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TÍTOL I. INTRODUCCIÓ 
 

Vista la necessitat d’ordenar i completar les normes vigents, la direcció del centre formula, 
aprova, revisa i/o actualitza les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del Centre) i en 
rendeix comptes al Consell Escolar. Tal i com ho indica el decret d’autonomia de centres. 

Aquest reglament desenvolupa els trets fonamentals recollits en el Projecte Educatiu de 
Centre (PEC) que incideixen directament en l’organització i funcionament del centre. 

Aquesta normativa es basa en la concreció dels següents trets recollits en el PEC: 
 
  

TRETS D’IDENTITAT O MISSIÓ: 
 

 Som un Institut Escola públic, democràtic, català, laic i plural que proporciona un 
servei educatiu integral. 

 

 Antaviana està situada en un barri perifèric de la ciutat de Barcelona habitat per 
famílies treballadores amb molta diversitat cultural i social. 

 

 Treballem per aconseguir la cohesió social a través del diàleg i el respecte a les 
opinions dels altres. 

 

 Atenem les particularitats socials, intel·lectuals i familiars de tots els nens i nenes, 
noies i nois, a través del respecte, la tolerància i la inclusió. 

 

 Treballem per oferir una igualtat d’oportunitats, posant a l’abast de tot l’alumnat els 
recursos TIC de què disposem i que formen part de les activitats i el quefer quotidians. 

 

 Ajudem a desenvolupar les capacitats del nostre alumnat, potenciant els valors fixats 
per tal d’aconseguir persones lliures, competents en la societat, respectuoses amb 
l’entorn, tolerants, autònomes, autocrítiques i responsables. 

 

 Gaudim d’un bon clima de treball entre el professorat i tenim capacitat d’innovació. 
 

VISIÓ: 
 
Antaviana vol: 
 

 Ser un Institut Escola públic de qualitat, on l’adquisició de valors sigui tan important 
com l’adquisició de coneixements, i on alumnat i professorat gaudeixin amb les 
tasques que realitzen. 

 

 Ser un Institut Escola acollidor, integrador i cooperatiu, amb la participació de tota la 
comunitat educativa.  
 

 Emprar una metodologia significativa i vivencial on els alumnes puguin observar, 
experimentar i desenvolupar el seu esperit crític. 
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 Treballar per tal que els nostres alumnes siguin autònoms, responsables i respectuosos 
amb si mateixos, amb les altres persones i amb l’entorn, capaços de resoldre els 
conflictes. 

 

 Incentivar que el nostre alumnat sigui competent socialment i capaç de resoldre els 
conflictes de forma eficaç. 

 

 Augmentar el percentatge d’alumnes amb èxit escolar.  
 

 Aplicar noves metodologies a l’aula que interrelacionin totes les àrees i respectin els 
ritmes d’aprenentatge de l’alumnat: treballar per projectes a l’aula, estimular centres 
d’interès, crear racons d’aprenentatge, promoure l’enfocament competencial i global 
del coneixement, prioritzar l’atenció individualitzada. 
 

 Estimular la participació i protagonisme de l’alumnat, centrant l’atenció en els seus 
interessos, inquietuds i necessitats. 

 

 Potenciar la creativitat i la feina coordinada entre l’equip docent i engegar projectes 
engrescadors per a tothom. 

 

 Utilitzar les TIC de forma habitual en el desenvolupament dels processos 
d’ensenyament/aprenentatge. 

 

 Viure l’esport com a mitjà d’integració i cohesió de l’alumnat.  
 

 Fomentar l’expressió artística com a eix vertebrador del projecte educatiu en totes les 
etapes. 

 

 Ser un agent actiu en la cura del medi ambient. 
 

 Ser una escola oberta a les famílies i a l’entorn: ser un centre de referència, donada la 
falta de infraestructures del barri. 

 

 Implicar les famílies en el progrés dels seus fills i filles. 
 

