se'l podran emportar a casa per llegir-
lo. Mentre dura el temps del préstec, l'alumne és l'únic responsable i en cas de pèrdua 
o  de malmetre el llibre, estarà obligat a comprar-ne un de nou. 
 

Secció 3. Altres serveis del centre. Activitats extraescolars. 

Article 142. Fora de l’horari lectiu destinat a l’ensenyament reglat, el centre podrà 
programar d’acord amb l’AMPA, activitats complementàries extraescolars. La realització 
d’aquestes activitats, que seran de caràcter voluntari, no podrà comportar, a l’alumnat 
que no hi participi, discriminació o modificació de l’horari lectiu o del calendari escolar. 

 
Article 143. Per a la realització d’aquestes activitats, les dependències del centre 

podran ser utilitzades de la forma prevista a la normativa vigent. 
 
 

Capítol 4. Gestió econòmica. 
 

Secció 1. El pressupost. 
 
Article 144. És un instrument de gestió a curt termini (un any natural) que, coherent 
amb el Projecte Educatiu, les NOFC i el Pla Anual de Centre, preveu i formalitza la 
relació de necessitats i els recursos econòmics disponibles per satisfer-les. 
Article 145. Per a l'elaboració del pressupost s'ha de tenir en compte el que estableix 

la normativa vigent, i si és el cas, les instruccions del Departament d'Ensenyament.  
El pressupost del centre serà anual i únic i reflectirà tots els ingressos i totes les 
despeses degudament agrupats. 
El projecte de pressupost serà elaborat pel secretari i presentat pel director al Consell 
Escolar i al claustre de mestres. 
Durant l'exercici pressupostari el secretari serà el responsable directe de fer el 
seguiment puntual de l'aplicació del pressupost del centre. Si es produeixin 
ajustaments, aquests seran proposats pel director i aprovats en el Consell Escolar. En 
aquestes sessions es farà la valoració del pressupost aplicat i les propostes per a 
l'elaboració del pressupost del curs següent.  
L’acreditació documental i comptable de la gestió econòmica del centre es farà en el 
llibre d'actes del Consell Escolar. 
 



  

Article 146. Quan es produeixi un canvi de director, s'estendrà en el llibre d'actes del 

Consell Escolar una diligència on es farà constar l'estat de comptes, la relació de 
factures pendents de pagament i la situació de l’ inventari.  
El director entrant o qui tingui assignades les seves funcions estendrà una diligència 
per fer constar la seva conformitat o les observacions que consideri procedents. En cas 
de disconformitat, s'elevarà l'informe oportú al secretari de la Delegació Territorial. 
 
 

Capítol 5. Gestió acadèmica i administrativa. 
 
 

Secció 1. Arxiu personal de l’alumne. 
 
Article 147. Per tal de facilitar l’organització, cada alumne disposarà d'un arxiu 

personal on s'aplegui tota la informació referida a la seva història escolar. 
Aquesta informació quedarà sota custodia del secretari del centre i al mateix temps 
serà accessible a aquells mestres que tinguin relació directa amb l'alumne. 

Article 148. L’arxiu personal de l'alumne recollirà: 

Documents obligatoris amb model i contingut prescriptiu. 

 Expedient acadèmic. 

 Informe d'avaluació individual (si escau) 

Documents obligatoris amb model i contingut a decidir en el P. C. C: 

 Registres i fulls de seguiment significatiu dels alumnes, que guardarà el tutor. 

 Còpia dels informes a les famílies. 

Altres informacions: 

 Fitxa de dades bàsiques. 

 Full d’acords presos en les tutories amb pares i mares. 

 Full de demanda a l’EAP 

 Informes d'especialistes d’ed. Especial 

 Informes de serveis (Psicopedagògics, mèdics...) 

 Informe escrit als centres d'educació secundària. 

 A. C. I. s. 

 P.I.I. 

