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REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE CENTRE  
CEIP PINTOR TORRENT 

 

INTRODUCCIÓ 

 
El ROF és el document institucional del centre en què es concreten el conjunt de normes que regulen i 
estableixen l’estructura organitzativa de la comunitat educativa dins el marc jurídic vigent. 
 
El ROF ha de recollir els eixos que contemplen els aspectes bàsics de la vida del centre: 

- Participació de pares i mares, alumnat i professorat. 

- Govern i gestió democràtica del centre 

- Canals d’informació i comunicació 

- Relacions amb l’entorn 

- Normes de convivència. 
 

El ROF ha d’esdevenir un instrument que faciliti la consecució del clima organitzatiu i funcional 
necessari que per assolir el desenvolupament del Projecte Educatiu de Centre. 
Tots el membres de la comunitat educativa tenen el deure de complir el present reglament i les 
normes generals del centre de les quals seran informats anualment a principi de curs mitjançant els 
sistemes que s’hi estableixin així com el dret de participar en la seva modificació en els termes 
legalment establerts.  

 

1. NORMES D’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

1.1 Canals de coordinació entre els òrgans de govern, coordinadors dels equips de cicle, tutors, 
coordinador d’activitats extraescolars, comissió de normalització lingüística, i altres 
coordinacions que es puguin establir. 

 

1.1.1 EQUIP DIRECTIU  

 

Competències 

 

- Organitzar el centre i vetllar-ne pel bon funcionament. 

- Estudiar i presentar al claustre i al consell escolar, propostes per fomentar i possibilitar la 
participació coordinada de tota la comunitat educativa en la vida del centre. 

- Proposar procediments d’avaluació de els diferents activitats i projectes del centre, i col·laborar 
en les avaluacions externes del seu funcionament. 

- Organitzar i gestionar actuacions de caràcter preventiu que afavoreixin les relacions entre els 
diferents col·lectius que integren la comunitat educativa i que millorin la convivència al centre. 

- Garantir l’adopció de mesures necessàries per a l’execució coordinada de les decisions del consell 
escolar i del claustre en l’àmbit de les respectives competències. 

- Establir els criteris per a l’elaboració del projecte del pressupost. 

- Elaborar la proposta del projecte educatiu de centre, que inclou el reglament d’organització i 
funcionament, el projecte lingüístic de centre, i altres projectes que en el seu moment determini 
la Conselleria d’Educació i Universitat, com també elaborar la programació general anual i la 
memòria de final de curs, i vetllar-ne per la correcta aplicació. 

- Impulsar els plans de seguretat i d’emergència del centre, responsabilitzar-se de l’execució 
periòdica dels simulacres d’evacuació i avaluar-ne les incidències. 

- Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició de la Conselleria d’Educació i Universitat. 
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1.1.2 DIRECCIÓ 

 

La selecció del director/a es realitzarà en un procés en el que participarà la comunitat educativa i 
l’administració educativa, mitjançant un concurs de mèrits entre el professorat funcionari del centre 
segons el procediment establert a la legislació vigent.  

 
Competències 

 
- Ostentar la representació del centre, representar l’Administració educativa en el mateix i fer-li 

arribar a aquesta els plantejaments, aspiracions i necessitats de la comunitat educativa. 

- Dirigir i coordinar totes les activitats del centre, sense perjudici de les competències atribuïdes al 
Claustre del professorat i al Consell Escolar 

- Exercir la direcció pedagògica, promoure la innovació pedagògica i impulsar plans per a la 
consecució dels objectius del projecte educatiu del centre. 

- Garantir  l’acompliment de les lleis i altres disposicions vigents. 

- Exercir la caporalia de tot el personal adscrit al centre. 

- Afavorir la convivència al centre, garantir la mediació en la resolució de conflictes i imposar les 
mesures disciplinàries que corresponguin als alumnes i a les alumnes, en compliment de la 
normativa vigent, sense perjudici de les competències atribuïdes al Consell Escolar a l’article 127 
de la LOMCE.. A tal fi es promourà l’agilització dels procediments per a la resolució dels conflictes 
al centres. 

- Impulsar la col·laboració amb les famílies, amb institucions i organismes que facilitin la relació del 
centre amb l’entorn i fomentant un clima escolar que afavoreixi l’estudi i el desenvolupament de 
totes aquelles actuacions que propiciïn una formació integral en coneixements i valors dels 
alumnes i de les alumnes. 

- Impulsar les avaluacions internes del centre i col·laborar en les avaluacions externes i en 
l’avaluació del professorat. 

- Convocar i presidir els actes acadèmics i les sessions del Consell Escolar i del Claustre del 
professorat del centre i executar els acords adoptats en l’àmbit de les seves competències. 

- Realitzar les contractacions d’obres, serveis i subministres, així com autoritzar  les despeses 
d’acord amb el pressupost del centre, ordenar el pagaments i visar les certificacions i documents 
oficials del centre, d’acord amb els que estableixin les Administracions educatives. 

- Proposar a l’Administració educativa el nomenament i cessament dels membres de l’equip directiu, 
prèvia informació al Claustre del professorat i al Consell Escolar del centre. 

- Aprovar els projectes i les normes següents: Projecte educatiu, projecte de gestió, normes 
d’organització i funcionament i programació general anual. 

- Aprovar la programació general anual del centre, sense perjudici de les competències del Claustre 
del professorat, en relació a la planificació i organització docent. 

- Decidir sobre l’admissió d’alumnes, segons l’establert en la LOMCE i disposicions que la 
desenvolupin 

- Aprovar l’obtenció de recursos complementaris segons el que estableix l’article 122.3 de la LOMCE 

- Fixar les directrius per a la col·laboració, amb finalitats educatives i culturals, amb les 
Administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes. 

- Totes aquelles altres funcions que li siguin encomanades per l’Administració educativa. 

 

1.1.3 CAP D’ESTUDIS 

 
És nomenat/da per l’administració a proposta del director/a.  

 

Competències 

 

- Exercir, per delegació del director/a i sota la seva autoritat, la direcció del personal docent en tot 
allò relatiu al règim acadèmic. 

- Substituir el director/la directora en cas d’absència o malaltia. 
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- Participar en l’elaboració i la revisió del projecte educatiu, que inclou el reglament d’organització 
i funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes que en el seu moment determini la 
Conselleria d’Educació i Universitat, com també el projecte curricular i de la programació general 
anual del centre, i vetllar-ne pel compliment. 

- Coordinar les activitats de caràcter acadèmic, d’orientació i complementàries de professorat i 
alumnat relatives al projecte educatiu, projectes curriculars d’etapa i programació general anual, i 
vetllar-ne per l’execució. 

- Elaborar, en col·laboració amb la resta de l’equip directiu del centre, els horaris acadèmics de 
l’alumnat i del professorat, d’acord amb els criteris aprovats pel claustre i amb l’horari general 
inclòs en la programació anual, com també sotmetre’ls a l’aprovació provisional del director, i 
vetllar-ne pel compliment estricte. 

- Elaborar la distribució dels grups, de les aules i altres espais docents segons la naturalesa de 
l’activitat acadèmica, oït el claustre. 

- Coordinar i dirigir l’acció dels equips de cicle, de l’equip de suport, de l’equip d’orientació 
educativa i psicopedagògica dins el centre i dels tutors conforme als plans d’orientació educativa i 
d’acció tutorial. 

- Recollir, en la programació general anual, el pla de formació del professorat del centre, elaborat 
per  la comissió de coordinació pedagògica a partir de la proposta formulada pel claustre, i 
organitzar, amb la col·laboració del representant dels professors en el centre del professorat, les 
activitats de centre de manera que es possibiliti l’execució del pla de formació del professorat. 

- Coordinar l’activitat docent del centre, amb especial atenció als processos d’avaluació i adaptació 
curricular. 

- Coordinar la realització de les reunions d’avaluació i presidir, per delegació del director, les 
sessions d’avaluació de final de cicle o etapa. 

- Establir la coordinació entre les diferents etapes educatives. 

- Organitzar l’atenció i cura de l’alumnat en períodes d’esplai i en altres activitats no lectives. 

- Coordinar i impulsar la participació de l’alumnat al centre i orientar-ne l’organització. 

- Establir els mecanismes per corregir absències imprevistes del professorat, atenció a l’alumnat o 
qualsevol eventualitat en el normal funcionament del centre. 

- Establir els mecanismes de coordinació amb els diferents centres educatius de la zona. 

 

1.1.4  SECRETARIA 

 

Secretari/a: És nomenat/da per l’administració a proposta del director/a.  
 

Competències  
 

- Ordenar el règim administratiu del centre, de conformitat amb les directrius del/de la director/a. 

- Actuar com a secretari/a dels òrgans de govern col·legiats del centre, estendre acta de les sessions 
i donar fe dels acords amb els vist i plau del / de la director/a. 

- Substituir el / la director/a  en cas d’absència o malaltia, en el cas que el /la cap d’estudis estigui 
absent. 

- Custodiar els llibres i arxius del centre. 

- Expedir les certificacions que sol·licitin les autoritats i les persones interessades. 

- Realitzar l’inventari general del centre i mantenir-lo actualitzat. 

- Custodiar i disposar la utilització dels mitjans audiovisuals i informàtics, del material didàctic i del 
mobiliari i de qualsevol material inventariable. 

- Exercir, per delegació del / de la  director /a i sota la seva autoritat, la direcció del personal 
d’administració i serveis adscrit al centre. 

- Elaborar l’avantprojecte de pressupost del centre d’acord amb les directrius del consell escolar i 
de la comissió econòmica, si existeix. 

- Ordenar el règim econòmic del centre, de conformitat amb les instruccions del /de la  director/a, 
portar la comptabilitat i retre’n comptes davant el consell escolar i les autoritats competents. 

- Vetllar pel compliment adequat de la gestió administrativa del procés preinscripció i matriculació 
de l’alumnat, i garantir-ne l’adequació a les disposicions vigents. 
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- Vetllar pel manteniment material del centre en tots els seus aspectes, d’acord amb les indicacions 
de /de la director/a. 

- Participar en l’elaboració i la revisió del projecte educatiu, que inclou el reglament d’organització 
i funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes que en el seu moment determini la 
Conselleria d’Educació i Cultura, com també de la programació general anual, juntament amb la 
resta de l’equip directiu. 

- Tenir cura que els expedients acadèmics dels/de les alumnes estiguin complets i diligenciats 
d’acord amb la normativa vigent. 

- Donar a conèixer i difondre a tota la comunitat educativa la informació sobre normativa, 
disposicions legals i assumptes d’interès general o professional que arribin al centre. 

- Qualsevol altre funció que li encomani el /la director/a dins el seu àmbit de competència. 

 

1.1.5. PROFESSORAT 

 

1.1.5.1 Drets i deures del professorat 

 

DRETS:  

 

- A la integritat física i moral, a la llibertat i a la seguretat, a l’honor, a la intimitat personal i 
familiar i a la pròpia imatge. 

- A ser informats de les comunicacions que es rebin i els afectin laboralment i professionalment. 

- A la  formació permanent. 

- A utilitzar els mitjans materials i les instal·lacions del Centre per als fins educatius, d’acord amb 
les normes reguladores del seu ús. 

- A exercir càrrecs directius o pertànyer als òrgans de gestió del centre. 

- A tots  els que la llei li reconeix per ser propis de la funció docent. 

- Fer arribar les crítiques i els suggeriments al cicle, claustre, consell escolar, administració quan hi 
hagi conflictes i/o es trobi oportú 

- Reunir-se en els locals del centre, fora horari lectiu, havent-ho comunicat prèviament a la direcció 
del centre 

 

DRET I DEURE: 

 

- No discriminar ni ser discriminat per raó de raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o 
circumstància personal o social. 

- Tractar i ser tractat amb dignitat 

- Participar en l’elaboració dels projectes del centre 

- Desenvolupar  la seva metodologia d’acord amb el projecte curricular i de forma coordinada amb   
cicle corresponent. 

- Exercir lliurement la seva acció avaluadora d’acord amb els criteris establerts  en el projecte 
curricular. 

 

DEURES: 

 

- Complir puntualment el calendari i horari escolar.  

- Comunicar  les seves  absències a la direcció  amb la major antelació possible  justificant-les 
documentalment sempre que sigui  possible i seguint les instruccions relatives a permisos i 
llicències que es troben a la web de la Direcció General de Personal Docent: 
http://dgpdocen.caib.es  

- A assistir als Claustres i respectar les seves decisions.  

- Assistir a les reunions dels òrgans dels quals formi part.  

- Programar i preparar el treball escolar per fer possible una eficient feina docent 

http://dgpdocen.caib.es/
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- Col·laborar al desenvolupament de les normes de convivència establertes en aquest document  tant 
dins com fora de les classes. 

- Vetllar per la neteja i conservació del centre, especialment pel que fa a les aules de referència de 
cada professor/a.  

- Posar les qualificacions en els terminis establerts pel/per la  cap d’estudis. 

- Guardar sigil professional. 

- Atendre a les famílies de l’alumnat seguint els plan d’acció tutorial i  d’actuació de la programació 
anual de centre.  

 
1.1.5.2 Assistència i puntualitat del professorat 
 
El professorat està obligat a complir, dins el marc horari general definit en l’organització general del 
curs, l’horari de classes i les altres activitats d’horari fix. 
Les faltes d’assistència són justificades quan hi ha llicència o permís concedit bé per la direcció del 
centre, bé per la DG de  Personal Docent. S’informarà trimestralment el Consell Escolar de les 
absències del professorat.  
 

Procediment comunicació d’absències 

 

Quan un/a professor/a conegui amb antelació que haurà d’absentar-se o no pot acudir al centre 
emplenarà l’imprès de sol·licitud de permisos que resol la direcció del centre i el lliurarà al/a la 
director/a del centre qui, una vegada emesa la  resolució favorable, si és el cas, el lliurarà al/ a la cap 
d’estudis que serà la persona encarregada d’organitzar les substitucions.   
 
Cas que la resolució del permís sol·licitat no sigui favorable, el/la directora ho comunicarà el més prest 
possible a la persona interessada per a que pugui fer les al·legacions oportunes, si és el cas.  
 
La documentació per  justificar l’absència es lliurarà directament al/ a la cap d’estudis.  
 
Quan es tracti d’una absència parcial, la persona interessada comunicarà al/ a la cap d’estudis l’hora 
d’incorporació o abandonament de les activitats docents.  
 
En el moment que aquestes tasques es puguin realitzar utilitzat el gestib s’aniran substituint 

paulatinament els processos en paper. 
 
En el cas de permisos i llicències  que concedeix la Direcció General de Personal Docent, s’ha de 
presentar la sol·licitud en els terminis establerts (al menys quinze dies abans de l’inici) a la direcció 
del centre docent que l’ha de fer arribar a la Direcció General de Personal Docent en el termini de 48 
hores. Durant el mes d’agost el funcionari docent ha de presentar directament la sol·licitud en el 
registre de la Conselleria d’Educació i Universitat.  
 
Una vegada enviada la resolució al centre (via gestib) la persona interessada ha de lliurar a la cap 
d’estudis l’autorització corresponent que podrà obtenir a través del portal del personal i a  l’adreça 
http://dgpdocen.caib.es  
 
Les baixes mèdiques és comunicaran urgentment al/ a la director/a o bé al/a la cap d’estudis  per via 
telefònica i es farà arribar l’imprès de la baixa mèdica al centre el més urgent possible  per tal de 
lliurar-la a la Direcció General de Personal Docent.  
 
En el cas de baixes  es sol·licitarà la substitució del professorat segons les instruccions rebudes de la 
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.  

 
La documentació relativa a les absències del professorat será custodiada pel/per la  cap d’estudis 
durant tot el curs escolar.  
 

http://dgpdocen.caib.es/
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La puntualitat del professorat es farà a partir de l’aplicació del gestib habilitada a tal efecte. En el cas 
de faltes reiterades de puntualitat per part d’alguna persona s’aplicarà la normativa vigent.  

Abans de dia 5 de cada mes restarà penjat al tauler d’anuncis de la sala  de professors el full resum del 
comunicat mensual de les absències perquè pugui ser consultat i en cas de incorrecció poder fer les 
al·legacions oportunes al/a la cap d’estudis. Abans de dia 5 de cada mes la cap d’estudis introduirà les 
faltes de professorat al programa de gestió de la Conselleria d’Educació i Universitat. 

 

Procediment per organitzar les suplències del professorat. 

 
Quan es produeixi l’absència d’algun/a mestre, el/la cap d’estudis organitzarà les substitucions de les 
diferents sessions tractant de garantir el millor desenvolupament possible de les activitats lectives. 
 