VALORS:   
 
La nostra tasca educativa té com a repte desenvolupar les capacitats de l’autoestima, la 
responsabilitat, la cooperació i l’autonomia. 
 

Destaquem: 

 El català com a llengua vehicular. 
 

 La catalanitat, a través de la difusió de les tradicions, arrels, cultura, llengua...  
 

 La creativitat, la curiositat, la iniciativa i el sentit crític.  
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 La felicitat, gaudiment i satisfacció personal que obtenim com a recompensa pel 
nostre esforç, compromís, implicació personal i constància amb la feina que se’ns 
encomana.  

 

 El respecte vers un mateix, l’altre i l’entorn, reconeixent l’autoritat dels adults, tant de 
mestres i personal, com de pares i mares.  

 

 L’aplicació del sentit comú davant qualsevol situació.  
 

 La inclusió, la tolerància, l’ajuda entre iguals i la cooperació amb la resta de grup.  
 

 El diàleg com a mitjà per a comunicar-nos i aconseguir exposar les nostres idees d’una 
forma empàtica.  

 

 La No discriminació per sexe, ètnia, estereotips, religió. 
 

MARC NORMATIU:  
 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación-LOE. 
 

 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació-LEC. 
 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.  
 

 Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius i del 
personal directiu professional docent. 

 

 Decret 279/2006. De 4 d’abril, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la 
convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya, derogat 
parcialment (art. 4 i Títol IV) pel Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius.  

 

 Resolucions que aproven els documents per a l’organització i els funcionament dels 
diferents tipus de centres.  

 
Correspon al Consell Escolar participar en l’aprovació de les NOFC les NOFC i les seves 
modificacions (Decret 102/2010 Art. 18.3). Ha de ser consultat de manera preceptiva per 
valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres. 

En cap cas pretén ser un document inamovible i és obert, ara i sempre, a les modificacions  i/o 
ampliacions que calguin d’acord amb l’opinió majoritària de la comunitat educativa de l’escola 
i del seu Consell Escolar. 

 

TÍTOL II. CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE EDUCATIU 
 
L’autonomia del nostre centre educatiu abasta l’àmbit pedagògic, organitzatiu i de gestió de 
recursos humans i materials. El projecte educatiu del centre n’és la màxima expressió.  
 



 

IE Antaviana NOFC                                                                                                                                                                           8 
 

 

El nostre centre està subjecte a la supervisió curricular i a l’avaluació dels resultats de 
rendiments educatius de l’alumnat.  
 
L’administració educativa respecta i dona suport a l’exercici de l’autonomia del centre en el 
marc de l’ordenament jurídic general, i disposa de les facultats de supervisió i control previstes 
a l’ordenament. 
 
La Inspecció d’Ensenyament adequa les actuacions que li corresponen en l’exercici de les seves 
funcions, al règim d’autonomia del centre i a l’assignació de responsabilitats a la seva direcció.  
 
El centre té establert un sistema d’acolliment del professorat a inici de curs, per garantir el 
coneixement del projecte educatiu i la pertinent adaptació del seu exercici professional. 
 

CAPÍTOL 1. PER ORIENTAR L’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 
 

L'estructura d'organització i gestió ha de permetre i facilitar, en el marc del projecte educatiu: 
 

 L'autonomia de gestió organitzativa i pedagògica de l’escola i la definició dels seus 
objectius. 
 

 L'assoliment dels objectius didàctics i pedagògics dels ensenyaments que s'hi 
imparteixen i la seva adequació a les necessitats de l'entorn i context sociocultural. 

 

 La participació de la comunitat educativa en la direcció i gestió del centre i l'exercici 
dels drets i deures dels membres que la componen. 

 

 La millora del processos d'ensenyament i aprenentatge i d’avaluació dels alumnes. 
 

 La investigació i innovació educatives i la formació del personal docent. 
 