 Autoritzacions diverses: vacunacions, fluoritzacions, ús del dret d’imatge, sortides 
del centre, administració de medicaments,… 

 Altres informacions i documentació que el centre estableixi o l'administració indiqui 
com a necessaris (documentació procés matriculació, opció religiosa ...). 

Article 149. Romandrà sota la custòdia del mestre tutor de l’alumne i  quan aquest 

finalitzi la seva estada al centre passarà a adjuntar-se per al seu arxiu definitiu amb la 
resta de documentació següent: 

 Còpia informe individual d'avaluació (si escau) 

 Còpia dels informes a les famílies. 

 Còpia fitxa de dades bàsiques. 



  

 Full d’acords presos en les entrevistes amb els pares 

 Còpia informes d'especialistes d’ed. especial 

 Còpia informes de serveis (mèdics ...) 

 Historial familiar. 

 Còpia informe escrit als centres de secundària. 

 Còpia A. C. l. S 

 P.I.I. (Pla Individual Intensiu) 
 Qualsevol altra informació que en el seu moment es consideri pertinent. 
 
 

Secció 2.  Altra documentació acadèmica. 

Article 150. Sota la custòdia del centre, a disposició de les sol·licituds de 

l'administració educativa, restarà també la següent documentació: 

Actes d'avaluació final de cicle. 
Actes de les sessions d'avaluació. 
Qualsevol altra documentació acadèmica que en el seu moment determini l’òrgan 
corresponent. 
Tota la documentació acadèmico-administrativa del centre es gestiona i escustodia 
segons la normativa vigent. 
 
 

Secció 3. Instruments de gestió de centre. 
 
Article 151. Sota la custòdia del centre i, a disposició de l’administració i de  tot el 
claustre de professors restarà la següent documentació: 

- Documents bàsics de règim acadèmic: Projecte Educatiu de Centre, Normes 
d’Organització i Funcionament de Centre, Pla Anual de Centre, Projecte 
Curricular de Centre i Memòria Anual. 

- Documents bàsics del règim econòmic: Pressupost Anual del Centre i 
Comptabilitat. 

- Altres projectes o plans de centre.: Projecte Lingüistic de Centre, Pla d’Avaluació 
Interna, Pla d’ Acollida, Pla d’Emergència, Pla de Funcionament del Menjador, 
Projectes d’Innovació, altres. 

 
Secció 4. Documents de govern del centre. 

Article 152. La resta de documents de govern es troben a secretaria i són els 

següents: 

 Convocatòries a les sessions dels òrgans col·legiats. 

 Actes del òrgans col·legiats. 

 Llibre de registre d’entrades i sortides de correspondència. 

 Arxiu d’entrades i sortides de correspondència. 

 Inventari de material i mobiliari. 

 Relació de llibres de text i material didàctic del curs escolar. 



  

 Autorització de modificació del calendari escolar pel curs escolar. 

 Models de comunicació de sinistre de danys materials i danys a tercers 

 Plànols del centre. 

 Relació d’absències de professorat 

 Llibre de visites de Sanitat. 
 

Secció 5. Documents de pares i mares del centre. 

 
Article 153. Altra documentació d’informació a les famílies. 
 

 Butlleta d’inici de curs. 

 Notificacions i circulars informatives. 
 Autoritzacions diverses. 
 
 
 

Capítol 6. Del personal d’administració i serveis i de 
suport socioeducatiu del centre. 
 
Article 154. El director és responsable de l’organització, el funcionament i 
l’administració del centre, n’exerceix la direcció pedagògica i és cap de tot el personal. 
Les funcions, jornada i horari del PAS i de suport socioeducatiu les regulen les 
instruccions pertinents que estableix el Departament d’Ensenyament. 
 
Article 155. EAP  

a) El personal de l’EAP que dóna servei a l’escola pertany als Serveis Educatius del Pla 
d’Urgell. Les hores setmanals de dedicació al centre estan especificades en el pla de 

treball concretat a l'inici de cada curs.  