L’horari de substitucions s’establirà prioritzant l’atenció directa a l’alumnat, seguint el següent ordre 
de prelació: 
 
▪ Professorat amb hores assignades per a la coordinació de diferents projectes. 
▪ Professorat amb hores de coordinació amb l’equip de suport. 
▪ Professorat amb hores de suport ordinari a altres grups. 

 
Cas de no haver-hi professorat disponible  el/la  cap d’estudis estudiarà la manera més adient de cobrir 
l’absència. 
 
Totes les situacions no previstes seran resoltes per la direcció del centre amb  col·laboració del/de la  
cap d’estudis tenint present que l’atenció de l’alumnat és prioritària en relació a altres activitats. 

 
1.1.5.3  Informació al professorat  

 

És competència de l’equip directiu que el professorat resti ben informat. La manera habitual de 
transmetre les diferents informacions al professorat serà a través del correu electrònic, calendaris on 
line i dels taulers de la sala de professorat.  
 
Habitualment l’equip directiu reenviarà per correu electrònic tota la informació que  consideri 
necessària posar a l’abast del professorat. 
 
La convocatòria de les reunions de claustre i consell escolar es faran per correu electrònic, s’hi 
adjuntarà l’acta de la sessió anterior i l’ordre del dia, així com la data i lloc de la reunió.  Las 
convocatòries de les reunions de cicle, CNL i Comissió de Convivència es faran també per correu 
electrònic. 
 
El calendari de torns de pati,  substitucions del professorat, activitats del centre estarà publicat al 
tauler de la sala de professorat. Serà responsabilitat de l’equip directiu mantenir-los actualitzats 
 
Una vegada lliurada una informació pels mitjans abans esmentat és responsabilitat de tot el professorat 
estar-ne assabentat de la mateixa i acudir a les reunions convocades, realitzar les substitucions 
establertes, torns de pati... 
 
Els taulers de la sala de professorat s’utilitzaran per publicar diferents informacions: 
 
Organitzatives: Calendaris de reunions, torns de vigilància de patis, substitucions del professorat, 
activitats complementàries, full d’absències del professorat, organigrama del centre...  La 
responsabilitat de l’actualització d’aquestes informacions recau sobre l’equip directiu.  
 
Sindicals: Es publicaran totes les informacions arribades per escrit des dels diferents sindicats. 
S’assegurarà la pluralitat de les informacions. La responsabilitat de l’actualització d’aquestes 
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informacions recau sobre el responsable de la relació al centre si és el cas. En cas contrari serà 
competència de l’equip directiu. Es prioritzarà la tramesa de la informació via telemàtica.  
 
 
Promocions comercials 
 
Només es convocaran reunions del professorat amb empreses que promocionen diferents productes en 
el cas de les editorials. L’assistència a les mateixes serà sempre voluntària.  

 

1.1.6 ÒRGANS DE COORDINACIÓ DOCENT 

 

1.1.6.1  TUTORIES 

 
Segons l’article 41 del ROC: 
La tutoria i orientació de l’alumnat forma part de la funció docent. 
Cada grup d’alumnes comptarà amb un mestre/a tutor/a designat el mes de setembre pel/per la  
director/a a proposta del/de la cap d’estudis i oït l’equip de cicle. Serà designat entre el professorat 
que imparteix docència a tot el grup, preferentment, entre els mestres que tenguin major nombre 
d’hores de docència al grup. Sempre que sigui possible es mantindrà  el/la mateix/a tutor/a al llarg de 
tres  anys consecutius en el cas d’educació infantil i de dos en educació primària. 

 
Els/les mestres especialistes d’educació física,  música i llengua estrangera poden ser designats, segons 
les necessitats del centre, per exercir la funció tutorial 
 

 Funcions dels tutors/de les tutores (Article 42 ROC) 

 

- Participar en el desenvolupament  del pla tutorial sota la coordinació de/de la cap d’estudis, i 
col·laborar amb els serveis d’orientació educativa. 

- Proporcionar a l’inici de curs, a l’alumnat, al pares i les mares, o als tutors legals, informació sobre 
calendari escolar, horaris, hores de tutoria, activitats i serveis complementaris i extraescolars 
prevists, programes escolars, actituds participatives.?  

- Efectuar un seguiment global dels processos i criteris d’avaluació del grup i normes de convivència. 

- Conèixer les característiques personals de cada alumne/a a través de l’anàlisi del seu expedient 
personal i d’altres instruments vàlids per aconseguir aquest coneixement, com també els aspectes 
de la situació familiar i escolar que repercuteixen en el rendiment acadèmic de l’alumne/a. 

- Orientar i assessorar l’alumnat sobre la seva evolució escolar. 

- Conèixer els interessos dels alumnes, facilitar-los la integració en el seu grup i en el conjunt de la 
vida escolar, i fomentar-hi el desenvolupament d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat per 
detectar dificultats i necessitats especials, amb l’objecte de cercar les respostes educatives 
adequades, com ara la corresponent adequació personals del currículum i , sol·licitar, si s’escau, 
els assessoraments i suports oportuns, i consensuar amb l’equip de cicle les decisions de promoció 
o no promoció a l’etapa o al cicle següent, tenint en compte els informes de tots els professors i 
sota les indicacions del cap d’estudis. 

- Coordinar el procés d’avaluació contínua i formativa seguint les instruccions del cap d’estudis o del 
director, si fa el cas. 

- Assumir la responsabilitat que la documentació acadèmica individual de l’alumnat al seu càrrec 
estigui  al dia. 

- Coordinar amb els altres professors del grup les actuacions encaminades a salvaguardar la 
coherència de la programació i de la pràctica docent amb el projecte curricular i amb la 
programació general anual del centre. 

- Coordinar el procés d’elaboració de l’adaptació curricular, amb la participació del professorat de 
suport i dels membres de l’equip d’orientació educativa i psicopedagògica.  

- Informar els pares, les mares o el tutors legals, al manco tres vegades a l’any, els professors i els 
alumnes del grup de tot allò que els concerneix en relació amb les activitats docents i el rendiment 
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acadèmic, controlar l’assistència de l’alumnat i realitzar les actuacions que disposa la normativa 
vigent pel que fa a l’absentisme, com també mantenir-hi les reunions que es considerin oportunes.  

- Facilitar la cooperació educativa entre el professorat, els pares, les mares  o els tutors legals dels 
alumnes.  

 
El/la cap d’estudis coordinarà el treball dels tutors i mantindrà les reunions periòdiques pel bon 
funcionament de l’acció tutorial.  

 
Assignació dels mestres als diferents cicles, cursos, àrees i coordinacions del centre  

 
Durant la primera setmana de setembre s’assignaran als mestres les diferents tasques a realitzar al 
llarg del curs: tutories, àrees a impartir i càrrecs.  
 
Es respectarà l’especialitat del lloc de feina al qual està adscrit el professorart i es prioritzarà, sempre 
que sigui possible, la continuïtat establerta a l’apartat 6.1. 
 

La direcció assignarà  els mestres als diferents cursos i àrees, d’acord amb l’especialitat del lloc de 
feina al qual estan adscrits els mestres, i els criteris pedagògics establerts pel claustre. 

El mestre addicional d’educació infantil inserirà la seva tasca dins l’organització general del centre, a 
més de l’etapa de la qual és especialista.  

Els mestres especialistes, una vegada cobert l’horari de la seva especialitat, atendran, segons les 
directrius de l’equip directiu i les necessitats del centre,  activitats de docència directa d’altres àrees, 
coordinacions de programes, agrupaments flexibles, reforç o ampliació d’àrees i/o funció tutorial.  

 

1.1.6.2  EQUIPS DE CICLE 

 
Composició:  

 
Formaran part de l’equip de cicle els/les mestres tutors/es dels nivells del cicle. Els mestres 
especialistes i els mestres de suport es distribuiran  de manera equilibrada entre els tres cicles tenint 

en compte els grups de referència en els que intervenen. 
 
Funcions:  

 
Les detallades al ROC (decret 119/2002 de 27 de setembre, art. 43) 

 
Coordinació i funcionament  

 
A principi de curs,  a proposta de l’equip directiu i oït el claustre,  es  designaran els/les 
coordinador/es que han d’esdevenir com a animadors/es pedagògics/ques i organitzador/res del cicle i 
els/les distribuïdor/es de la informació que rebin com a coordinadors/es. Disposaran, quan sigui 
possible,  d’una hora lectiva per a tasques pròpies del seu càrrec. 
 
Els equips de cicle es reuniran com a mínim una vegada per trimestre, les reunions estaran establertes 
al calendari de reunions que figura a la PGA i seran convocades per les coordinadores de cicle.  
 
Es prioritzaran els temes de debat pedagògic: currículum, metodologia, avaluació... 
 
Es realitzaran les reunions intercicle establertes anualment a la PGA segons les necessitats del centre. 
 
De cada reunió de cicle es els/les coordinador/es aixecaran  l’acta corresponent, que restarà arxivada 
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1.1.6.3 EQUIP DE SUPORT 
 

Composició 
 

L’equip de suport està format per: 
 
Mestra especialistes  en Pedagogia Terapèutica. 
Mestre/a especialista en Audició i Llenguatge. 
Mestra d’atenció de la diversitat. 
Cap d’estudis. 
Orientadora (Compartida amb CEIP Mare de Déu del Toro) 
PTSC (Compartida amb els altres CEIPS de Ciutadella) 
Professorat especialista habilitat (segons dotació) 
Auxiliar tècnic educatiu (segons dotació) 
 

Funcions 
 

Són les establertes al ROC (decret 119/2002 de 27 de setembre, art. 46) 
 

Coordinació: 

 
La coordinació de l’equip de suport recau sobre l’orientadora del centre que podrà delegar, si es 
considera oportú en una mestra especialista de l’equip de suport.  
 
Les funcions són les especificades al ROC (decret 119/2002 de 27 de setembre) 
 

Funcionament   
 

L’equip de suport atén de forma coordinada les necessitats educatives de l’alumnat  identificades a 
partir  de les demandes  dels mestres, families i segons valoració de l’orientació . El seguiment i 
identificació de les necessitats educatives és un procés continu, en el que intervenen l’equip de suport 
i tutores i mestres especialistes. 
 
En el cas que l’equip docent detecti una possible necessitat educativa d’un alumne/a, el tutor o la 
tutora,  emplenarà el full de demanda d’intervenció i comunicarà aquesta situació a  la família, que 
haurà de signar el document d’assabentament corresponent. Aquests documents es lliuraran a la cap 
d’estudis qui canalitzarà la informació a l’equip de suport per tal que es realitzi l’avaluació 
psicopedagògica o intervenció socioeducativa. 
  
A partir de les intervencions realitzades es prendran les  mesures que calguin (suports ordinaris, 
atenció específica per part dels professionals de l’equip de suport, derivació a altres serveis...). 

 
1.1.6.4 COMISSIÓ DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA 
 

(Capítol V. ROC  Decret 119/2002 de 27 de setembre de 2009.   BOIB 120 05/10/2002) 
 

Composició  
 

Estarà formada per: 

Director/a del centre que en serà el/la president/a. 
Cap d’Estudis. 
Coordinadors/es  de  cicle. 
Orientadora.  
Coordinadora de l’equip de suport. 
Coordinadora de la comissió de normalització lingüística. 
Coordinadora d’activitats complementàries i extraescolars. 
Coordinadora de la comissió de convivència. 
(Pot donar-se el cas que una mateixa persona ostenti dues representacions) 
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Competències de la CCP 
 

- Establir, a partir dels criteris presentats pel claustre, les directrius generals per a l’elaboració i la 

revisió dels projectes curriculars, que seran desenvolupats pels equips de cicle mitjançant les 

programacions docents. 

- Dirigir i coordinar l’elaboració dels projectes  curriculars, com també les possibles modificacions, i 

responsabilitzar-se de la seva redacció. 

- Assegurar la coherència entre el projecte educatiu de centre, els projectes curriculars i la 

programació general anual. 

- Proposar al claustre, per a l’avaluació i aprovació, els projectes curriculars, els aspectes docents 

del projecte educatiu i de la programació general, i les modificacions dels ja establerts, com 

també l’evolució de l’aprenentatge i el procés d’ensenyament. 

- Vetllar pel compliment dels projectes curriculars en la pràctica docent del centre, i per l’avaluació 

d’aquests. 

- Proposar al claustre la planificació general de les sessions d’avaluació i qualificació, d’acord amb 

les directrius del cap d’estudis o del director, si s’escau. 

- Elaborar la proposta d’organització de l’orientació educativa i del pla d’acció tutorial, realitzar-ne 

el seguiment i l’avaluació. 

- Elaborar i elevar al claustre el pla de formació del professorat del centre. 

- Elaborar la proposta de criteris i procediments prevists per realitzar les adaptacions curriculars 

adequades als alumnes amb necessitats educatives especials. 

- Elevar al consell escolar un informe sobre el funcionament de la comissió de coordinació 

pedagògica, que s’inclourà a la memòria de final de curs. 

- Fomentar l’avaluació de totes les activitats i projectes del centre, col·laborar amb les avaluacions 

que es duguin a terme a iniciativa dels òrgans de govern o de l’Administració educativa i impulsar 

plans de millora, en cas que s’estimi necessari com a resultat de les esmentades avaluacions. 

 

Funcionament  

 

La CCP serà convocada pel/per la director/a del centre o  bé pel/per la  cap d’estudis  en el cas que es 
delegui aquesta competència. A la PGA s’establirà la programació corresponent de les activitats que es 
realitzaran al llarg del curs i  un calendari orientatiu de les reunions, que podrà ser modificat segons 
les necessitats del centre al llarg del curs. Les convocatòries es lliuraran per correu electrònic a tots el 
membres  amb l’antelació suficient per poder informar i recollir, si és el cas, les aportacions de tot el 
personal docent del centre. 

La direcció del centre  podrà designar un/a secretari/a de la comissió que serà l’encarregat/ada 
d’estendre l’acta corresponent.  

A final de curs s’elaborarà l’informe de funcionament que serà recollit a la memòria anual.  

 

1.1.6.5. COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA 

 

Composició 
 

- Director/a. 

- Cap d’Estudis, que la presideix en absència del director/a. 

- Orientadora del centre. 

- Coordinadora de convivencia. 

- Coordinadora de l’equip de suport. 
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- Un/a representant del personal d’administració i serveis elegit entre les persones que la integren 

per ells mateixos. 

- Un/a representant dels pares i mares/  tutors i tutores  legals dels alumnes, elegit/da entre els 

representants al consell escolar.  

Funcions de la comissió de convivencia 

 

- Participar en l’elaboració del pla de convivència i de les adaptacions i modificacions posteriors. 

- Fer el seguiment de l’aplicació del pla de convivència escolar i coordinar-la 

- Coordinar i assegurar la coherència de totes les iniciatives destinades a millorar la convivència que 

es duguin a terme al centre educatiu. 

- Col·laborar en la planificació i la implantació de la mediació escolar i la negociació d’acords 

educatius. 

- Impulsar el coneixement i l’observació de les normes de convivència. 

- Elaborar la proposta d’informe anual del pla de convivència. 

- Elevar al consell escolar del centre suggeriments i propostes per millorar la convivència. 

Funcionament de la comissió de convivencia 
 

La comissió de convivència es reunirà una vegada per trimestre i sempre que sigui necessari. El 
calendari de reunions ordinàries s’establirà anualment a la PGA.  A les reunions ordinàries de la 
comissió de convivència es farà una anàlisi de l’estat general de la convivència al centre, de les 
incidències produïdes, les actuacions dutes a terme i els resultats aconseguits així com  noves 
propostes per millorar la convivència. També es procedirà a l’elaboració d’informe anual del pla de 
convivència.  
 
Per facilitar la tasca d’elaboració de documents, el/la coordinador/a de la comissió de convivència, 
amb el suport de l’equip directiu i recollint les aportacions de tots els sectors de la comunitat 
educativa,  elaborarà un primer esborrany que presentarà a la comissió de convivència, a partir del 
qual s’elaboraran els documents que es proposaran per aprovar als òrgans de govern competents en 
cada cas.  
 

De totes les reunions s’estendrà l’acta corresponent.  

   

1.1.6.6  COMISSIÓ DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
 

Composició  

 
Estarà formada per: 
Un membre de l’equip directiu. 
Un/a professor/a de cada cicle. (com a mínim)  
Entre el professorat representant es designarà un coordinador/a. 

Funcionament  
 

La Comissió de Normalització lingüística serà convocada pel coordinador/a. A la PGA s’establirà la 
programació corresponent de les activitats que es realitzaran al llarg del curs i  un calendari orientatiu 
de les reunions, que podrà ser modificat segons les necessitats del centre al llarg del curs. Les 
convocatòries es lliuraran per correu electrònic a tots el membres  amb l’antelació suficient per poder 
informar i recollir, si és el cas, les aportacions de tot el personal docent del centre. 

La persona que exerceix les tasques de coordinació serà l’encarregada de convocar les reunions i 
d’estendre les actes corresponents.  