CAPÍTOL 2. PER ORIENTAR EL RENDIMENT DE COMPTES AL CONSELL 
ESCOLAR DE LA GESTIÓ DEL PEC 
 
El Projecte Educatiu de Centre (PEC) i el Projecte de Direcció (PdD):  
 
El PEC és la màxima expressió de l’autonomia del centre educatiu i l’element vertebrador de la 
seva activitat.  
 
El PdD, atès que ordena el desplegament i l’aplicació del PEC per al període demandat de la 
direcció del centre, ha d’establir les línies d’actuació prioritàries que s’han de desenvolupar 
durant el període i, si escau, ha de formular propostes en relació a l’adaptació o modificació, 
total o parcial, del PEC.  

 
El PdD es concreta, cada curs, mitjançant les Programacions Generals Anuals (PGA), que han de 
permetre assolir els objectius formulats en el projecte.  
 
En l’actualització del PdD, en la renovació del mandat, s’han de tenir en compte les 
actualitzacions de tots els aspectes del projecte de direcció inicial que es considerin pertinents, 
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sense perjudici de la possibilitat d’introduir-ne de noves, amb els indicadors corresponents, 
quan escaigui. 
 

CAPÍTOL 3. PER ORIENTAR L’APLICACIÓ DELS ACORDS DE 
CORRESPONSABILITAT 
 
Els acords de coresponsabilitat que es puguin dur a terme amb les administracions seran 
proposats per la direcció amb la col·laboració del claustre i aprovats pel Consell Escolar. 
 
Es formarà un grup impulsor, format per l’equip directiu i membres del claustre (mínim un 
representant per cicle) que guiarà, gestionarà i farà el seguiment de l’acord establert. 
 
El rendiment de comptes dels acords de coresponsabilitat el farà el grup impulsor davant de 
l’administració corresponent i n’informarà al claustre i al Consell Escolar. 
 

CAPÍTOL 4. APROVACIÓ, REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PEC 
 
Definició del Projecte Educatiu de Centre (PEC):  
 
El PEC la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i li dona sentit amb la 
finalitat que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques i, més en general, el màxim 
aprofitament educatiu.  
 
El PEC contribueix a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de la comunitat 
educativa i la relació entre el centre i l’entorn social. Ha de tenir en compte, si n’hi ha, els 
projectes educatius territorials.  
 
Per definir o actualitzar el PEC, el centre ha de tenir en compte les característiques socials i 
culturals del context escolar i de l’entorn productiu, i preveure les necessitats educatives de 
l’alumnat.  
 
El conjunt de normes d’organització i funcionament del centre han de ser coherents amb els 
principis, valors, objectius i criteris educatius que el centre determini en el seu projecte 
educatiu. 
 
Aplicació del PEC:  
 
El centre, en exercici de l’autonomia de què gaudeix, establirà acords de coresponsabilitat amb  
l’Administració educativa amb l’objectiu de desenvolupar l’aplicació del projecte educatiu.  
 
El centre ha de retre comptes a la comunitat educativa i a l’Administració de la seva gestió, 
dels resultats obtinguts i de l’aplicació dels acords de coresponsabilitat.  
 
Aprovació del PEC:  
 
La formulació del PEC correspon al claustre de professorat, a iniciativa del director i amb la 
participació dels professionals d’atenció educativa. L’aprovació del PEC correspon a la direcció 
del centre escoltant prèviament els suggeriments i aportacions dels membres del Claustre i/o 
del Consell Escolar del centre i informant-los de la pertinent aprovació. 
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Correspon al director posar el PEC a disposició de l’Administració educativa, que n’ha de 
requerir la modificació en cas que no s’ajusti a l’ordenament.  
 

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

CAPÍTOL 1. ÒRGANS UNIPERSONALS DE DIRECCIÓ 
 

Són el director, el secretari, el cap d’estudis de primària, la cap d’estudis secundària i el 
coordinador pedagògic. 
 

Secció 1. Director/a.  
 