Una vegada recollides les necessitats detectades pel Claustre i per l’especialista 
d’Educació Especial, la CAD i el/la professional de l’EAP elaboren el pla de treball del 

curs, que forma part del programació general anual.  

b) El pla de treball es revisarà al llarg del curs i s’hi introduiran les modificacions que 
corresponguin.  

c) Les tasques a desenvolupar per l’EAP són:  

    1-  Avaluació de les propostes derivades pels tutors.  

S’hauran de seguir les actuacions:  

- Omplir el protocol de demanda per part del tutor.  

- Valoració de la demanda del professor per part de la CAD.  

- Revisió conjunta EAP-tutor/a sobre actuacions realitzades fins el moment.  

- Concreció de la data per a fer l’observació i la valoració de l’alumne/a, prèvia 
comunicació i aprovació per part de la família de l’alumne/a.  

- Retorn, per escrit, de la valoració i conclusions de l’exploració al tutor/a.  

- Informació, si escau, al cicle perquè tot el professorat implicat en tingui informació.  

- Assessorament i recomanacions a seguir, si escau, al pares i tutors de l’alumne/a.  



  

- Participar amb els professors especialistes en l’elaboració i seguiment dels diversos 

tipus d’adaptacions del currículum de l’alumne/a.  

      2-  Seguiment d’alumnes detectats i/o explorats en cursos anteriors.  

3-  Assessorament a les aules d’educació especial.  

4-  Coordinar-se amb els diferents serveis socials i sanitaris d’atenció a la infància i 

adolescència.  

5-  Participació en les reunions convocades per l’equip directiu o la CAD.  

6-  Col·laboració en el procés d’elaboració de les adaptacions i modificacions 
curriculars, així com en les modificacions de durada de cicle.  

7-  Observació dins de les aules, si és necessari.  
 
Article 156. Personal d’Administració i Serveis.  
a) Fa una tasca al servei del centre i totalment necessària per al seu bon funcionament 
estructural, pel que són considerats com a integrants de la comunitat educativa.  

b) Els seus deures i drets, es regularan segons la seva pròpia normativa i per les 
normes de funcionament global del centre. En tot cas col·laboraran en les tasques que 
siguin encomanades per l’equip directiu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

TÍTOL VIII. DEL PERSONAL DEL CENTRE. 
 
 
 

Capítol 1. Normes generals de convivència. 
 
a) La convivència es basarà en el respecte a la persona, en la confiança, en el 
respecte a les funcions dels òrgans i persones, en l’acompliment de les lleis i 
normes establertes en les NOFC. 
b) Sent l’escola un centre docent i educatiu, es fomentarà tot allò que pugui 
ajudar a complir aquestes funcions. Al mateix temps el personal del Centre haurà de 
procurar que la seva conducta no sigui obstacle en l’educació dels alumnes i en 
l’harmònica convivència de tots. 
c) Per l’harmonia i el bon funcionament de l’escola, és del tot necessari el 
respecte a les funcions que la llei i el present Reglament atribueixen a les 
persones i òrgans col·legiats i personals del Centre. 
d) En cas d’errades o desavinences hom procurarà solucionar-ho mitjançant el 
diàleg amb els interessats, tot recorrent a altres mesures, tan sols quan aquestes es 
mostrin inoperants. En qualsevol cas, abans de prendre qualsevol mesura haurà de fer-
se una adequada informació i un canvi d’impressions amb la persona o persones 
interessades. 
 
 
 

Capítol 2. De l’alumnat. 
 

Secció 1. Dels drets. 
 
Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a rebre una 
educació integral i de qualitat. 
A més dels drets reconeguts per la Constitució, l’Estatut i la regulació orgànica del dret 
a l’educació, tenen dret a: 
 
1) Accedir a l’educació en condicions d’equitat i gaudir d’igualtat d’oportunitats. 
2) Rebre una educació que estimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme 
d’aprenentatge i incentivi i valori l’esforç i el rendiment. 
3) Rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés 
personal. 
4) Ésser informats dels criteris i els procediments d’avaluació. 
5) Ésser educats en la responsabilitat. 
6) Gaudir d’una convivència respectuosa i pacífica, amb l’estímul permanent 
d’hàbits de diàleg i de cooperació. 
7) Ésser educats en l‘àmbit audiovisual. 
8) Ésser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació. 
9) Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que 
eventualment pugui donar lloc a situacions de desemparament. 
10) Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre. 
11) Reunir-se en el marc de la legislació vigent. 