A final de curs s’elaborarà l’informe de funcionament que serà recollit a la memòria anual.  
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1.1.6. 7  COORDINACIÓ D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES  
 

D’acord amb l’article 55 del ROC i amb les funcions establertes a l’article 56 es designarà un/a 
coordinador/a d’activitats complementàries entre el professorat del centre, preferentment amb 
destinació definitiva al centre. 

 

El/la coordinador/a actuarà sota la dependència directa del/de la cap d’estudis i en estreta 
col·laboració amb l’equip directiu 

 

El/la coordinadora d’activitats complementàries coordinarà la realització de le activitats 
complementàries  mitjançant les següents actuacions: 

- Tramesa d’informació  d’activitats complementàries de diferents entitats.  

- Col·laboració amb el professorat en la reserva d’activitats i mitjans de transport. 

- Realització de l’informe anual que s’inclourà a la memòria del centre. 

- Coordinació amb les diferents entitats que ofereixen activitats complementàries i representació 
del centre a les reunions convocades per les mateixes. 

 

Anualment es concretaran a la PGA les activitats a realitzar i s’elaborarà un informe amb l’avaluació 
de les activitats realitzades, que s’inclourà a la memòria del centre. 

 

1.1.6. 8 COORDINACIÓ DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ 

 
Es designarà un/na coordinador/a de tecnologies de la informació i la comunicació amb les següents 
funcions: 
 

- Organitzar els recursos informàtics del centre seguint les directrius tècniques marcades per la 
Conselleria. 

- Assessorar l’equip directiu i el claustre en tots els temes relatius a l’aplicació de les TIC a la 
pràctica docent o que afectin a l’automatització de l’administració del centre. 

- Instal·lar, configurar i fer funcionar, en els equips informàtics del centre,  les aplicacions que la 
Conselleria faciliti directament o indirecta, per mitjà de recomanacions d’ús, Així com d’eliminar-
ne aquelles altres provinents de fonts no autoritzades o que siguin d’ús restringible i/o 
inconvenient. 

- Instal·lar i fer funcionar aquelles aplicacions que la direcció del centre consideri oportunes sempre 
que es disposi de les llicències oportunes i no s’incorri amb cap contradicció amb les instruccions 
tècniques de la Conselleria. 

 
- Assessorar la secretaria del centre en la creació, manteniment i actualització de l’inventari del 

béns, instal·lacions i recursos materials assignats al programa d’ús de les TIC que es dugui a terme 
al centre. 

- Identificar, recollir i sistematitzar totes aquelles dades que puguin constituir indicadors estadístics 
o elements descriptius de l’ús educatiu de les TIC. 

- Coordinar el procés d’integració de les TIC en el projecte educatiu de centre amb la definició 
d’objectius i estratègies. 

- Coordinar el procés d’elaboració de la PGA que facin referència a la implantació de les TIC. 

- Dinamitzar i orientar la formació continuada del professorat en l’àmbit de les TIC 
 
En cap cas serà responsabilitat del/de la coordinador/a la resolució física d’avaries. Quan es produeixin 
aquestes situacions, el/la coordinador/a avisarà a la direcció del centre i avisarà al servei tècnic 
corresponent o demanarà suport al Servei d’informàtica educativa de la Conselleria. 
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1.1.6.9  COORDINACIÓ ENTRE ELS DIFERENTS ÒRGANS DE  COORDINACIÓ DOCENT 
 

Equip directiu 
 

El/la cap d’estudis tindrà esment a l’hora d’elaborar els horaris que sessions del/de la director/a 
coincideixin amb les del/de la secretari/a  i del/de la cap d’estudis, dins l’horari lectiu. S’establirà 
zcom a mínim una sessió  setmanal conjunta de coordinació de l’equip directiu.  
 

Equips docent i cicles 

  
A la PGA s’establirà el calendari de reunions dels cicles dins l’horari d’obligada permanència del 
professorat.  

 

Equip de suport  
 
A la PGA s’establiran, en horari lectiu o horari de complementàries,  sessions  per desenvolupar les 
activitats de la seva competència i a la que hi assistiran  tots/totes els/les  components de l’equip de 
suport.  

 
1.2 Organització i repartiment de responsabilitats no definides en la normativa vigent, mitjançant 
la constitució de comissions, si s’escau. 

 
Segons les necessitats del centre es podran organitzar les següents comissions: 

 
1.2.1 COMISSIÓ D’AMBIENTALITZACIÓ  
 

El professorat assignat a aquesta comissió s’encarregarà  d’organitzar la decoració del centre  
proposant activitats a les tutores i/o mestres d’educació plàstica i/o realitzant directament alguns 
elements decoratius.  
 
1.2.2 COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT 
 
El professorat assignat a aquesta comissió serà l’encarregat de proposar i coordinar activitats 
relacionades amb la consciència de la necessitat de la conservació del medi ambient.  
 
1.2.3 COORDINACIÓ DE BIBLIOTECA   
 
Anualment, una vegada cobertes les necessitats de suport de l’alumnat, es podrà designar un/na 
coordinador/a de biblioteca escolar, que tindrà les següents funcions: 
 

- Assegurar l’organització, el manteniment i l’adequada utilització dels recursos  documentals i de la 
biblioteca del centre. 

- Col·laborar en la promoció de la lectura  com a mitjà d’informació, d’entreteniment i oci. 

- Assessorar en la compra de nous materials i fons per a la biblioteca 
 
Les actuacions realitzades pel/per la coordinador/a seran recollides a la memòria anual del centre. 

 

1.2.4 COORDINACIÓ DE MATERIAL 
 
Anualment, una vegada cobertes les necessitats de suport de l’alumnat, es podrà designar un/na 
coordinador/a de material didàctic, que tindrà les següents funcions: 
 

- Assegurar l’organització, el manteniment i l’adequada utilització dels recursos materials del 
centre.  

- Detectar mancances i proposar la comprar de nous materials  
 

Les actuacions realitzades pel/per la coordinador/a seran recollides a la memòria anual del centre. 
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1.3  Organització dels espais i les instal·lacions del centre i normes per a l’ús correcte.  

 
1.3.1 ORGANITZACIÓ DELS ESPAIS I INSTAL·LACIONS DEL CENTRE 
 
El centre consta de tres  edificis, un per a educació infantil , l’altre que, a més de les  aules 
d’educació primària, té els espais d’ús comú i un gimnàs amb vestuaris. Els tres edificis estan 
connectats exteriorment, sense barreres arquitectòniques,  per una marquesina per afavoreix el 
desplaçament de l’alumnat i professorat en cas d’ inclemències meteorològiques.  
 
A l’edifici d’educació primària i serveis, que té dues plantes, hi ha un ascensor que permet 
l’accessibilitat a tot l’edifici.  

Edifici  d’Educació Primària i Serveis (I) 

 

Dependència UTILITAT Tipus d’ús 

Núm. 1 Sala Professorat Comú 

Núm. 2  Orientació/ Biblioteca Comú 

Núm. 3 Aula de Música /Desdoblaments Docent 

Núm. 4 Nivells  1r- 2n  Docent 

Núm. 5 Nivells 1r- 2n Docent 

Núm. 6 Despatxos secretaria/cap d’estudis/ direcció Administratiu 

Núm. 7 

Servei escolar de menjador / Escola matinera/ LLengua anglesa Serveis /Docent 

Cuina (Servei de menjador) Comú  

Magatzems cuina (Servei de menjador) Comú 

Serveis cuina (Servei de menjador) Comú 

Magatzem (Servei de menjador) Comú 

Magatzem neteja Material de neteja Comú 

Serveis alumnat Utilització alumnat Comú 

Servei minusvàlids Utilització professorat /farmaciola Comú 

Porteria Copisteria, manteniment centre… No docent 

Núm. 8 Nivells 3r/4t Docent 

Núm. 9 Nivells 3r/4t Docent 

Núm. 10 Aula suport /Desdoblaments / Recursos 
Docent / 
Recursos 

Núm. 11 Aula de Llengua anglesa Docent 

Núm. 12 Nivells 5è/6è Docent 

Núm. 13 Aula d’ordinadors Docent 

Núm. 14 Aula de Religió /Llengua anglesa /suport Docent 

Núm. 15 Nivells 5è/6è Docent 

Serveis alumnat Utilització alumnat Comú 

Serveis professorat Utilització professorat Comú 

Magatzem neteja Material de neteja Comú 

 
Edifici d’Educació Infantil 

 

Dependència UTILITAT Tipus d’ús 
Aula 1 + magatzem Usos múltiples Comú 

Aula 2 + bany EI3 Docent 

Aula 3 + bany EI4 Docent 

Aula 4 +bany EI5 Docent 

Despatx 1 Sala professorat  Comú 

Despatx 2 Suports petit grup Comú 

Magatzem Emmagatzament material Educació Infantil Comú 

Magatzem neteja Material de neteja Comú 

Serveis professorat Ús del professorat / Farmaciola Comú 

Servei minusvàlids No utilitzat actualment Comú 
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Gimnàs 

ESPAI UTILITAT Tipus d’ús 

Pista poliesportiva Educació Física / Docent 

Vestuaris Educació Física / Docent 

Magatzem  Emmagatzament material d’educació física Comú 

Despatx Tasques professorat Docent 

 

Espais exteriors 

 

ESPAI UTILITAT Tipus d’ús 

Pista poliesportiva Educació Física /Esbarjo Comú 

Pista bàsquet Educació Física /Esbarjo Comú 

Magatzem exterior Emmagatzament material centre Comú 

Zona jocs 1 Esbarjo  Comú 

Zona jocs 2 Esbarjo  Comú 

Pati Educació Infantil Esbarjo i altres activitats (Educació Infantil) Comú 

 
1.3.2 ÚS DELS ESPAIS I INSTAL·LACIONS DEL CENTRE 

 
L’ús de les instal·lacions del centre ha d’estar sempre subordinat al desenvolupament de les activitats 
docents i  de les activitats previstes en la programació general anual del centre en la qual  s’establiran 
els criteris d’ús de les dependències comuns. La coordinació de l’ús dels espais del centre serà 
responsabilitat de la cap d’estudis.  La gestió  i reserva dels espais es fará utiltizant el gestib. 
 
En cap cas no podran ser utilitzades les dependències destinades a les tasques de gestió administrativa 
i pedagògica i, en general, aquells espais que en facin inadequat l’ús per a persones alienes al centre.  
 
Les activitats organitzades per algun dels  col·lectius  que integren la comunitat educativa  
(professorat, APIMA, CEP...) ha de ser autoritzades per la direcció del centre. A tal efecte es 
sol·licitarà l’autorització de l’ús d’una dependència del centre amb una antelació mínima d’una 
setmana.  S’exceptua d’aquesta circumstància la utilització per part de l’APIMA de les dependències 
assignades per realitzar les seves tasques de gestió.  
 
En cas d’utilització de les instal·lacions de centre per a activitats organitzades directament pels 
ajuntaments, aquests ho comunicaran amb l’antelació suficient a la direcció del centre per a en 
coordini l’ús. 
 
En cas d’utilització per part d’un altre centre docent, l’autorització correspondrà a la direcció del 
centre. En aquest cas, el centre informarà l’ajuntament de l’autorització concedida. 
 
L’ús de les instal·lacions per part d’altres entitats, persones físiques o jurídiques, o organismes 
legalment constituïts serà autoritzat pels ajuntaments, amb  prèvia sol·licitud  d’autorització  a la 
direcció del centre i seguint el protocol establert a tal efecte. 
 
L’ús del centre per a la celebració d’actes electorals es farà segons  la normativa específica.  
 
Responsabilitat de les entitats usuàries 
 

- Assegurar el desenvolupament normal de les activitats realitzades i adoptar les mesures pertinents 
en matèria de vigilància, manteniment i neteja dels locals i les instal·lacions perquè quedin en 
perfecte estat per a l’ús de les activitats escolars ordinàries. 

- Sufragar les despeses originades per la utilització dels locals i les instal·lacions, i les ocasionades 
pels possibles deterioraments, pèrdues o trencaments de material. 

- La responsabilitat civil derivada de l’ús de les instal·lacions, si fa el cas, en el període d’utilització.  
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1.3.3 PLA D’EVACUACIÓ DEL CENTRE I DE PREVENCIÓ DE RISCOS 

1.3.3.1  Evacuació del centre 

 
Consideracions generals 

Aquesta mena de pràctiques no pretén en si mateixa aconseguir un resultat òptim, sinó més bé 
l’ensinistrament i la correcció d’hàbits de l’alumnat, tenint en compte les condicions físiques i 
ambientals dels edificis 
A efecte orientatiu només es poden considerar temps màxims per a l’evacuació d’un edifici escolar: 
deu minuts per a l’evacuació total de l’edifici i tres minuts per a l’evacuació de cada una de les 
plantes 
La duració total d’una pràctica d’evacuació, és a dir, la interrupció de les activitats escolars no hauria 
de ser superior a trenta minuts. 
Caldrà realitzar el simulacre en la situació màxima ocupació dels edificis, durant l’activitat escolar, 
com també amb la disposició normal del mobiliari, sense alertar prèviament a l’alumnat del dia ni de 
l’hora de l’exercici. El professorat, que rebrà amb anterioritat les instruccions oportunes a l’efecte de 
planificació de l’exercici pràctic, tampoc no haurà de conèixer ni el dia ni l’hora, aquests punts els 
determinarà el/la director/a del centre (o persona en qui delegui) segons el propi criteri i 
responsabilitat. 
Cada any es realitzarà un simulacre d’evacuació del centre.  
Abans de planificar l’exercici es comunicarà al Claustre,  Consell Escolar,  famílies i  Policia Local.  Es 
revisaran els càrrecs assignats a cada persona, les actuacions concretes per aquell curs escolar i els 
aspectes a millorar en relació al simulacre anterior. 
A començament de curs es lliurarà a tot el professorat i personal no docent el pla d’evacuació. 

1.3.3.2  Accidents escolars  

NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

- Ley 1/1991, de 7 de enero, de modificación de los Códigos Civil y Penal en materia de 
responsabilidad civil del profesorado (BOE 08/01/91 n. 7) 

- LEY 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento administrativo Común (BOE 27/11/92 n. 285) 

- LEY 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común (BOE 14/01/99 n. 12) 

- REAL DECRETO 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los 
procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial (BOE 
04/05/93 n. 106) 

- CARPETA d’atenció accident escolar de la Direcció General de Planificació i Centres de 22 de 
novembre de 1999 

 
El centre ha d’aplicar mesures preventives per evitar al màxim els accidents escolars a tal efecte 
qualsevol membre de la comunitat educativa que detecti una situació susceptible de produir algun 
perill està obligat a  comunicar-la a l’equip directiu i aquest serà el responsable d’establir mesures per 
solucionar-la 
 
En el cas que es produeixi algun accident escolar es seguiran les instruccions establertes a la carpeta 
d’atenció d’accident escolar de la Direcció General de Planificació i Centres. 

Protocol d’actuació  

Correspon al/a la  professor/a que  es trobi dirigint o vigilant l’activitat atendre la situació produïda en 
primer moment. S’ha d’actuar sempre amb diligència i si la situació ho requereix es comunicarà al 
tutor/a de l’alumne/a i/o a la direcció del centre. 

Quan un/a alumne/a  sofreixi un accident escolar es valoraran els danys soferts. Cas de trobar que és 
necessària l’assistència sanitària es comunicarà  immediatament al pare, la mare o als representants 

http://weib.caib.es/Normativa/educacio/pdf/91/1991-01-08_Ley_1-1991_BOE_7_8-1-91.pdf#_blank
http://weib.caib.es/Normativa/educacio/pdf/91/1991-01-08_Ley_1-1991_BOE_7_8-1-91.pdf#_blank
http://weib.caib.es/Normativa/educacio/pdf/92/1992-11-27_Ley_30-1992_BOE_285_27-11-92.pdf
http://weib.caib.es/Normativa/educacio/pdf/92/1992-11-27_Ley_30-1992_BOE_285_27-11-92.pdf
http://weib.caib.es/Normativa/educacio/pdf/99/1999-01-14_ley_4-1999_BOE_12-14-01-1999.pdf#_blank
http://weib.caib.es/Normativa/educacio/pdf/99/1999-01-14_ley_4-1999_BOE_12-14-01-1999.pdf#_blank
http://weib.caib.es/Normativa/educacio/pdf/93/1993-05-04_RD_429-1993_BOE_106_4-5-93.pdf#_blank
http://weib.caib.es/Normativa/educacio/pdf/93/1993-05-04_RD_429-1993_BOE_106_4-5-93.pdf#_blank
http://weib.caib.es/Normativa/educacio/pdf/93/1993-05-04_RD_429-1993_BOE_106_4-5-93.pdf#_blank
http://weib.caib.es/Normativa/educacio/pdf/doc/Carpeta_atencio_accident_escolar.pdf#_blank
http://weib.caib.es/Normativa/educacio/pdf/doc/Carpeta_atencio_accident_escolar.pdf#_blank
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legals de l’alumne, essent aquests els responsables de portar l’alumne/a al centre mèdic que 
considerin oportú.  A tal fi cada curs escolar es comunicarà a les famílies la necessitat de tenir al 
centre els telèfons de contacte actualitzats. 