El decret 155/2010 de 2 de novembre en el seu capítol 2 recull les funcions i atribucions de la 
direcció. No obstant, el director o directora té funcions de representació, funcions de lideratge 
pedagògic i de lideratge de la comunitat escolar i funcions de gestió. Aquestes funcions 
s'exerceixen en el marc de l'ordenament jurídic vigent, del PEC i del PdD aprovat. 

Funcions de representació 

 Representar el centre. 

 Exercir la representació de l'Administració Educativa en el centre. 
 

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

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

Funcions de direcció i lideratge pedagògics  

 Formular la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i adaptacions 

corresponents. 

 Vetllar perquè s'aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents 

amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment. 

 Assegurar l'aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels 

plantejaments tutorials, coeducatius i d'inclusió, i també de tots els altres 

plantejaments educatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de 

direcció. 

 Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l'educació, administrativa i de 

comunicació en les activitats del centre, d'acord amb el projecte lingüístic del centre. 

 Establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu. 



 

IE Antaviana NOFC                                                                                                                                                                           11 
 

 

 Proposar, d'acord amb el projecte educatiu la relació de llocs de treball del centre i les 

modificacions successives. 

 Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l'aplicació de la 

programació general anual. 

 Impulsar, d'acord amb els indicadors de progrés, l'avaluació del projecte educatiu i, 

eventualment, si s’escau, dels acords de coresponsabilitat. 

 Participar en l'avaluació de l'exercici de les funcions del personal docent i de l'altre 

personal destinat al centre, amb l'observació, si escau, de la pràctica docent a l'aula. 

Funcions relacionades amb la comunitat escolar 

 Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís educatiu del 

centre. 

 Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures 

mediadores i/o disciplinàries corresponents. 

 Assegurar la participació del Consell Escolar. 

 Establir canals de relació amb l’Associació de mares i pares d'alumnes. 

 Establir canals de relació amb la Comunitat Educativa de l’escola Antaviana i el seu 

entorn: Pla Comunitari, entitats de lleure, etc. 

Funcions relatives a l'organització i la gestió del centre 

 Impulsar l'elaboració i l'aprovació de les NOFC i dirigir-ne l'aplicació.  Revisar-les 

periòdicament. 

 Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en el projecte 

educatiu. 

 Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la normativa 

vigent. 

 Visar les certificacions. 

 Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel secretari o 

secretària del centre. 

 Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d'acord amb el pressupost aprovat. 

 Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l'Administració Educativa i actuar 

com a òrgan de contractació. 

 Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves funcions, la 

qual cosa comporta, si escau, l'observació de la pràctica docent a l'aula. 
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El director o directora té qualsevol altra funció que li assigni l'ordenament i totes les relatives 
al govern del centre no assignades a cap altre òrgan. 

El director o directora, en l'exercici de les seves funcions, té la consideració d'autoritat pública i 
gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i d'ajustament a la norma en les seves 
actuacions, llevat que es provi el contrari. El director o directora, en l'exercici de les seves 
funcions, és autoritat competent per a defensar l'interès superior de l'infant. 

Secció 2. Cap d’Estudis. Secretari/a, Coordinador/a Pedagògic/a 

Cap d’Estudis 

Correspon, amb caràcter general, a Cap d’Estudis, la programació i el seguiment de les 
activitats docents del centre i l’aplicació del document de les NOFC, en col·laboració amb el 
Director, la Secretària-Administradora i el Claustre. 

El o la cap d’estudis és nomenat/da per la direcció del centre, per un període no superior al del 
mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat al centre, com a mínim, per un curs 
sencer. 

Correspon al o la cap d’estudis exercir les funcions que li delegui la direcció d’entre les 
previstes a l’article 147.4 de la Llei d’educació i totes les altres que li encarregui la direcció, 
preferentment en els àmbits curricular, d’organització, coordinació i seguiment dels 
ensenyaments i altres activitats del centre i d’atenció a l’alumnat, d’acord amb el que prevegi 
el projecte de direcció i s’incorpori a les normes d’organització i funcionament del centre: 

 Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents 

amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment. 

 Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels 

plantejaments tutorials, coeducatius i d’inclusió, i també de tots els altres 

plantejaments educatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de 

direcció. 

 Informar, atendre i coordinar els cicles a través de la comissió de coordinació. 

 Vetllar l’activitat pedagògica del professorat i dels cicles mitjançant diferents reunions, 

mirant de: 

- Coordinar la realització de la programació de les diferents matèries tenint cura 

d’arxivar-la. 

- Establir coherència  i adequació en la selecció dels llibres de text, material 

didàctic i bibliogràfic utilitzat al llarg del procés educatiu i tenir cura de 

conservar-los. 

- Fer complir els criteris fixats pel Claustre de professors sobre el treball 

d’avaluació i recuperació de l’alumnat. 
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 Coordinar els actes acadèmics, en col·laboració amb el Consell Escolar del centre i 

l’AFA. 

 Elaborar la Programació General Anual i la Memòria del centre. 

 Coordinar les activitats de formació del professorat: Pla de Formació, entre altres. 

 Substituir el Director en cas d’absència o malaltia. 

 Elaborar els horaris i la distribució de grups i aules segons la naturalesa de l’activitat 

acadèmica, tenint en compte la programació de les activitats docents. 

 Controlar l’assistència del professorat i vetllar per la seva substitució en cas d’absència 

i/o sortides escolars. 

 Vetllar per l’harmonia de les relacions interpersonals. 

 Coordinar el treball en xarxa amb els serveis educatius de Nou Barris: CRP, EAP, LIC, 

Promotor, etc.  

 Controlar el règim general de l’alumnat (Decret de Drets i Deures NOFC). 

 Convocar i assistir, conjuntament amb el director, a les reunions del consell de 

delegats.  

 Coordinar la planificació de les activitats extraescolars del centre: reforços 

extraescolars, activitats planificades per l’AFA, voluntariat, etc. 

 Fer el seguiment d’absentisme de l’alumnat. 

 Fer el seguiment d’absentisme del personal del centre. 

 Assistir a les sessions d’avaluacions 

 Altres funcions que li siguin encomanades pel director o bé que li siguin atribuïdes per 

disposicions del Departament d’Ensenyament. 

Secretari/a 
 

El secretari és nomenat per la direcció del centre, per un període no superior al del mandat de 
la direcció, entre el professorat que és destinat al centre, com a mínim per un curs sencer. 
 
Correspon al secretari o a la secretària l’exercici de les funcions que li delegui la direcció 
d’entre les previstes a l’article 147.4 de la Llei d’educació i totes les altres que li encarregui la 
direcció, preferentment en l’àmbit de la gestió econòmica, documental, dels recursos 
materials i de la conservació i manteniment de les instal·lacions, d’acord amb el que prevegi el 
projecte de direcció i s’incorpori a les normes d’organització i funcionament del centre: 
 

 Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa. 

 Exercir la secretaria de les reunions que celebrin els òrgans col·legiats i aixecar-ne les 

actes corresponents. 
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 Planificar i ordenar les tasques administratives de la secretaria, i assenyalar les 

prioritats de gestió atenent el calendari escolar i la programació general del centre. 

 Facilitar les certificacions i els documents oficials del centre. 

 Tenir cura de la comptabilitat derivada de la gestió econòmica del centre i de la 

coordinació del menjador i del transport escolar (excursions i colònies). 

 Elaborar l’avantprojecte de pressupost del centre. 

 Formular i mantenir actualitzat l’inventari general del centre. 

 Vetllar per l’adequat compliment de la gestió administrativa del procés de 

preinscripció i de matriculació. 

 Custodiar els llibres i els arxius del centre i assegurar la unitat documental dels 

registres i expedients acadèmics de l’alumnat, vetllant per tal que siguin complets i 

diligenciats d’acord amb la normativa vigent. 

 Dirigir el funcionament econòmic de la biblioteca del centre: 

- Control de les publicacions periòdiques1 

- Gestió del pressupost de la biblioteca. 