  

12) Rebre orientació, particularment en l’àmbit educatiu. 
13) Gaudir de condicions saludables i d’accessibilitat en l’àmbit educatiu. 
14) Gaudir de protecció social, en l’àmbit educatiu, en els casos d’infortuni familiar o 
accident. 

 
 

Secció 2. Dels deures. 
 
Estudiar per aprendre és el deure principal bàsic dels alumnes 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, i sens perjudici de les obligacions que els imposa la normativa 
vigent, tenen els deures següents: 
 
1) Assistir a classe regularment i puntualment a totes les activitats escolars. 
2) Participar en les activitats educatives del centre. 
3) Esforçar-se en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats 
personals. 
4) Respectar els altres alumnes i l’autoritat del professorat i la resta del personal 
del Centre i als seus pares. 
5) Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa. 
6) Complir les normes de convivència del centre. 
7) Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre. 
8) Propiciar un ambient convivencial positiu i respectar el dret de la resta de 
l’alumnat al fet que no sigui pertorbada l’activitat normal en les aules. 
9) Respectar el Projecte Educatiu i, si escau, el caràcter propi del centre. 
10) Fer un bon ús de l’edifici, les instal·lacions i el material didàctic del centre. 
11) En cas d’absència és obligada la seva justificació. Les absències seran anotades 
pel professor. 
12) L’alumne haurà de venir degudament net i endreçat. El professor, si ho 
considera necessari, avisarà als pares per a que prengui les mesures adients. 
13) En cas d' absència per malaltia greu contagiosa, haurà d’aportar la corresponent 
justificació mèdica que autoritzi la seva reinserció a la classe. Sense aquesta 
autorització i en previsió de contagi, hom no permetrà el retorn a la classe. 
 
 

Capítol 3. Del professorat. 
 

Secció 1. Dels drets. 
 
Els mestres, en l’exercici de llurs funcions docents, tenen els 
drets específics següents: 
 
a) Els reconeguts amb caràcter general per als funcionaris i personal laboral 
docent en funció de la pròpia situació contractual. 
b) Autonomia, dins el seu curs o àrea, a fi d’assolir els objectius de la programació 
general del centre i del seu projecte educatiu. 
c) Respecte a la seva dignitat personal i professional. 



  

d) Ser informat de la gestió del centre per mitjà del Claustre de Professors o dels 
representants als òrgans col·legiats. 
e) Dret a lliure reunió, tant per tractar d’assumptes pedagògics com laborals, 
després d’haver-ho comunicat al director. 
f) A assistir a totes les reunions de Claustre, amb veu i vot. 
g) A assistir, amb veu i vot, a totes les reunions de cicle o comissions que li 
pertoquen, com també‚ a les dels altres òrgans del centre que li corresponguin. 
h) Presentar la seva candidatura a qualsevol dels òrgans unipersonals i col·lectius del 
centre. 
i) A portar sota la seva responsabilitat la formació del grup classe d'alumnes que li han 
estat encomanats. 
j) Convocar els pares o tutors dels alumnes, individualment o col·lectivament, per 
tractar d’assumptes propis de la seva educació. 
k) A sancionar les faltes lleus. 
 
 

Secció 2. Dels deures. 
 