Cas de no localitzar  cap persona responsable de l’alumne l’equip directiu valorarà la urgència de 
l’assistència sanitària i decidirà en cada cas les mesures a prendre tenint en compte que s’ha d’evitar, 
si és possible,  el trasllat fins els centres de salut en cotxes particulars. Si és necessari es cridarà al 
061. Anualment les famílies signen l’autorització corresponent de trasllat al centre de salut en cas 
d’accident.    

En tots els casos en que s’hagi necessitat d’assistència mèdica el professor o la professora present 
comunicarà el realt del fets a la direcció del centre que omplirà el document “Comunicació d’accident 
escolar” on es consignen les dades de l’alumne, del centre i descripció de l’accident i les 
circumstàncies en que s’ha produït. Aquest imprès, una vegada complimentat, s’enviarà a la Direcció 
General de Planificació i Centres  en un termini màxim de 7 dies. 

Cas que  l’accident sigui susceptible de demanar danys i perjudicis s’informarà al pare, la mare o 
tutors legals amb els documents inclosos en la “Carpeta d’atenció d’accidents escolar” i se’ls advertirà 
que l’administració no sempre està obligada a indemnitzar, tot dependrà del cas concret i del resultat 
del procediment. 

Cas de produir-se un accident escolar o necessitat d’atenció mèdica durant la realització d’una sortida 
o viatge, el professorat acompanyant serà qui portarà a l’alumne/a al centre de salut més proper, 
posant,  tot d’una que sigui possible,  els fets en coneixement de la família i de l’equip directiu del 
centre.  

1.4  Salut i consum 

 

Hàbits saludables 

 

Donat que l’etapa escolar correspon a una edat de formació dels hàbits alimentaris es recomana que 
els fillets i les filletes acudeixin al centre havent berenat de manera correcta ja que es considera que 
l’esmorzar és un dels àpats més important del dia, ja que és el que  permet, després d’un llarg període 
de dejuni nocturn, ingerir l’energia necessària per començar l’activitat del dia. A mig matí, a l’hora 
del pati, és recomanable completar l’esmorzar del matí amb un entrepà petit o una peça de fruita. En 
aquest sentit s’informarà les famílies a les reunions de començament de curs. 
  
Si bé l’aigua del centre és potable, tal i com ho acrediten les anàlisi realitzades habitualment, a 
petició d’alguns pares i mares, es podrà dur aigua envasada. L’alumnat que així ho faci i per evitar 
distorsions en el desenvolupament de les activitats del centre podrà beure habitualment  abans de les 
sortides i entrades del pati i una vegada acabades les sessions d’educació física. Per motius higiènics i 
sanitaris en cap cas es podrà compartir l’aigua envasada entre l’alumnat.  
A educació infantil les famílies  porten garrafes d'aigua per posar  a un dispensador i  els fillets i les 
filletes poden beure en qualsevol moment del dia. (E.I) 
 
Amb el propòsit de fomentar els hàbits de salut i la bona relació i acceptació entre companys i 
companyes, l’alumnat ha d’assistir al centre amb les adequades condicions higièniques i de salut. 
L’alumnat usuari de menjador escolar es rentarà les mans abans  de dinar.  
 

Educació física 
 

A educació primària després de l’activitat d’educació física es desenvoluparan  hàbits d’higiene, que 
seran obligatoris i constitueixen un objectiu avaluable de l’àrea, d’aquesta manera i de forma 
progressiva, al primer curs de primària s’introduirà l’obligació de la dutxa després de l’activitat física. 
Només podrà estar exempt de l’avaluació d’aquest objectiu  l’alumnat que aporti la corresponent 
certificació mèdica que justifiqui la conveniència que un/a alumne/a no es dutxi. En aquests casos 
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l’alumne/a s’haurà de canviar la roba amb la que hagi realitzat l’activitat física. Per motius d’higiene i 
salut no es podran compartir els estris de neteja personal.  

 
Pediculosi 
 

La pediculosi és la infestació produïda per polls.  La pediculosi és habitual en escolars, sigui quin sigui 
el seu nivell social. La pediculosi no té res a veure amb la falta d’higiene, ni ha de ser motiu 
avergonyiment. 
La forma de transmissió més corrent dels polls és el contagi directe. A més del contacte persona-
persona, l’ús de raspalls, pintes, gorres i bufandes també és una via de transmissió. 
 
Caldrà que les famílies mantenguin unes mesures  senzilles com revisar freqüentment el cap dels fillets 
i de les filletes, sobretot darrere de les orelles, al clatell i al serrell i evitar compartir els estris de 
neteja personal. En aquest sentit s’informarà totes les famílies a començament del curs.  
 
No s’exclourà del medi escolar cap alumne/a per motius de pediculosi. 
 
Quan, al llarg del curs, es produeixi un cas d’infestació per polls a una classe, es repartirà a l’alumnat 
del grup  una circular informant de la situació i sol·licitant les famílies que prenguin les mesures 

oportunes per solucionar el problema.  
 
Consum de tabac i alcohol 
 

Tal com estableix l’article 7 de  la llei 28/2005 de 26 de desembre (BOE nº 309 /27-12-2005) “Medidas 
sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta y suministro, el consumo y la publicidad de los 
productos del tabaco”, no es podrà fumar en cap dependència del centre.  
Segons les directrius establertes per la Conselleria d’Educació, Universitats i Recerca  al centre no es 
podran consumir begudes amb alcohol.  

 
Celebracions al centre 
 

A les celebracions de festes tradicionals (Tots Sants, Nadal, Carnaval, Caramel·ler...)  es podran 
consumir els productes tradicionals de cada festa, bunyols, torrada de sobrassada, caramels el dia del 
patge i el caramel·ler...).  
 
Per celebrar els aniversaris de l’alumnat, si  les famílies ho troben oportú,  es podrà convidar als 
companys i companyes a galetes, no es podran dur ni llaminadures ni dolços. 
 

Programes de la Conselleria de Salut i IBSalut 
 

El centre col·labora amb les següents programes  de la Conselleria de Salut i l’IBsalut relacionades amb 
la prevenció de malalties: 
 
Proves d’audició.  
Programa de salut bucodental.  
 
Els/les tutors/es col·laboraran en l’aplicació d’aquests programes i d’altres puntuals  seguint les 
instruccions de la Conselleria de Salut i Consum i de l’equip directiu.  

 

Administració de medicaments 
 

Seguint les instruccions de la Conselleria d’Educació i Universitat  en relació a l’administració de 
medicaments: 
a) Sempre que sigui possible, es demanarà als pares que els horaris d’administració no coincideixin amb 
l’horari escolar. 
b) El personal del centre no ha d’administrar cap tipus de medicament als alumnes per iniciativa 
pròpia. 
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c) En el cas de la necessària actuació, cal tenir present: 
L’administració de medicaments en cas de primers auxilis, per cops o accidents es farà aplicant 
productes externs netejadors de les ferides (aigua i sabó,  o similars) i com antiinflamatori gel. 
El personal del centre educatiu pot administrar medicament sense recepta si té l’autorització escrita 
dels pares o tutors. (Imprès nº 9) 
Per a l’administració de medicaments amb prescripció mèdica, s’ha de disposat d’una recepta o d’un 
informe mèdic amb les dades del fillet /a, el nom del medicament, la dosi, la freqüència, la forma 
d’administració i els possibles efectes secundaris. En cas de necessitat  l’orientadora i/o  PTSC de 
l’UOEP  realitzaran coordinacions amb els serveis mèdics corresponents, sempre en el marc de les 
funcions que tenen atribuïdes.   

 
 
 1.5 Normes de funcionament dels serveis del centre  

 
El centre ofereix els següents serveis: transport escolar, menjador escolar i escola matinera. 

 
1.5.1 TRANSPORT ESCOLAR  

 

Actualment el centre disposa de dues rutes de transport escolar: Cala’n Blanes i Cala Blanca. 

 

En els terminis establerts per la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca les persones interessades 
en utilitzar-les emplenaran l’imprès on figuraran les dades de l’alumne, pare/mare i/o representant 
legal, el domicili i telèfons de contacte. 
 
L’alumnat que  utilitzi el servei de transport escolar haurà de seguir les pautes donades per 
l’acompanyant escolar de cada ruta, especialment pel que fa a les mesures de seguretat viàries. Quan 
els alumnes transportats arriben al centre han d’entrar obligatòriament dins el recinte escolar. Serà 
el/la portera del centre l’encarregat/da d’obrir les portes.  
L’equip directiu estarà en contacte amb l’empresa concessionària i l’empresa responsable dels 
acompanyats. Cas de produir-se alguna incidència, tant  d’incompliment per part de l’empresa com de 
comportament de l’alumnat, es comunicarà a l’equip directiu. En el primer cas l’equip directiu es 
posarà en contacte amb l’empresa concessionària per tal de solucionar les deficiències; en el segon cas 
s’aplicaran les normes de centre.  
 

1.4.2 MENJADOR ESCOLAR  

 
1.5.2.1 Consideracions generals  

 
El servei de menjador escolar el presta actualment  l’empresa FLOMA ALIMENTACIÓ SL. A començament 
de curs les persones interessades en emprar de forma fixa el servei de menjador escolar emplenaran 
l’imprès corresponent  on hi  figuren les dades de l’alumnat, familiars, adreça i especialment els 
telèfons de contacte 
 
L’alumnat que en vol fer ús de manera esporàdica depositarà, abans de les nou del matí,  a la bústia 
destinada a tal efecte,  un sobre amb el seu nom i l’import del menú. També les famílies interessades 
ho podran comunicar directament a l’encarregada del menjador.  

 
1.5.2.2 Funcions de l’empresa: 

 
- Contractar els/les monitor/es. 

- Organitzar i distribuir els torns de treball dels/de les monitors/es. 

- Elaborar les cartes de menús i distribuir-les a les famílies.  

- Fer arribar al centre el menjar puntualment i en les condicions sanitàries que estableix la 
Conselleria de Salut i Consum. 

- Establir contactes periòdics amb la direcció del centre per tal de coordinar el servei. 
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1.5.2.3 Funcions del centre 

 
- Vetllar pel bon funcionament del servei de menjador 

- Vetllar pel compliment de les normes de funcionament. 

- Vetllar pel compliment de les normes sanitàries establertes per la Conselleria de Salut i Consum. 

- Fer-se càrrec de les despeses de reparació de maquinària fixa i instal·lacions així com la reposició 
d’utillatge i de material didàctic.  

- Mantenir contactes amb la representant de l’empresa per tal de coordinar el servei.  
 

1.5.2.4 Funcions dels monitors/es 

 
- Vetllar pel correcte funcionament intern del menjador.  

- Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i comunicar les deficiències a la direcció del centre. 

- Dur a terme la vigilància de l'alumnat usuari del servei de menjador.  

- Organitzar les tasques de col·laboració de l’alumnat usuari del menjador. 

- Fomentar i treballar els hàbits de neteja, d'higiene i de menjar.  

- Possibilitar la migdiada dels infants de tres i quatre anys.  

- Realitzar la seva tasca en equip. 

- Proposar l’adquisició de material necessari pel desenvolupament de les activitats de lleure que es 
realitzen durant l’horari de menjador.  

- Atendre les incidències que es produeixin dins l’horari de menjador. Si el cas ho requereix avisar 
als/a les  pares/mares/tutor/es legals. 

- Encarregar-se de la neteja de les instal·lacions (segons calendari previst) i utillatge. 

- Comunicar a la direcció del centre les incidències que es produeixin. 

 
1.5.4.2.5 Normes de convivència 

 
- Els fillets i les filletes han de respectar els seus companys i les seves companyes, els/les 

monitors/es i les instal·lacions. 

- El menjador és un servei amb una finalitat educativa, per la qual cosa els fillets i les filletes hauran 
de menjar el menú fixat (exceptuant casos d’alumnes que necessitin un règim especial) i  
col·laborar en les tasques de menjador.  

- L’alumnat  haurà de desenvolupar hàbits higiènics a adequats a tal efecte es rentaran les mans 
abans i després de dinar. Les famílies que ho creguin oportú podran optar perquè els seus fills/les 
seves filles es rentin les dents després de dinar. Els estris personals els duran dins la motxilla i no 
quedaran al centre.  

- L’horari del menjador escolar és de 14 a 16 hores.  

- Les faltes d’assistència s’han de comunicar a les encarregades del menjador. A partir del 5è dia 
d’absència es descomptarà el 40% corresponent a les despeses alimentàries i s’haurà de seguir 
abonant el 60% corresponent a  les despeses de contractació de personal, si prèviament s’ha 
comunicat a l’empresa concessionària del servei.  

- A les 14 hores els fillets/es d’educació primària que quedin a menjador davallaran al pati fins que 
els/les monitors/es els ho indiquin. Els d’educació infantil esperaran dins la seva classe fins que 
els/les monitors/es els vagin a cercar. 

- L’horari de sortida del menjador serà a partir de les 15 hores.  

- Els/les usuaris/es del menjador no poden sortir tot sols del centre abans de les 16 hores . Si algun 
/a alumne/a ha de sortir per motius justificats els pares o tutors hauran de firmar una autorització 
que es lliurarà a la direcció del centre o a l’encarregada del menjador. 

- Les quotes s’abonaran abans de dia 10  de cada mes. A partir del dia 11, l’empresa concessionària 
no es farà càrrec dels alumnes que no hagin abonat la quota corresponent 

- Si algun alumne/a presenta un comportament contrari a les normes de convivència s’aplicaran les 
mesures fixades al Reglament Orgànic de Funcionament.  

- En cas d’anul·lació puntual del servei per motius aliens a l’empresa no es retornaran el doblers del 
menú corresponent. 
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1.5.3 ESCOLA MATINERA 

 

L’escola matinera és un servei que ofereix el centre a través de l’APIMA. Les famílies que així ho 
desitgen poden dur els seus fills/les seves filles a partir de les vuit del matí. El servei és prestat per 
una monitora contractada per l’empresa Sa Xaranga, empresa que col·labora amb la gestió de l’escola 
matinera. 

 
Durant el temps d’escola matinera l’alumnat assistent podrà berenar. En aquest cas es podran dur al 
centre sucs,  batuts de llet i/o iogurts i altres aliments, seguint pautes d’alimentació saludable.   
Les activitats que realitzarà l’alumnat d’escola matinera estaran programades anualment a la PGA. 
S’avaluarà el funcionament a la memòria anual del curs.  
 

1.5.3.1 Funcions de les monitores 

 
- Vetllar pel correcte funcionament del servei d’escola matinera.  

- Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i comunicar les deficiències a la direcció del centre. 

- Dur a terme la vigilància de l'alumnat usuari  i organitzar jocs i/o activitats plàstiques, 
manualitats... 

- Proposar l’adquisició de material necessari pel desenvolupament de les activitats programades. 

- Atendre les incidències que es produeixin dins l’horari d’escola matinera. Si el cas ho requereix 
avisar als/a les  pares/mares/tutor/es legals. 

- Comunicar a la direcció del centre les incidències que es produeixin. (Incidències, accidents, 
convivència...) 

 

 
2. ORGANITZACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE TOTS ELS MEMBRES DE LA COMUNITAT 

EDUCATIVA. 

  
2.1 Òrgans col·legiats del centre 

 
2.1.1 CONSELL ESCOLAR 

 

El Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el 
funcionament i govern del centre. 
 

2.1.1.1 Composició  
 

El Consell Escolar estarà format pels membres següents: 
 
El/la director/a del centre, que en serà el president/a. 
El/la  cap d’estudis 
Cinc mestres elegits pel claustre 
Cinc representants dels pares, les mares o els tutors legals dels alumnes, un dels quals serà elegit 
directament per l’APIMA.  
Un representant del personal d’administració i serveis. 
Un regidor o representant de l’ajuntament del municipi on es trobi situat el centre. 
El/la secretari/a del centre, que actuarà com a secretari/a del consell, amb veu, però sense vot. 
 
2.1.1.2 Competències 
 
El Consell Escolar del centre tindrà les competències següents: 
 

- Avaluar els projectes educatiu, de gestió així com les normes d’organització i funcionament del 
centre. 
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- Avaluar la programació general anual  del centre, sense perjudici de les competències del Claustre 
de professorat, en relació a la planificació i organització docent. 

- Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentants pels candidats, en els 
termes que estableix aquesta Llei Orgànica. Ser informat del nomenament i cesament dels altres 
membres de l’equip directiu.  En el seu cas, previ acord dels seus membres, proposar la revocació 
del nomenament del director. 

- Informar sobre l’admissió d’alumnes, segons el que estableix aquesta Llei Orgànica i les 
disposicions que la desenvolupin. 

- Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar que s’atenguin a la normativa vigent. Quan 
les mesures disciplinàries adoptades pel director corresponguin a conductes que perjudiquen 
greument la convivència del centre, el Consell Escolar, a instància de pares, mares o tutors legals, 
podrà revisar la decisió adoptada i proposar, si és el cas, les mesures oportunes. 

- Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre, la igualtat entre homes i 
dones, la igualtat de tractament i la no discriminació per raons de naixement, raça, sexe, religió, 
opinió o per qualsevol altre condició o circumstància personal o social, la resolució pacífica de 
conflictes i la prevenció de la violència de gènere. 

- Promoure la conservació i la renovació de les instal·lacions i de l’equipament escolar i informar de 
l’obtenció de recursos complementaris segons el que s’estableix al l’article 122.3 

- Informar les directrius per a la col·laboració, amb finalitat educativa, amb les Administracions 
locals, amb altres centres, entitats i organismes. 

- Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els 
resultats de les avaluacions internes i externes en les que participi el centre. 

- Elaborar propostes i informes, per iniciativa pròpia o a petició de l’Administració competent, sobre 
el funcionament del centre i la millora de la qualitat de gestió, així com sobre altres aspectes 
relacionats amb la qualitat de la mateixa. 

- Qualsevol altre que li sigui atribuïda per l’Administració educativa.  
 

 

2.1.1.3 Comissions del consell escolar  

 
Comissió Permanent 
 

Composició 

  

Director/a 

Cap d’Estudis 

1 representant professorat 
1 representant dels pares/mares 

Secretari/a (amb veu sense vot) 

 

Funcions de la comissió permanent 

 

- Baremació de les ajudes de menjador, transport i material escolar quan no estigui previst realitzar 
una reunió ordinària del Consell Escolar 

- Autorització de l’ús de les instal·lacions quan no estigui previst realitzar una reunió ordinària del 
Consell Escolar. 

- Aprovació amb caràcter d’urgència  d’activitats complementàries d’un dia quan no estigui previst 
realitzar una reunió ordinària del Consell Escolar. 

- Altres actuacions que presentin caràcter d’urgència i no necessitin la presència de tots els 
membres del Consell Escolar. 
 

Funcionament de la comissió permanent 

 

La comissió permanent serà convocada pel/ per la  secretari/a del centre, a propostes del/de la 
director/a, amb una antelació mínima de 24 hores. 
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De totes les reunions de la comissió permanent s’aixecarà acta que serà aprovada, si és el cas, a la 
següent reunió del consell escolar. Les actes de la comissió permanent s’inclouran al llibre d’actes del 
consell escolar. 

 
2.1.2 CLAUSTRE DE PROFESSORAT 

 

El claustre, com a òrgan de participació del professorat, té la responsabilitat de planificar, coordinar, 
avaluar, decidir i, sis s’escau, informar sobre tots els aspectes docents del centre. 

 
2.1.2.1 Composició del Claustre 

El claustre serà presidit pel/ per la  director/a, i estarà integrat per la totalitat del professorat que 
presti serveis docents al centre. 

 
2.1.2. 2 Competències del claustre: 

 

- Elevar a l’equip directiu propostes per a l’elaboració del projecte educatiu de centre, com també 
per a l’elaboració de la programació general anual. 

- Establir els criteris per a l’elaboració dels projectes curriculars d’etapa, aprovar-los, avaluar-los i 
decidir-ne les possibles modificacions posteriors. 

- Analitzar, aprovar i avaluar, conforme al PEC, es aspectes docents de la PGA i informar-la abans de 
la seva presentació al consell escolar, com també informar la memòria de final de curs. 

- Aprovar els criteris pedagògics per a l’elaboració de l’horari de l’alumnat. 

- Aprovar la planificació general de les sessions d’avaluació. 

- Fer propostes sobre el pla d’acció tutorial i la utilització de material didàctic, i coordinar les 
funcions referents a orientació, tutoria, avaluació i recuperació de l’alumnat. 

- Aprovar els criteris pedagògics i organitzatius per a l’elaboració dels horaris del professorat. 

- Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i de la investigació pedagògica. 

- Fer propostes a la CCP per a l’elaboració del pla  formació del professorat. 

- Conèixer el pla d’activitats complementàries i extraescolars. 

- Elegir el representat  del professorat en el  CEP 

- Conèixer la proposta de nomenament quant als coordinador/es de cicle, de l’equip de suport, de 
serveis i activitats complementàries i extraescolars, i de la comissió de normalització lingüística. 

- Elegir els seus representants al consell escolar 

- Analitzar i valorar trimestralment la situació econòmica del centre. 

- Analitzar i valorar l’evolució del rendiment escolar general del centre a través dels resultats de les 
avaluacions i tots els altres mitjans que es considerin adequats. 

- Conèixer les relacions del centre amb les institucions de l’entorn. 

- Analitzar i valorar els resultats de l’avaluació del centre que realitzi l’Administració educativa o 
qualsevol informe referent al seu funcionament. 

- Col·laborar amb la inspecció educativa i amb l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu 
en els plans d’avaluació del centre. 

- Realitzar el procés d’autoavaluació del centre en les aspectes que són de la seva competència, 
analitzar el procés d’ensenyament del centre i valorar-lo. 

- Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició de la Conselleria d’Educació, Universitat i 
Recerca. 

 

2.1.2.3 Funcionament del Claustre 

 

El Claustre es reunirà com a mínim una vegada al trimestre, i sempre que  el convoqui la direcció o ho 
sol·liciti un terç, almenys dels seus membres, que hauran d’indicar el temes que s’han d’incloure a 
l’ordre del dia. En tot cas, seran preceptives, a més, una reunió  del claustre al principi del curs i una 
altra al final. 
 
L’assistència a les sessions del claustre és  un dret i un deure per a  el professorat. 
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2.2 Altres òrgans de participació 
 

2.2.1 ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ DE L’ALUMNAT 
 

2.2.1.1 Assemblea de classe 
 

Educació infantil 

Al cicle d’educació infantil, la participació de l’alumnat es fa de forma directa  a través de l’assemblea 
d’aula. Durant aquesta, els alumnes es poden expressar lliurement, aportar idees, opinions, 
experiències,…, per  tal d’afavorir  la cohesió del grup i un ambient idoni per a la presa de decisions. 
En aquest darrer cas,  s’intentarà  que les decisions preses siguin per consens abans que per 
democràcia, encara que de vegades, algunes decisions es puguin  sotmetre a votacions. Sent aquestes 
d’una manera gràfica i el més clara possible perquè tots els alumnes puguin comprendre el resultat 
final. 
 

Educació primària 

És la reunió de tot l’alumnat del grup. Serà  dirigida pels/per les delegats/ades del cada grup amb la 
col·laboració del/de la  tutor/a. Es realitzarà prioritàriament  a les sessions de tutoria, també a petició 
de la  majoria absoluta de l’alumnat del grup o quan el/la tutor/a del grup ho cregui convenient.  
 
Serveix per: 
 
- Rebre informació per part del/de la tutor/a, delegat/ada o qualsevol membre de la classe. 

- Resoldre conflictes interns del grup.  
- Defensar opcions i propostes de grup i/o individuals. 
- Prendre acords de classe.  
- Treballar els temes proposats pel Consell Infantil de Ciutadella (5è-6è). 
 

Les assemblees de classe esdevenen moments molt útils  per a construir capacitats ètiques i transmetre 
actituds i valors. Es tindrà especial esment en treballar les actituds i valors propis de la comunicació: 
guardar el torn de paraula, expressar les opinions de forma respectuosa i argumentar-les, escoltar i 
respectar les opinions dels altres... 

 

2.2.1.2 Delegats i delegades de classe 
 

L’elecció de delegats i delegades de classe serà supervisada per el/la cap d’estudis, es farà mitjançant 
sufragi universal i secret, reproduint el sistema democràtic i establint els següent moments en el 
procés electoral: 

 
- Publicació del calendari electoral. 
- Elaboració i publicació de censos. 
- Termini de presentació de candidatures i proclamació de candidatures.  
- Campanya electoral. 
- Votacions.  
- Publicació dels resultats electorals. 
- Constitució de la Junta de Delegats i Delgades.  
 

Des de començament de curs i fins a la finalització del procés electoral, seguiran exercint el seu càrrec 
els delegat /les delegades elegits/des el curs anterior.  
 

Funcions dels delegats i delegades 
 

- Representar la classe i ser portaveus del seu grup 

- Dirigir l’assemblea de classe 

- Recollir les propostes  de l’assemblea de classe i elevar-les a la Junta de Delegats i Delegades, al/a 
la Cap d’Estudis i/o al seu tutor/la seva tutora.  
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- Vetllar pel compliment dels acords de classe.  
- Assistir a les reunions de la junta de delegats i delegades. 

- Informar  els seus companys i  les seves companyes del que s’ha tractat a les reunions de la Junta 
de Delegats i Delegades.  

 
2.2.1.3  Junta de delegats i delegades 

 
És l’òrgan integrat pels/per les delegats/delegades, dinamitzat i dirigit pel/per la cap d’estudis, que 
serà la persona encarregada de convocar les reunions.  
 

Funcions 
 

- Informar als/a les  alumnes de las activitats comuns del centre.  

- Col·laborar en la coordinació de les activitats del centre: festes, diades.  

- Recollir les propostes de les diferents classes.  

- Fer propostes per  millorar diferents aspectes del centre.  

- Comunicar a les assemblees de classe les informacions i els acords presos a la Junta de Delegats i 
Delegades.  

 

2.2.1.4  Consell Infantil  de Ciutadella  
 

L’escola participarà en el Consell Infantil de Ciutadella elegint entre l’alumnat de 5è i 6è d’educació 
primària que es presenti voluntari i pugui acudir a les reunions, dos consellers/es i dos suplents, 
seguint les instruccions dels responsables de l’ajuntament.  
 
A l’hora de tutoria es treballaran les propostes presentades pel Consell Infantil, seran els consellers i 
suplents els responsables de recollir els acords i el material elaborat, si és el cas, per lliurar al Consell 
Infantil.  
  

2.2.2 RELACIÓ I COORDINACIÓ AMB L’APIMA 

 

Al centre existeix una associació de pares i mares constituïda legalment i regida per uns estatus que 
recullen les seves normes, funcions i competències.  

Està formada pels pares/mares i/o tutors/es legals de l’alumnat del centre que així ho desitgen. Per 
formar part de l’associació s’ha d’abonar anualment la quota establerta.  

L’associació compta amb un/a president/a que és elegit/ida democràticament mitjançant el 
procediment electoral recollit als estatuts de l’associació. 

 

L’òrgan col·legiat de l’associació és la Junta Directiva. 

 

Composició de la Junta Directiva 

- President/a 

- Vocals 

- Secretari/a 

- Tresorer/a 

La Junta Directiva té un representant al Consell Escolar, proposat per aquesta a dret atorgat per llei. 
Aquest/a representant té les atribucions de transmissor/a de les diferents propostes, esmenes, 
suggeriments, col·laboracions... que la Junta Directiva creu més oportú. 
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Funcions de l’APIMA 

Totes les funcions estan recollides als seus estatuts. 

Es poden resumir en: 

Informatives: Facilitar a les famílies informació sobre l’organització del centre 

Organitzatives: Organitzar i/o realitzar activitats dins i fora del centre per recolzar la tasca educativa 
del centre, facilitant la integració de l’alumnat i les seves famílies en la comunitat educativa. 

Formativa: Organitzar activitats que facilitin a les famílies i/o alumnat una millor formació sobre 
aspectes relacionats amb l’educació, conferències, trobades, debats, tallers, sortides... 

Econòmiques: Col·laborar, segons les seves possibilitats, amb aportació de material, ajuda a activitats 
o sortides, celebracions del centre... 

Activitats 

 

A principi de curs es farà una previsió de les activitats que  vénen determinades per les demandes de la 
comunitat educativa, el pressupost disponible, les persones que poden col·laborar i l’ajuda rebuda per 
part d’altres entitats, institucions o associacions. Una vegada aprovades per la Junta Directiva es 
presentaran  al Consell Escolar  i s’inclouran a la programació anual del centre. La Junta Directiva serà 
la responsable de la seva organització, seguiment i avaluació, que s’inclourà a la memòria del centre. 

 
Coordinació amb Junta de l’APIMA 

 
S’establiran els canals de comunicació i cooperació amb  l’APIMA, establint contacte mitjançant correu 
electrònic i/o reunions presencials  de la direcció del centre amb  la persona que ostenti la presidència 
abans de cada reunió de la Junta i a demanda, tant de la direcció del centre con de la Junta de 
l’APIMA. 
 
La secretària del centre  i  la persona que ostenti la tresoreria del centre  es coordinaran pels temes de 
col·laboració econòmica: subvencions de l’APIMA a les sortides escolar, adquisició de material 
escolar...  

 
2.3 Instruments i procediments d’informació amb les famílies 

 

2.3.1 CANALITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES 
 

La forma habitual de comunicació amb les famílies  a l’hora de transmetre informacions puntuals és 
l’enviament de circulars. Les circulars es redactaran en llengua catalana. Quan una família vulgui que 
se les remetin en llengua castellana, ho sol·licitarà per escrit.  
 
Les circulars generals del centre, redactades per l’equip directiu, es lliuraran a cada família 
preferentment via correu electrònic. 
  
Les convocatòries  i resolucions oficials de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca: beques, 
procés d’admissió, vacances escolars... es penjaran als taulers del centre. No s’admetrà cap 
reclamació per manca d’informació si la convocatòria ha estat  publicada dins els terminis establerts 
als taulers del centre, per la qual cosa, a les reunions de començament de curs s’haurà d’informar a les 
famílies d’aquesta circumstància. Malgrat això s’enviaran a les famílies les circulars corresponents a 
cada convocatòria.  

 
Les informacions que envía cada tutor/a es lliuraran  a  tot l’alumnat del grup en paper, mitjançant 
l’agenda o utilitzant les eines de la plataforma GSuite del centre. 
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En el cas de l’alumnat d’educació infantil es tindrà cura que la informació de funcionament diari de les 
activitats lectives arribi a aquelles famílies que utilitzin el servei d’escola matinera, transport escolar o 
bé siguin acompanyats a l’escola per persones que no siguin els pares o tutors legals.  

 
2.3.2  INFORMACIONS AL PARES I MARES SEPARATS 

 

Seguint la normativa vigent (Resolució del Conseller d’Educació i Cultura de dia 18 de maig de 
2005/BOIB del 26 de maig) el cònjuge que ostenta la custòdia  té la responsabilitat de transmetre i 
rebre la informació referida als fills o filles. 
 
El pare o mare que no té la guarda i custòdia dels fills o  de les filles que vulgui la informació sobre el 
progrés d’aprenentatge, com també del procés d’avaluació, l’ha de sol·licitar a la direcció del centre 
mitjançant l’imprès  nº 5  acompanyant còpia feacent de la resolució judicial que reguli la relació amb 
els seus fills.  
Cas que la resolució judicial contengui una declaració expressa sobre aquest assumpte, el centre 
s’ajustarà estrictament al que s’hi disposa.  
 
Quan el centre rebi una sol·licitud per facilitar informació directa al progenitor que no disposa de la 
custòdia o guarda legal ha de comunicar al progenitor que la tengui la pretensió del sol·licitant i se li 
concedirà un termini de deu dies perquè pugui formular-hi les al·legacions que consideri pertinents.  
 
Si el progenitor que ostenta la guarda i custodia legal s’oposa a la petició d’informació sol·licitada per 
l’altra progenitor i no fonamenta la seva oposició per resolució judicial el centre desestimarà les 
al·legacions i trametrà les informacions al progenitor que ostenta la guarda i custòdia. 
 
Si transcorregut l’esmentat termini no s’han produït al·legacions el centre farà arribar simultàniament 
al progenitor sol·licitant còpia de totes les informacions documentals que lliuri a la persona que té la 
custòdia de l’alumne/a. Així mateix el professor/a tutor/a facilitarà la informació verbal relativa a la 
integració socioeducativa dels alumnes en el centres.  
No es lliurarà cap informació al progenitor que és privat de la pàtria potestat, excepte per ordre 
judicial.  
 

2.3.3 ESPAIS INFORMATIUS 

Al centre es disposa dels següent espais destinats a la canalització d’informació: 
 

Tauler  exterior a la façana del centre 

 

Compartit amb l’APIMA. Es publiquen  informacions oficials: calendari,  convocatòries i resolució 
d’ajudes, preinscripcions...  Quan la informació és molt extensa o afecta a noms de persones es remet 
al tauler interior del centre.  
L’APIMA publica informacions relacionades amb les seves activitats. 
 

Tauler exterior a l’entrada de l’edifici d’educació infantil 
 

Compartit amb l’APIMA. Es publiquen  informacions oficials: calendari,  convocatòries i resolució 
d’ajudes, procés d’admissió a centres...  Quan la informació és molt extensa  es remet al tauler 
interior del centre.  
L’APIMA publica informacions relacionades amb les seves activitats. 
 

Taulers porxada  
 

Tauler de l’esquerra (entrant a l’edifici d’educació primària) . S’utilitza per publicar totes les 
informacions oficials de manera completa: resolució d’ajudes, normativa i llistats del procés d’admissió 
a centres.  
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Tauler de la dreta (entrant a l’edifici d’educació primària). S’utilitza per publicar totes aquelles 
informacions no oficial enviades al centres per diferents organismes i entitats sense ànim de lucre: 
exposicions, activitats ciutadanes...  No es podran publicar activitats organitzades per empreses 
privades amb ànim de lucre, lloguer de cases, ofertes de treball...  En cas de dubte serà l’equip 
directiu del centre l’encarregat de valorar la conveniència o no de publicar la informació.  
Aquest tauler s’utilitza també per publicar informacions relacionades amb l’assemblea de delegats i els 
menús de menjador escolar. L’APIMA publica  informacions relacionades amb les seves activitats.  
 
 

Serà responsabilitat de l’equip directiu, amb col·laboració del/de la porter/a del centre, el vetllar per 
a que les informacions publicades compleixin les normes establertes.  
 

Taulers de  les entrades a les aules d’educació infantil.  

 

S’utilitzaran per publicar treballs i informacions directament relacionades amb les activitats 
pedagògiques de les aules i del centre. Esdevenen una eina important de comunicació amb les famílies 
d’aquesta etapa.  Serà responsabilitat general de cada tutor mantenir-los actualitzats.  
 

Taulers de les aules, passadissos i  plafons mòbils.  

 

S’utilitzaran per publicar treballs i informacions directament relacionades amb les activitats 
pedagògiques de les aules i del centre. Serà responsabilitat general de cada tutor mantenir-los 
actualitzats.  

 

 
3-LES NORMES DE CONVIVÈNCIA QUE AFAVOREIXEN LES RELACIONS ENTRE ELS 
DIFERENTS MEMBRES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 
 

3.1 Normes de convivència que garanteixen els drets i deures dels alumnes 

 

3.1.1 NORMES DE CONVIVÈNCIA 

3.1.1.1    Entrades i sortides  
 

El recinte escolar obrirà les seves portes a les 8 h i 50 minuts aproximadament. La persona encarregada  
d’obrir les barreres tant d’educació infantil com d’educació primària serà el/la porter/a del centre. 
Fins las 9 del matí l’alumnat està sota responsabilitat dels/de les pares/mares  i/o tutors/es, 
exceptuant l’alumnat transportat i el de l’escola matinera. S’informarà anualment a les famílies 
d’aquesta circumstància. L’alumnat d’educació infantil ha de romandre obligatòriament amb les 
persones responsables fins que s’obrin les aules. 

A les 9 del matí sonarà la música que indicarà  l’alumnat que s’ha d’incorporar al centre per començar 
les activitats lectives.  L’entrada a l’edifici de primària es farà per la porta principal amb  ordre i 
correcció. L’alumnat es dirigirà  directament a l’aula de referència. El professorat s’hi incorporarà 
puntualment a l’aula del grup que tengui assignat segons l’horari establert.  A partir de 3r d’educació 
primària els alumnes que  a primera hora del matí tenguin activitats a l’aula de música, llengua 
anglesa,  gimnàs o pistes esportives es dirigiran directament a aquests espais. Els alumnes  d’educació 
infantil, primer i segon es dirigiran a la seva aula d’on els recolliran les mestres especialistes.  

Amb el propòsit d’aconseguir una bona organització del centre i l’aprofitament del temps de treball  és 
necessària  la puntualitat de tots el membres de la comunitat educativa. Per això  es sol·licitarà  a 
començament de curs  la col·laboració de totes les famílies i es farà el seguiment de  l’alumnat que 
sistemàticament arribi tard al centre.  
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Les barreres del recinte escolar es tancaran a les 9h i 10 minuts. Quan un/a alumne/a arribi i es trobi 
que  les barreres ja  estan tancades haurà de tocar el timbre i incorporar-se ràpidament a l’activitat 
prevista. En el cas de l’alumnat d’educació infantil el/la porter/a del centre l’acompanyarà  a la seva 
aula. S’evitarà, si és possible, que les famílies entrin al centre una vegada iniciades les activitats 
lectives. 

La incorporació a les activitats lectives després del pati i les sortides es faran seguint el mateix 
procediment.  

Una vegada realitzada la sortida les barreres es tancaran a les 14h i 15 minuts. La persona encarregada 
de fer-ho és el/la porter/a del centre.  Per motius de seguretat i amb l’objectiu de fomentar la 
responsabilitats i autonomia d el’alumnat, a partir d’aquest moment  no es permetrà l’entrada a cap 
persona a l’edifici escolar,  exceptuant els pares i mares de l’alumnat usuari de menjador,  el 
professorat, alumnat del programa d’acompanyament escolar,  el membres de la Junta de l’APIMA (en 
l’exercici de les seves competències) i  a la resta de la comunitat educativa en el cas de reunions 
convocades pel centre.  

El/la porter/a romandrà al costat de les barreres d’educació primària durant els períodes en que estan 
obertes i avisarà a la direcció del centre de qualsevol incidència que es produeixi. 

Durant el període de realització del programa “Patis Oberts” promogut per l’Ajuntament de Ciutadella, 
el pati de l’escola romandrà obert amb les condicions acordades amb les persones coordinadores del 
programa i la direcció del centre. En cap cas es podrà accedir a les dependències del centre.  

 

3.1.1.2  Agrupament de l’alumnat 

 

L’alumnat està agrupat per edats, si bé es preveu la creació de grups flexibles i/o desdoblaments en 
funció dels objectius i/o de les necessitats que es puguin presentar en un moment determinat. 

Els diferents  tipus d’agrupaments han d’esdevenir una eina que afavoreixi  la interacció de l’alumnat. 
Es tindrà en compte l’heterogeneïtat dels alumnes,  tant social com cultural,  així com les diferències 
individuals que venen marcades per estils, ritmes, capacitats, motivacions i interessos diferents. 
Aquesta diversitat s’usarà positivament a l’hora d’intercanviar experiències, proposar activitats o 
presentar treballs fets en petit grup. Com a mesura molt excepcional, es contempla la formació de 
grups homogenis, especialment per a l’aprenentatge de determinats continguts que requereixen 
l’atenció a dificultats concretes d’alguns fillets i filletes. 

El centre està definit com d’una línia, per tant, habitualment,  hi ha un grup classe per a cada nivell 
educatiu. 

Es realitzen, prèvia valoració de les necessitats de l’alumnat i recursos del centre,  com a mesura per 
atendre a la diversitat, desdoblaments dels grups  en algunes matèries. Es prioritzaran els 
desdoblaments quan la ràtio d’un grup  sigui molt elevada i  hi hagi un nombre d’ alumnat amb  nese 
significatiu. Els claustre de professorat és l’òrgan competent, a proposta de la CCP i l’equip de suport, 
per prendre les decisions pedagògiques que afavoreixen el desenvolupament integral de l’alumnat.  

Seran els equips docents, conjuntament amb l’equip de suport,   els que  proposaran a la CCP el 
desdoblament d’un grup en determinades matèries. La CCP, una vegada estudiades la situació de la 
resta de grups, la possibilitat dels recursos humans i espais, elevarà una proposta al claustre de 
professorat, que cas d’aprovar-se es concretarà en l’elaboració dels horaris del professorat i de 
l’alumnat 

Els equips docents   seran els   responsable  d’assignar l’alumnat als grups desdoblats tenint en compte 
l’heterogeneïtat dels grups i les situacions personals de cada alumne/a de manera que aquest permetin  
el desenvolupament personal i les relacions interpersonals. 
 

3.1.1.3 Aules de referència i canvis d’aula 

Tots els grups tenen una  aula de referència on desenvolupen la majoria de les seves activitats. Les 
aules s’entenen com espais de convivència i han d’esdevenir espais agradables . Hi ha espais específics 
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pel desenvolupament de les activitats de llengua anglesa,  d’educació física,  música, religió, 
ordinadors i  desdoblaments.  

A partir de 3r d’educació primària els alumnes realitzaran de forma autònoma els canvis d’aula. Els 
alumnes d’educació infantil i primer i segon realitzaran els canvis d’aula amb la tutora o mestres 
especialistes. 

En tots els casos els canvis d’aula es faran amb ordre i procurant no destorbar les activitats dels altres 
grups. 
 

3.1.1.4. Patis 

L’esplai de l’alumnat d’educació primària té una durada de mitja hora.  

L’esplai d’educació infantil està organitzat d’acord a les particularitats d’aquest alumnat. No es 
comparteixen els espais ja que cada etapa disposa del seu propi pati.  

La vigilància dels patis correspon al professorat. En el cas d’educació infantil, quan el centre disposi 
d’ATE, aquesta també col·laborarà en les tasques de vigilància. 

Anualment s’establirà  a la  PGA, el sistema de torns que estarà vigent durant el curs escolar. Es 
procurarà que sempre hi hagi un mestre de cada cicle i es seguiran les instruccions de la conselleria a 
l’hora d’establir el número de persones vigilants. 

El professorat es distribuirà per tot el pati tenint especial cura en vigilar els espais on es poden produir 
més incidències: pistes esportives,  amagatalls i porta d’entrada. 

 
Educació Infantil 

En general no hi ha cap restricció quant a l’ús del pati per part de l’alumnat d’educació infantil. Tot 
l’alumnat pot gaudir de les instal·lacions i espais. 

Durant els temps d’esbarjo els banys estaran oberts  i  l’alumnat hi podrà anar per beure aigua o anar 
al WC, no per jugar ni accedir a les aules. 

Quan hi hagi inclemències meteorològiques que no permetin les activitats a l’aire lliure  l’alumnat 
restarà a les aules. El professorat de torn de pati serà el responsable de la vigilància de totes les aules, 
tenint especial cura en evitar que l’alumnat corri per les aules i passadissos.. 

Les normes de convivència que regeixen les relacions entre l’alumnat són les del respecte mutu i cura 
de les instal·lacions i material, el professorat  intervindrà en els casos en que es produeixin 
discriminacions i exclusions en el joc. 

 

Educació primària 

 

En general no hi cap restricció quant a l’ús de pati per part de l’alumnat de primària. Tot l’alumnat 
pot gaudir de les instal·lacions i espais. 

Anualment la cap d’estudis, conjuntament amb l’assemblea de delegats i delegades, establirà el 
calendari d’ús de les pistes esportives. Es podrà jugar a futbol i bàsquet a les pistes esportives i a les 
zones habilitades a tal efecte. 

Durant el temps d’esplai l’alumnat no pot accedir a les aules sense permís d’algun/a mestre/a i els 
serveis utilitzats seran els de la planta baixa, es procurarà que no esdevenguin  un lloc de reunió. 

Per tal de garantir la màxima seguretat de l’alumnat i evitar accidents no es poden usar en el recinte 
escolar  patins skates, bicicletes... i altres elements que puguin ser perillosos, exceptuant les activitats 
programades a l’àrea d’educació física. 

Per tal de fomentar la relació entre tots el fillets i filletes i no evidenciar desigualtats, no es poden 
usar aparells electrònics per jugar a l’hora del pati.   
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Cap alumne podrà sortir del centre durant el temps d’esplai, cas que alguna pilota surti al carrer, s’ha 
d’informar als mestres que realitzen la vigilància del pati que seran els encarregats d’anar a cercar-la 
sempre i quan la pilota sigui accessible.  S’ha d’evitar que l’alumnat es posi a cridar demanant les 
pilotes a la gent que passa pel carrer. 

Quan hi hagi inclemències meteorològiques que no permetin les activitats a l’aire lliure  l’alumnat 
restarà a les aules. El professorat de torn de pati serà el responsable de la vigilància de totes les aules, 
tenint especial cura en evitar que l’alumnat corri per les aules i passadissos. Totes les aules disposen 
de jocs de taula i biblioteca d’aula que es poden usar en aquests moments. 

Les normes de convivència que regeixen les relacions entre l’alumnat són les del respecte mutu i cura 
de les instal·lacions, el professorat  intervindrà, a partir del pla de convivència,  en els casos en que es 
produeixin discriminacions i exclusions de l’alumnat en el joc. 

L’alumnat ha de fer un ús correcte de les instal·lacions del pati, tant pel que fa a la cura de les 
mateixes com  per garantir  la seva pròpia seguretat, així s’han d’evitar les situacions de risc:  penjar-
se de les xarxes protectores, tirar-se de cap pels tobogans... El professorat de torn de pati és el 
responsable de corregir i evitar aquest tipus d’actuacions. 

Sempre que un/a alumne/a, professor/a o pare/mare detecti una deficiència en les instal·lacions del 
pati ho comunicarà a l’equip directiu, que serà el responsable de gestionar l’arranjament i si és el cas 
de precintar la instal·lació. 

El pati ha d’estar net i és responsabilitat de l’alumnat usar  les papereres. Una de les funcions de la 
Junta de Delegats i Delegades serà sensibilitzar  la resta de companys  de la importància de mantenir 
el pati net.  
 

3.1.1.5  Normes d’aula 

 

A començament de curs i dins del pla d’acció tutorial, el/la tutor/a de cada grup establirà amb 
l’alumnat  les normes d’aula que regiran durant aquell curs i que estaran basades en els drets i deures 
de l’alumnat. Aquestes normes hauran de ser clares i concises i es redactaran entre tots per tal que 
siguin entenedores al nivell  maduratiu de l’alumnat. Així  mateix s’establirà la distribució de 
responsabilitats entre l’alumnat. A les reunions de coordinació dels equips docents es donaran a 
conèixer aquestes normes per tal d’aconseguir coherència en l’actuació de tot el professorat que 
intervé en un grup.  

Els alumnes de segon cicle  podran reunir-se a l’aula per tractar temes que els afectin directament, 
prèvia comunicació al seu tutor o la seva tutora, que els marcarà un temps màxim de reunió de 15 
minuts, passat el qual, entrarà a l’aula i ajudarà a canalitzar les demandes de l’alumnat, bé sigui a 
través de la Junta de Delegats i Delegades o comunicant a l’equip docent o l’equip directiu les seves 
demandes.  

 

3.1.1.6 Tasques a la llar 
 

D’acord amb l’article 2 de la LOE, que estableix entre d’altres les següents finalitats del sistema 
educatiu espanyol:“d)  L’educació en la responsabilitat individual i en el mèrit i esforç personal.” i “h) 
L’adquisió d’hàbits intel·lectuals i tècniques de treball… A partir del primer cicle de primària,  a criteri 
del professorat i tenint en compte l’edat de l’alumnat, s’encomanaran algunes tasques per realitzar a 
casa, que aniran encaminades a la consecució d’hàbits de lectura, consolidació d’habilitats, recerca 
d’informació... A les reunions de començament de curs s’informarà a les famílies i es demanarà la seva 
col·laboració. (Veure document “Tasques a la llar”) 
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3.1.2 CORRECCIONS QUE CORRESPONGUIN A LES CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA  
 
S’aplicaran en aquelles situacions en les que prèviament  s’hagin realitzat les actuacions de prevenció i gestió de conflictes recollides al pla de 
convivència i no s’hagin modificat les conductes de l’alumnat. 

 

CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIÈNCIA 

CONDUCTA MESURA DE CORRECCIÓ COMPETÈNCIA CONDICIONS 

Faltes injustificades de puntualitat o 
d’assistència a classe 

Comunicació a la família. 
Derivació a l’EOEP si la situació no és corregeix 

Tutor/a 
Cap d’Estudis 
Treballadora Social EOE 

 

Conductes que puguin impedir o dificultar 
als companys l’exercici del dret o el 
compliment del deure d’estudi. 

Segons la gravetat de la situació: 
a. Dur a terme activitats d’aprenentatge amb la finalitat 

d’assolir pautes de conducta correctes. 
b. Amonestació per escrit. 
c. Reunió amb l’alumne i la família. 
d. Compareixença davant el/la cap d’estudis o el/la 

director/a  
e. Suspensió del dret de romandre al lloc on es dugui a terme 

l’activitat, durant el temps que duri la sessió com , com a 
màxim 

f. Privació del temps d’esplai durant un màxim de cinc dies 
lectius 

Tutor/a 
Professorat en general 
Cap d’estudis 
Director/a 

Mesura f. 
Només en el cas que el centre 
pugui garantitzar l’atenció 
immediata per part d’un 
professor. S’han de determinar 
les tasques que l’alumne/a ha 
de fer durant aquest temps. 
 