Els mestres, en l’exercici de llurs funcions docents,tenen els deures específics 
següents: 
 
a) Assistir amb puntualitat a les classes i reunions de les quals sigui membre. 
b) Prendre part, juntament amb el seu grup d’alumnes, en les activitats aprovades en la 
Programació Anual del centre. 
c) Realitzar les funcions de coordinació i representació per a les quals va ser 
elegit. 
d) Col·laborar en el compliment de les decisions aprovades pels òrgans col·legiats 
relatives a la funció docent. 
e) Mantenir amb els alumnes i els pares un clima de col·laboració amb assistència a les 
reunions o entrevistes periòdiques programades a aquest efecte. 
f) Desenvolupar una avaluació contínua dels alumnes i informar periòdicament als 
pares. 
g) Autovalorar periòdicament la seva activitat educativa. 
h) Conèixer l’entorn en el que es mouen els seus alumnes. 
i) Controlar l’assistència, puntualitat i comportament dels alumnes. 
j) Programar i impartir ensenyament en les especialitats, les àrees i les matèries que 
tinguin encomanats, d’acord amb el currículum, en aplicació de les normes que regulen 
l’atribució docent. 
k) Avaluar el procés d’aprenentatge dels alumnes. 
l) Exercir la tutoria dels alumnes i la direcció i l’orientació global de llur 
aprenentatge. 
ll) Contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament personal dels 
alumnes en els aspectes intel·lectual, afectiu, psicomotor, social i moral. 
m) Informar periòdicament les famílies sobre el procés d’aprenentatge i cooperar-hi en 
el procés educatiu. 
n) Exercir la coordinació i fer el seguiment de les activitats escolars que els siguin 
encomanades. 
o) Exercir les activitats de gestió, de direcció i de coordinació que els siguin 
adjudicades. 



  

p) Col·laborar en la recerca, l’experimentació i la millora contínua dels processos 
d’ensenyament. 
q) Promoure i organitzar activitats complementàries, i participar-hi, dins o fora 
del recinte escolar, si són programades pel Centre, en acord de claustre. 
r) Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, que han de conèixer i 
dominar com a eina metodològica. 
s) Aplicar les mesures correctores i sancionadores derivades de conductes 
irregulars. 
 
Totes aquestes funcions s’exerceixen en el marc dels drets i els deures establerts per 
les lleis. Així, l’exercici de la funció docent en els centres vinculats al Servei d’educació 
de Catalunya comporta el dret de participar en els òrgans del centre, d’acord amb el 
que estableixen les lleis. A més, la funció docent s’ha d’exercir en el marc dels principis 
de llibertat acadèmica, de coherència amb el projecte educatiu del centre i de respecte 
al caràcter propi del centre i ha d’incorporar els valors de la col·laboració, de la 
coordinació entre els docents i els professionals d’atenció educativa i del treball en 
equip. 
 
 

Capítol 4. Del personal PAS. 
 

Secció 1. Dels drets i deures. 
 
Amb caràcter general i si les determina la direcció del centre per raó de les 
necessitats i característiques d’aquest, les funcions i tasques concretes del 
personal, són les següents funcions: 
 
a) Arxiu i classificació de la documentació del centre. 
b) Despatx de la correspondència: recepció, registre, classificació, tramesa, 
compulsa, franqueig, etc. 
c) Transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistats i relacions. 
d) Gestió informàtica de dades; domini de l’aplicació informàtica corresponent: 
SAGA o altres. 
e) Atenció telefònica i personal sobre els assumptes propis de la secretaria 
administrativa del centre. 
f) Recepció i comunicació d’avisos, encàrrecs interns i incidències del personal: 
baixes, permisos, etc. 
g) Comandes de material, comprovació d’albarans, etc., d’acord amb l’encàrrec 
rebut de la direcció o la secretaria del centre. 
h) Manteniment de l’inventari. 
i) Control de documents comptables simples. 
j) Exposició i distribució de la documentació d’interès general que estigui al seu 
abast: disposicions, comunicats, etc. 
 
 

 
 
 



  

Capítol 5. Dels pares, mares o tutors legals. 
 

Secció 1. Dels drets. 
 