Comunicar al tutor/a 

Negativa reiterada a acudir a classe amb 
el material necessari o a esforçar-se per 
fer les activitats d’aprenentatge 
indicades pel professorat 

Segons la gravetat de la situació: 
a. Dur a terme activitats d’aprenentatge amb la finalitat 

d’assolir pautes de conducta correctes 
b. Amonestació per escrit. 
c. Reunió amb l’alumne i la família 
d. Compareixença davant el/la cap d’estudis o el/la 

director/a  
e. Suspensió del dret de romandre al lloc on es dugui a terme 

l’activitat, durant el temps que duri la sessió com , com a 
màxim 

f. Privació del temps d’esplai durant un màxim de cinc dies 
lectius 

Tutor/a 
Professorat en general 
Cap d’estudis 
Director/a 

Mesura e 
Només en el cas que el centre 
pugui garantitzar l’atenció 
immediata per part d’un 
professor. S’han de determinar 
les tasques que l’alumne/a ha 
de fer durant aquest temps. 
 
Comunicar al tutor/a 
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Els actes de desobediència, incorrecció o 
desconsideració vers el professorat o altre 
personal del centre, quan aquests no 
impliquin menyspreu, insult o indisciplina 
deliberada 

Segons la gravetat de la situació: 
a. Amonestació per escrit. 
b. Reunió amb l’alumne i la família 
c. Compareixença davant el/la cap d’estudis o el/la 

director/a  
d. Suspensió del dret de romandre al lloc on es dugui a terme 

l’activitat, durant el temps que duri la sessió com , com a 
màxim 

e. Privació del temps d’esplai durant un màxim de cinc dies 
lectius 

Tutor/a 
Professorat en general 
Cap d’estudis 
Director/a 

 
Només en el cas que el centre 
pugui garantitzar l’atenció 
immediata per part d’un 
professor. S’han de determinar 
les tasques que l’alumne/a ha 
de fer durant aquest temps. 
 
Comunicar al tutor/a 

Actituds, paraules o gestos desconsiderats 
contra companys o contra altres membres 
de la comunitat educativa 

Segons la gravetat de la situació: 
a. Amonestació per escrit. 
b. Reunió amb l’alumne i la família 
c. Compareixença davant el/la cap d’estudis o el/la 

director/a  
d. Privació del temps d’esplai durant un màxim de cinc dies 

lectius 

Tutor/a 
Professorat en general 
Cap d’estudis 
Director/a 

 

Causar danys lleus a les instal·lacions  del 
centre o al material d’aquest o d’altres 
membres  de la comunitat educativa. 
 
Deteriorament de les condicions 
higièniques del centre 

Segons la gravetat de la situació:  
a. Reparar, netejar el material o les instal·lacions.  
b. Fer-se càrrec del cost de la reparació de forma simbòlica 

(3.-6€) 
c. Reposar el material  

Tutor/a  
Cap d’estudis 
Director/a 

S’escoltarà a l’alumne/a i 
els/les testimonis si n’hi ha.  
La realització de les tasques de 
reparació no es pot perllongar 
pèr més de 5 dies lectius. 
Es comunicarà a la família. 

La incitació o l’estímul a cometre una 
falta contrària a les normes de 
convivència. 

Segons la gravetat de la situació: 
Amonestació oral a l’alumne/a 
Reunió amb l’alumne i la família 
 

Tutor/a 
Cap d’estudis 
Director/a 

 

La falta d’higiene personal 
Reunió amb l’alumne i/o la família 
En cas de reiteració derivació a l’UOEP 

Tutor/a 
PTSC 

Es tindrà molt en compte la 
privacitat de l’alumne. 

L’ús indegut d’aparells electrònics o 
d’altre tipus que puguin destorbar les 
activitats 

Retirar durant la jornada escolar els aparells electrònics o 
d’altre tipus 
Comunicació a la família 

Tutor/a  

L’alteració d’escrits als pares o 
representants  legals i la modificació de 
les respostes, així com el fet de no 
lliurar-los als seus destinataris 

Reunió amb l’alumne i la família 
Professorat en general 
Tutor/a 

Comunicar al tutor/a 
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CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA AL CENTRE I MESURES DE CORRECCIÓ 

CONDUCTA MESURA DE CORRECCIÓ COMPETÈNCIA CONDICIONS 

Agressió física a qualsevol membre de la 
comunitat educativa 

 
Segons la gravetat del fets: 
a. Suspensió del dret a participar en determinades activitats 

complementàries per un període comprès entre setze dies 
lectius i tres mesos 

b. Suspensió del dret d’assistència a classe durant un període 
comprès entre quatre i vint-i-dos dies lectius. 

 
c. Suspensió del dret d’assistència  al centre per un període 

comprès  
d. Suspensió del dret d’assistència al centre per un període 

comprès entre quatre i vint-i-dos dies lectius. 
e. Suspensió del dret al servei de menjador i/o de transport 

escolar per un període comprès entre quatre i vint-i-dos 
dies lectius quan la conducta que perjudiqui greument la 
convivència sigui en l’àmbit d’aquest servei. 

f. Instrucció d’expedient disciplinari 
g. Participar, dins o fora del centre, en programes específics 

d’habilitats socials, resolució de conflictes i 
desenvolupament personal en general 

 

Director/a 

Durant el període de suspensió 
l’alumne/a ha d’ésser  atès al 
centre. 
L’alumne realitzarà les tasques 
encomanades pel professorat. 
El cap d’estudis organitzarà 
l’atenció a l’alumne/a. 
S’intentarà sempre resoldre la 
situació per conformitat segons 
l’establert al Decret 121/2010 

Amenaces o coaccions a qualsevol 
membre de la comunitat educativa 

Provocació d’altercats o conductes 
agressives amb  risc greu de provocar 
lesions o la participació en aquests. 

L’assetjament escolar com a 
comportament prolongat d’insult verbal, 
rebuig social, intimidació psicològica i 
agressió física 

L’assetjament sexista entès com a 
qualsevol conducta contrària a la igualtat 
de dones i homes 

Les vexacions o humiliacions a qualsevol 
membre de la CE (component sexista, 
d’orientació sexual, racial, xenòfob o 
adreçades a alumes amb discapacitat, 
necessitats específiques de suport o de 
nou ingrés) 

Les injúries, calumnies i ofenses a 
qualsevol membre de la CE (verbals, 
escrites o per mitjans informàtics o 
audiovisuals) 

L’ús indegut d’aparells electrònics amb la 
finalitat de pertorbar la vida acadèmica i 
l’enregistrament, publicitat o difusió de 
continguts que afectin l’honor, la 
intimitat o la pròpia imatge de qualsevol 
membre de la CE 

Les actuacions perjudicials per a la salut i 
la integritat personal dels membres de la 
CE com són el consum de tabac, alcohol i 
drogues, o la incitació a consumir-ne 
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Els danys grues causats a locals, materials 
o documents del centre o a béns d’altres 
membres de la comunitat educativa 

  
Segons la gravetat dels fets: 
 
a. Participació en feines de servei a la comunitat. 
b. Reparació dels danys causats a les instal·lacions, al 

material del centre o pertinences a altres membres de la 
comunitat educativa per un període entre sis i vint-i-dos 
dies lectius 

Director/a 

 
Durant el període de suspensió 
l’alumne/a ha d’ésser atès al 
centre. 
L’alumne realitzarà les tasques 
encomanades pel professorat. 
El cap d’estudis organitzarà 
l’atenció a l’alumne/a. 
S’intentarà sempre resoldre la 
situació per conformitat segons 
l’establert al Decret 121/2010 

La falsificació, sostracció o modificació de 
documents acadèmics, tant en suport 
escrit com digital. 

 
a. Suspensió del dret a participar en determinades activitats 

complementàries per un període comprès entre setze dies 
lectius i tres mesos 

b. Suspensió del dret d’assistència a classe durant un període 
comprès entre quatre i vint-i-dos dies lectius. 

 
c. Suspensió del dret d’assistència  al centre per un període 

comprès  
d. Suspensió del dret d’assistència al centre per un període 

comprès entre quatre i vint-i-dos dies lectius. 
e. Suspensió del dret al servei de menjador i/o de transport 

escolar per un període comprès entre quatre i vint-i-dos 
dies lectius quan la conducta que perjudiqui greument la 
convivència sigui en l’àmbit d’aquest servei. 

f. Instrucció d’expedient disciplinari 
Director/a 

El fet de facilitar l’entrada al centre 
docent de persones no autoritzades o 
entrar amb elles, en contra de les normes 
de convivència establertes pel ROF 

La reiteració en un mateix curs escolar de 
conductes contràries a les normes de 
convivència. 

Els actes explícits d’indisciplina o 
insubordinació, inclosa la negativa a 
complir les mesures correctores 
imposades, davant els òrgans de govern 
del centre o els professors. 

Qualsevol acte injustificat que pertorbi 
greument o impedeixi el normal 
desenvolupament de les activitats del 
centre. 

Qualsevol conducta que suposi incomplir 
el propis deures quan vagi directament en 
contra del dret de la salut, a la integritat 
física, a la llibertat d’expressió, de 
participació, de reunió i de no-
discriminació, i del dret a l’honor, a la 
intimitat i a la pròpia imatge dels 
membres de la comunitat educativa. 
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En el cas que les conductes siguin reiterades es podran aplicar  les mesures següents. 
 

 
Mesures que pot aplicar el/la director/a o el/la cap d’estudis oït el/la tutor/a de l’alumne. 

a. Negociar acords educatius 
b. Assignar un tutor individualitzat i  comprometre’s a reunir-s’hi. 
c. Participar, dins o fora del centre, en programes específics d’habilitats socials, resolució de conflictes i desenvolupament personal en general 
d. Participar activament en una mediació escolar 
e. Suspendre el dret a participar en determinades activitats complementàries sempre que durant l’horari escolar l’alumne sigui atès dins el centre docent. 
f. Canviar de grup per un termini màxim de quinze dies. Després d’aquest període, en el cas que el canvi de grup sigui dins un mateix nivell, es valorarà 

l’oportunitat de continuar amb el canvi de grup o de retornar al grup d’origen. 
 

Mesures que pot aplicar el/la director/a del centre, oït el /la tutor/a i el/la cap d’estudis.: 
Suspendre el dret d’assistència a algunes classes o a totes per un període màxim de tres dies lectius. Durant aquest període l’alumne ha de romandre al centre fent la 
feina acadèmica que els professorat que li imparteix docència directa encomani. El/la cap d’estudis ha d’organitzar l’atenció de l’alumne. 
Suspendre el dret al servei de menjador i/o de transport escolar per un període màxim de tres dies lectius, quan la conducta contrària afecti l’àmbit d’aquest serveis 
Suspendre el dret de l’alumne/a d’assistir al centre per un període màxim de tres dies lectius. Durant el temps que duri la suspensió, l’alumne ha de fer els treballs 
acadèmics que hagi determinat el professorat que li imparteix docència.  
Per imposar aquestes mesures de correcció es preceptiva l’audiència de l’alumne i dels seus pares o representats legals. Aquesta compareixença s’ha de fer constar en una 
diligència. En el cas que no sigui possible l’audiència dels pares o tutors legals pel fet de comparèixer, es considera suficient la comunicació fefaents a aquests.  
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3.2 Estratègies de prevenció i gestió de conflictes  

 

3.2.1 PREVENCIÓ DE CONFLICTES 

 
En relació a la prevenció de conflictes entre alumnat el centre realitza una sèrie d’actuacions canalitzades 
a través de les tutories d’aula, que són instruments de gran importància per a desenvolupar la convivència. 
Les activitats concretes es troben recollides al pla de convivència i es poden classificar en:  
 
Activitats de diagnòstic i detecció (CESC, qüestionaris de clima d’aula, qüestionaris a les famílies...) 
Activitats de prevenció: (Dinàmiques de cohesió de grup, activitats d’autoconeixement...) 
Pràctiques restauratives.  
 

Amb l’objectiu de millorar les entrades, sortides i els canvis de classe, s’han unificat els criteris entre el 
professorat, posant molta cura en el compliment, per part de tot l’alumnat, d’una sèrie de normes 
encaminades aconseguir l’objectiu previst: no córrer pels passadissos, pujar i davallar l’escala sense córrer 
i per la dreta, deixant sempre un pas lliure a l’esquerra, evitar fer renous en els canvis de classe... El 
treball d’aquest hàbits s’ha de fer anualment i de forma contínua, a partir de pictogrames o altres 
recursos  
 

3.2.2 GESTIÓ DE CONFLICTES 
 

S’abordarà la gestió de conflictes des d’una perspectiva positiva. com una forma de transformar l’escola i les 
relaciones personals. A partir del pla de convivència es treballaran habilitats per gestionar els conflictes: 
aprendre a analitzar-los i trobar solucions per resoldre’ls sense violència. Cas que es trobi necessari es 
posaran els fets en coneixement del/de la  tutor/a.  

En el cas que es produeixi un conflicte que impliqui violència entre alumnes, l’adult  que intervindrà en 
primer lloc serà el  que estigui present i el primer objectiu serà aturar qualsevol tipus d’agressió física o 
verbal.  S’ha de conscienciar a l’alumnat que ha d’avisar  tot d’una que detecti una situació d’agressió física 
o verbal, o  en el cas situacions de discriminació entre l’alumnat. Posteriorment, a partir de les actuaciones 
del pla de convivència, es procedirà a gestionar el conflicte des d’una perspectiva educativa.  

Quan l’alumnat interrompi l’activitat lectiva de manera continuada  o falti al respecte al professorat  o 
alumnat  se li donaran  uns moments de reflexió , reprenent les activitats lectives el més prest possible, 
aquest fet es posarà en coneixement del/de la  tutor/a  l’alumne/a. Quan la distorsió prové de la no 
realització de les tasques encomanades, es posa en coneixement de la família. 

Quan un/a alumne/a provoqui desperfectes de manera intencionada en les instal·lacions del centre es posarà 
en coneixement de l’equip directiu i es prendran les mesures correctores oportunes, sempre que sigui 
possible es prioritzaran la reparació de la instal·lació.  Quan es tracti d’algun/a alumne/a que llança papers 
o altres deixalles al terra la correcció per part de les persones presents serà immediata i sempre de manera 
que es restauri l’estat de les instal·lacions. 

En casos extrems i qual la situació així ho requereix es posen el fets en coneixement del cap d’estudis i/o 
la direcció del centre i si fa el cas s’informa  a la família. 
 
En relació als possibles conflictes  amb els pares/mares s’intentarà,  mitjançant el diàleg, explicar les 
famílies el perquè d’una decisió. Si fos necessari es sol·licitaria la intervenció de l’equip directiu i/o  de 
l’inspector de referència. 
 

 

3.3  Protocols d’actuació en relació a l’absentisme escolar  

 

3.3.1 PROTOCOLS SOBRE ABENTISME ESCOLAR 
 
 

Introducció 
 
Els fillets i les filletes escolaritzats al centre han d’assistir obligatòriament a  l’escola cada dia i amb  
puntualitat. Les respostes davant l’absentisme no poden focalitzar-se en l’alumne o alumne com a problema, 
sinó en l’entorn en què es produeix, incidint-hi i analitzant-ne les causes. L’aplicació del protocol s’ha 
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d’emmarcar principalment en l’àmbit de la prevenció amb l’objectiu general d’aconseguir la plena 
escolarització i potenciar la prevenció i el control de l’absentisme escolar dels menors dels 3 als 16 anys. 
 
3.3.1.1 Tipologia d’absentisme 

 

Tipus d’absentisme Faltes sense justificar Observacions 

Absentisme esporàdic Faltes ocasionals fins a 4 dies /mes 
Si les faltes es repeteixen al mes 
següent s’ha de considerar absentisme 
intermitent 

Absentisme intermitent 
Faltes setmanals d’un o més dies o 
més de 4 faltes mes 

Iniciació del protocol d’absentisme 
per part del/de la tutor/a. 
En cas de reincidència s’ha de 
considerar absentisme crònic. 

Absentisme crònic 
Alumnat que falta la meitat o més 
dies del mes. 

S’ha d’iniciar o continuar el protocol 
d’absentisme escolar.  

 
 

3.3.1.2 Faltes d’assistència 
 
Es consideren faltes d’assistència justificades les derivades de les següents situacions:  
 

- Malaltia de l’alumne/a. 

- Cita de l’alumne/a amb pediatria o especialistes. Ingrés hospitalari. 

- Mort o malaltia greu d’un familiar. 

- Tramitació de documents oficials, presentació a proves, citacions judicials. 

- Els viatges familiars  de lleure no es consideren justificats. 
 
En tots els casos és responsabilitat del pare, mare, tutor/a legal informar el tutor o tutora o l’equip directiu 
dels motius de les faltes d’assistència personalment, a través de l’agenda escolar, correu electrònic o per 
telèfon, gestib. 

 
3.3.1.3 Prevenció de l’absentisme escolar  
 
Actuacions al centre 
 

Es sensibilitzarà al claustre de la importància d’intervenir amb rapidesa i de forma coordinada davant 
situacions d’absentisme, informant-lo de les instruccions d’absentisme, incidint en el tipus d’absentisme, el 
procediment que cal seguir i els documents de registre. 
 
Es facilitarà la integració de l’alumne/a en la dinàmica de grup classe creant un clima d’aula acollidor i 
inclusiu. 
 
Es desenvoluparan, en el marc del pla d’acció tutorial i pla de convivència programes de potenciació de 
l’autoestima, habilitats socials, resolució de conflictes i  utilitzaran mètodes d’aprenentatge cooperatiu. 
 
S’establiran mesures específiques d’atenció a la diversitat per als menors absentistes, fomentant la xarxa de 
suport entre iguals i el treball cooperatiu. 
 
Es farà un seguiment i acompanyament individualitzat dels alumnes amb risc mitjançant la tutoria 
individualitzada, contractes d’actitud... 
 
En el cas d’alumnat amb rics es farà un traspàs d’informació en els períodes de canvi d’etapa. 
 
Actuacions amb les famílies 
 

Es donarà a conèixer a les famílies les normes d’organització i funcionament del centre a les reunions de 
començament de curs. 
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S’informarà de les instruccions d’absentisme i del procediment de justificació de faltes. 
 
S’informarà l’APIMA de les instruccions d’absentisme.  
 
A la pàgina web del centre es publicaran les instruccions d’absentisme escolar.  
 
Estratègies i actuacions d’intervenció. 

 
Anualment es concretaran les tasques en el control de l’absentisme escolar: introducció de faltes al gestib, 
justificació de faltes... 
 
Es comunicarà a les famílies les faltes d’assistència no justificades. En el cas d’alumnat amb risc 
d’absentisme aquesta comunicació es farà de manera immediata.  
 
En el cas de detecció d’absentisme escolar es procedirà a l’aplicació del protocol establert a les instruccions 
abans esmentades: registre de totes les actuacions fetes, full de notificació d’absentisme escolar, derivació 
si és el cas a PTSC i/o policia tutor.  

 
3.3.2 BAIXES ALUMNAT  

 
Els  tutors i les tutores legals dels alumnes han de comunicar  al centre  la intenció de causar baixa al centre. 
 
En el cas del trasllat  d’alumnat  a un centre de l’estat espanyol només es podrà donar de baixar a un/a 
alumne/a quan es confirmi que  està escolaritzat/da a un altre centre  (sol·licitud per part del centre de 
recepció de l’expedient de l’alumne/a). 
 
En el cas de trasllat a un centre de l’estranger s’ha de signar l’imprès corresponent de comunicació de baixa 
voluntària i es comunicarà al departament d’inspecció educativa qui, si és el cas procedirà emetre la 
corresponent diligència de baixa. (diligència de baixa amb vist i plau de la inspecció educativa).  
 
En el cas d’absència de més de 15 dies sense que el centre conegui la destinació d’un/a alumne/a i no es 
pugui localitzar la família, s’iniciarà el protocol d’absentisme escolar.  
 
En el cas d’absències perllongades per desplaçaments familiars, es signarà la comunicació d’intenció de 
baixa consignat la data de retorn de l’alumne/a al centre. 

 
3.4 PROTOCOLS D’ACTUACIÓ PER AL PREVENCIÓ, DETECCIÓ I INTERVENCIÓ EN EL CAS D’ASSETJAMENT 

ESCOLAR. 

 
El centre té elaborat un pla de prevenció, detecció i intervenció en el cas d’assetjament escolar que 
estableix les passes a seguir en el cas que es detecti un possible cas d’assetjament escolar.  

 
Considerant la definició d’assetjament escolar com el maltractament que rep repetidament i al llarg dels 
temps un alumne o una alumna d’altres i que té efectes de victimització en qui el rep, es concreta amb un 
comportament prolongat d’insult verbal, rebuig social, intimidació psicològica d’uns infants cap a  altres, 
que es converteixen d’aquesta forma en víctimes dels seus companys. 

El centre està  molt atent als indicadors que poden fer sospitar l’existència d’assetjament escolar. Els que 
estableix la Direcció General de l’Oficina dels Drets dels Menors són: 

- Alumnes que a l’escola són objecte de burles, bromes desagradables, els anomenen amb malnoms, els 

insulten, sovint estan implicats en discussions i baralles en les quals es troben indefensos i sempre 

acaben perdent, en el joc són els últims en ser triats, al pati solen quedar prop del mestre, no tenen 

gaires amics i/o amigues  

- A classe tenen dificultat de parlar, fan una impressió d’inseguretat i/o ansietat, tenen us aspecte 

contrariat o trist, presenten un deteriorament gradual del rendiment escolar.... 
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- Tornen a casa amb objectes trencats, demanen que els acompanyin a l’escola, o no hi volen anar, eviten 

determinats llocs, determinats dies o classes, fan camins il·lògics per anar a l’escola, no els conviden a 

casa dels altres ... 

- Aparició freqüent de grafits que insulten alumnes o grups d’alumnes amb resultats acadèmics baixos i 

dificultats d’atenció generalitzades, situacions d’exclusió social, distanciament envers els adults, manca 

de capacitat de gestió i resolució de conflictes... 

 

Quan es donen juntes algunes d’aquestes situacions i es repeteixen constantment podem estar  davant un cas 
d’assetjament escolar. 

El centre té una política educativa de tolerància zero cap a qualsevol tipus de violència. Els mestres han de 
posicionar-se públicament i clarament en contra de qualsevol forma de maltractament i abús, que és el 
primer que faran en donar-se al centre alguna d’aquestes situacions. 

S’utilitzarà un codi disciplinari positiu, amb poques normes, definides clarament i que s’hauran de 
consensuar i aplicar contundentment (sempre i a tothom). 

Davant episodis de violència escolar, dirigir les actuacions a tot el grup al qual pertanyen els alumnes. 

Gestionar democràticament el centre, fomentant la participació de totes les persones, establir canals de 
participació, consensuar les decisions, cercar coherència en les actuacions. 

Establir a les tutories espais de reflexió conjunta en els quals els alumnes puguin participar lliurement i en 
els quals s’abordi la problemàtica de les actituds i els comportaments violents. 

Posar en funcionament programes d’habilitats socials. Fomentar el treball en grups cooperatius. 

Prestar particular atenció a l’eradicació de maltractament verbal, que incideix molt negativament en la 
convivència. 

Supervisar de manera adequada les aules i evitar espais de vigilància o supervisió difícil (puntualitat en el 
canvi de classes i repartiment dels espais en la vigilància del pati). 

 

3.5 MECANISMES BÀSICS DE FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA 

 
La composició, objectius, responsabilitats i funcionament de la comissió de convivència estan descrits 
anteriorment en aquest document a l’apartat corresponent a les comissions del centre. 

 
Comissió de convivència.(Pàgina 11) 

 
4. ESTRATÈGIES DE DIFUSIÓ DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT . 
 
El Reglament d’Organització i Funcionament del centre estarà a disposició de tota la comunitat educativa a 
través de la publicació a la pàgina web del centre. En el cas que es faci una modificació del ROF s’informarà 
a tots el  membres de la comunitat educativa.  

 
5. AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT. 
 
L’avaluació del ROF quedarà emmarcada en el procés d’autoavaluació del centre, seguint les pautes 
establertes pel Departament d’Inspecció Educativa.  
 
De manera ordinària el ROF es revisarà cada 4  anys, quan hagi una modificació de la normativa de referència 
i quan així ho sol·liciti al menys un terç dels membres del consell escolar.  
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Annex 1 PROTECCIÓ DE DADES I DRETS D’IMATGE 
 

PROTECCIÓ DE DADES I DRETS D’IMATGE.  

 

En base al compliment de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal el centre tindrà especial cura en el tractament de les dades personals,  per la qual cosa 
s’estableixen una sèrie de mesures encaminades a protegir-les: (Revisar normativa) 

 

 Alumnat 
 

Dades personals i familiars  

 

Només es sol·licitaran  aquelles dades de caràcter personal que siguin adequades, pertinents i no excessives 
en relació amb l’àmbit i les finalitats educatives. 
 
Les dades de caràcter personal seran exactes i es procurarà que estiguin actualitzades, per la qual cosa, a 
començament de cada any escolar,  s’informarà a les famílies que han de comunicar a la secretaria del 
centre tots els canvis produïts, posant especial interès en les dades de contacte en cas d’emergència.  
 
Els/les mestres tutors/es així com les persones responsables del menjador escolar i activitats extraescolars 
disposaran  d’un llistat amb els noms dels pares/mares/tutors/es, adreces i telèfons de contacte dels/de les 
alumnes al seu càrrec, del  qual en seran responsables i que en cap cas el faran públic. 
 
En els casos d’anul·lació matrimonial, separació o divorci dels pares/mares/tutors/es els documents que 
acreditin quines són les persones que tenen la guarda i custòdia d’un/a alumne/a  seran arxivats i  es 
cancel·laran  una vegada acabada l’escolarització de l’alumne/a al centre o bé quan es produeixi una 
modificació dels mateixos. El mateix procediment es seguirà en el cas de la documentació referida a la salut 
dels interessats.  

 

Dades acadèmiques 

 

Als fitxers del centre es troben les dades acadèmiques de l’alumnat  establertes per l’Administració 
Educativa, així com els informes enviats als pares/mares tutors/es. 

El/la secretari/a es l’encarregat/ada  de tenir cura que els expedients acadèmics dels/de les alumnes 
estiguin complets i diligenciats d’acord amb la normativa vigent. 

En acabar l’escolaritat al centre es lliuraran a les famílies  l’historial acadèmic i tots els informes de les 
avaluacions escolars,  romandran arxivats  al centre còpies de l’informe de la darrera avaluació de primària,  
l’historial acadèmic  i l’expedient acadèmic de l’alumne/a. 

Els fulls de demanda  i l’informe de valoració  emès per l’orientadora i/o PTSC  quedaran arxivats fins que 
l’alumne/a acabi l’escolarització al centre, posteriorment seran cancel·lats.    
 

En el cas dels/de les alumnes amb necessitats educatives especials es trametran als IES on quedin 
matriculats els dictàmens d’escolarització, els informes psicopedagògics i els documents individuals 
d’adaptacions curriculars. 

 

Altres dades 

 

Quan des del centre se sol·liciti altre tipus d’informació (enquestes, formularis...),  en el mateix imprès de 
sol·licitud de dades s’indicarà  la finalitat per a  la qual es recullen. Aquests formularis seran anònims 
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exceptuant aquelles situacions que per si mateixes necessitin les dades personals dels/de les  
interessats/ades.  Les dades recollides per aquest procediment només seran tractades amb la finalitat 
expressada. Davant qualsevol dubte sobre la legalitat de les dades recaptades es sol·licitarà assessorament a 
la Conselleria d’Educació i Cultura, a través del Departament d’Inspecció Educativa. 
No és competència de la Direcció del centre autoritzar la realització  d’estudis i la recollida de dades per  
persones o entitats per la qual cosa s’informarà als/a les   interessats/ades  que han de sol·licitar 
l’autorització directament a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca 

 
 
Professorat 

 

Dades personals del professorat 

 
Només es sol·licitaran  aquelles dades de caràcter personal que siguin adequades, pertinents i no excessives 
en relació amb l’àmbit i les finalitats educatives. 
 
No es facilitarà cap dada personal del professorat a les famílies o altres persones sense autorització de 
l’interessat/ada 

 

Seguretat de les dades  

 

El/la secretari/a del centre com a responsable dels fitxers del centre haurà d’adoptar les mesures tècniques 
i organitzatives que garanteixin la seguretat de les dades personals i acadèmiques. Per la qual cosa es 
prendran les següents mesures: 

En acabar la jornada escolar el/la secretari/a tancarà amb clau els arxivadors 

Els/les mestres que hagin de consultar l’expedient d’un/a alumne/a ho faran preferentment a la secretaria 
del centre. Cas que fos necessari treure algun document de l’expedient ho comunicaran al/ a la secretari/a i 
el retornaran els més prest possible i sempre dins la mateixa jornada escolar. En cap cas es podrà treure un 
expedient acadèmic del centre ni efectuar-ne còpies del mateix. Durant el temps que un document estigui 
fora de  la secretaria  del centre en  serà responsable la persona que  l’hagi tret.  
Es tindrà especial cura en la custòdia dels documents que es trobin en suport informàtic. En els  equips 
informàtics on hi estiguin  desats , així com en els de secretaria, s’instal.larà un perfil d’usuari amb  clau 
d’accés. 
 

Deure de secret 

 

El/la responsable d’un fitxer i les persones que intervenen en alguna de les fases del tractament de les dades 
de caire personal i/o acadèmic estan obligats al secret professional, obligació que subsistirà una vegada 
finalitzada la relació amb el centre. 

Dades especialment protegides 

El centre tindrà especial cura en la custòdia de les dades especialment protegides, com podrien ser els 
informes del Equip d’Atenció Primerenca, Servei de Protecció de Menors, Equip d’Orientació 
Psicopedagògica...  
Quan un document elaborat pel centre contengui dades que es considerin d’especial protecció s’hi inclourà  
una marca d’aigua amb la llegenda “confidencial” 

 
Comunicació de dades 

 

El centre no facilitarà cap dada personal de l’alumnat  exeptuant aquells casos en els que la comunicació 
que  hagi d’efectuar-se tengui com a destinatari la Conselleria d’Educació, el Servei de Protecció de Menors, 
el Ministeri Fiscal o els Jutges o Tribunals en l’exercici de les funcions que tenen atribuïdes.  
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En el cas de l’elaboració  d’informes d’alumnes dirigits al Servei de Protecció de Menors  es demarà a aquest 
servei una petició per escrit de la informació concreta que sol·liciten.  
Quan es mantengui una entrevista oral  amb la Treballadora Social de l’EOEP i/o el Servei de Protecció de 
Menors  a partir de  la qual s’extregui un informe escrit es sol·licitarà la lectura d’aquest document. 
El centre no facilitarà cap dada personal  del professorat exeptuant aquells casos en els que la comunicació 
que  hagi d’efectuar-se tengui com a destinatari la Conselleria d’Educació, el Ministeri Fiscal o els Jutges o 
Tribunals en l’exercici de les funcions que tenen atribuïdes. 

Ús d’imatges 

Tenint en compte el dret de l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge dels menors i amb la finalitat de 
compaginar aquests drets amb una tasca educativa d’investigació i aproximació a les famílies s’ estableixen 
unes normes d’ús  de les fotografies escolars, filmacions,  gravacions i  treballs dels alumnes. 

 

Ús intern  

Es consideraran d’ ús intern d’aquests documents les següents situacions: 
 
1. Exposició de fotografies escolars dins el recinte escolar. 
2. Publicació de treballs i/o fotografies a la revista escolar. 
3. Documents del centre: (PEC, PGA Memòries..) 
4. Documents continguts en els dossiers dels projectes de treball. 
5. Documents en suport informàtic dirigits a les famílies. 
6. Filmacions i/o gravacions dels/de les alumnes, bé siguin dirigides o espontànies, destinades a les famílies 

o a per  l’ús intern de les mateixes. 
7. Blogs o Sites del centre. 

 

A començament de cada any acadèmic  es sol·licitarà l’autorització dels/de les representants legals  l’ús 
d’aquests documents en la forma abans esmentada. Aquesta autorització podrà ser revocada en qualsevol 
moment pels interessats/ades.  En aquesta autorització s’inclourà també la circumstància de la publicació 
d’imatges fetes dins l’àmbit escolar  en els mitjans de comunicació local.  
Es tindrà especial cura i sensibilitat per evitar que la utilització d’aquests documents puguin ser causa de 
comparacions o discriminacions entre l’alumnat i les famílies.  

 
Quan es lliuri un document a les famílies en el que s’incloguin imatges o treballs d’altres alumnes 
s’especificarà clarament  que l’ús indegut dels mateixos no serà  responsabilitat de l’escola. 
En cap cas s’utilitzarà, sense comunicar-ho a les famílies, un document escrit  o audiovisual per un altre 
finalitat que per la que hagi estat dissenyada.  
 
En altres situacions no recollides anteriorment com podria ser l’ús de documents per elaboració de cartells, 
pàgines web, publicació de treballs a llibres o la seva utilització en ponències, seminaris ... és sol·licitarà  
una autorització  per a cada  situació en concret.   

 