Les mares, els pares o els tutors dels alumnes matriculats en un centre tenen dret a 
rebre informació sobre l’evolució educativa de llurs fills. Amb aquesta finalitat, el 
Departament d’educació preveu els mitjans necessaris perquè els centres, el 
professorat i altres professionals puguin oferir assessorament i atenció adequada a les 
famílies, en particular per mitjà de la tutoria. Per altra banda, les mares, els pares o els 
tutors dels alumnes, a més dels altres drets que els reconeix la legislació vigent en 
matèria d’educació, tenen dret a rebre informació sobre: 
 
1) El Projecte Educatiu i el caràcter propi del centre. 
2) Els serveis que ofereix el centre i les característiques que té. 
3) La Carta de Compromís educatiu, i la coresponsabilització per a les famílies. 
4) Les normes d’organització i funcionament del centre. 
5)Les activitats complementàries, si n’hi ha, les activitats extraescolars i els 
serveis que s’ofereixen, el caràcter voluntari que aquestes activitats i serveis 
tenen per a les famílies, l’aportació econòmica que, si escau, els comporta i la resta 
d’informació rellevant relativa a les activitats i els serveis oferts. 
6) La programació general anual del centre. 
7) Les beques i els ajuts a l’estudi. 

 
 

Secció 2. Dels deures.  
 
Tenint en compte que el nen necessita una seguretat i una constància en les 
normes de convivència i que de res serveix el que hem assenyalat i exigit en 
l’escola sense el recolzament de la família... 
 
1. Els pares hauran de no obstaculitzar l’educació dels fills amb el seu exemple. 
2. Tractaran de crear un clima de convivència que permeti al nen trobar-se bé a 
casa i comunicar els seus sentiments. 
3. Mantindran freqüents contactes amb els tutors i professors a fi i efecte d’anar 
d’acord amb la mateixa línia educativa. 
4. Hauran d’anotar a l’agenda, telefonar o bé presentar-se a l’escola quan falti 
algun dels seus fills a classe. Aquesta justificació haurà de ser motivada. El Centre 
cridarà l’atenció a aquells pares que consideri que autoritzen excessives absències o 
són poc justificades. 
5. Hauran d’aportar el material mínim exigit per la bona marxa de l’alumne. 
6. Procuraran assistir a les reunions generals o a les demandes dels tutors sempre que 
siguin convocats. 
7. Procuraran posar la màxima cura en acomplir aquest articulat del Reglament i en 
complir allò que van signar en la Carta de Compromís Educatiu. 
8. Respectar el Projecte Educatiu i el caràcter propi del centre, participar 
activament en l’educació de llurs fills, contribuir a la convivència entre tots els 
membres de la comunitat escolar, participar en la vida del centre per mitjà del 
consell escolar, de les reunions de tutoria i les entrevistes amb els tutors, i a 
través de l’associació de mares i pares del centre (AMPA). 



  

 
 
 

DE LES REFORMES DEL REGLAMENT 

Podrà ser modificat el contingut d'aquestes NOFC per acord majoritari dels components 
del Consell Escolar. 

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES I FINALS 

Primer Queden derogades totes les normes i / o circulars que hagin estat acordades 
amb anterioritat i que s'oposin a l'establert en les presents NOFC. 

Segon  Sota la supervisió de l’equip directiu del centre es podran elaborar manuals 
de funcions, descriptors de llocs de treball, concrecions i/o matisacions 
d’aspectes regulats en aquestes NOFC, sempre que no contradiguin el seu 
contingut. 

Tercer  Aquestes NOFC entraran en vigor l'endemà de la seva aprovació pel Consell 
Escolar del Centre. 

 

 

 

El Palau d’Anglesola, 28 de juny de 2013 

 

Signatura 
 
 
El Director/a del Centre i president/a del Consell Escolar 
 

 

Diligència per fer constar que les Normes d’Organització i Funcionament  han estat 
aprovades pel Consell Escolar del Centre en la seva reunió de data 28 de juny de 2013. 
 

El secretari/a del centre 
 
Vist i plau 
El director/a del centre 
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