- Control i renovació de les revistes de la sala de professors2 

- Dinamització de la biblioteca.3 

- Fer el seguiment del menjador i del transport escolar (sortides i colònies) 

- Facilitarà i vetllarà pel control d’assistència de l’alumnat, que es regirà per la 

normativa del centre. 

- Establirà les relacions amb l’AFA. 

 
Altres funcions que li siguin encarregades pel director o bé que li siguin atribuïdes per 
disposicions del departament d’Ensenyament. 
 
Correspon també al secretari o secretària del centre l’exercici de les funcions pròpies de la 
secretaria del claustre i del consell escolar del centre, i d’aquells altres òrgans col·legiats en 
què les normes d’organització i funcionament del centre així ho estableixin. 
 

Coordinador pedagògic 

 

 Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels 

plantejaments tutorials, coeducatius i d’inclusió, i també de tots els altres 

plantejaments educatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de 

direcció.  

                                                           
1
 Funció traspassada a la comissió Biblioteca 

2
 Funció traspassada a la comissió Biblioteca 

3
 Funció traspassada a la comissió Biblioteca 
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 Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’educació, administrativa i de 

comunicació en les activitats del centre, d’acord amb el que disposen el títol II i el 

projecte lingüístic del centre.  

 Establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu.  

  Instar que es convoqui el procediment de provisió de llocs a què fa referència l’article 

124.1 i presentar les propostes a què fa referència l’article  

 Impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte educatiu i, 

eventualment, dels acords de coresponsabilitat.  

 Participar en l’avaluació de l’exercici de les funcions del personal docent i de l’altre 

personal destinat al centre, amb l’observació, si escau, de la pràctica docent a l’aula.  

 Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la normativa 

vigent. 

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

actuar com a òrgan de contractació.  

 Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves funcions, la 

qual cosa comporta, si escau, l’observació de la pràctica docent a l’aula.  

 Altres funcions que li siguin encarregades pel director o bé que li siguin atribuïdes per 

disposicions del departament d’Ensenyament. 

 

CAPÍTOL 2. ÒRGANS COL·LEGIATS DE PARTICIPACIÓ EN EL GOVERN I LA 
GESTIÓ DEL CENTRE 

Secció 1. Consell Escolar. Article 148 de la LEC 

 El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.  

Corresponen al Consell Escolar les funcions següents: 
 

 Participar en l’elaboració del projecte educatiu i les modificacions corresponents, 

abans de la seva aprovació pel director o directora del centre. Posteriorment a la seva 

aprovació, rebre la informació puntual d’aquesta. 

 Participar, amb el pertinent debat, en l’elaboració de  la programació general de 

centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats. Un cop aprovat per la direcció 

del centre, rebre’n la informació corresponent. 

 Ésser informat de les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords 

de col·laboració del centre amb entitats o institucions que s’efectuïn i/o aprovin des de 

la direcció del centre. 
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 Participar en l’elaboració de les normes d’organització i funcionament i les 

modificacions corresponents abans de la seva aprovació per la direcció del centre. 

Rebre’n la informació pertinent. 

 Participar en les diferents actualitzacions de la carta de compromís educatiu abans de 

ser aprovada per la direcció del centre. Rebre la informació pertinent d’aquesta 

aprovació. 

 Rebre informació sobre el pressupost del centre i el rendiment de comptes aprovat per 

la direcció del centre. 

 Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o 

directora. 

 

 Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes. 

 Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i 

d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 

 Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i 

conèixer l’evolució del rendiment escolar: proves diagnòstiques, proves de 

competències bàsiques, etc. 

 Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn. 

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

Composició del Consell Escolar de l’Institut Escola Antaviana: 

Un terç: 

 El director o directora, que el presideix. 

 El cap d’estudis (Infantil/Primària). 

 El cap d’estudis (Secundària) 

 Un/a representant de l’Ajuntament. 

 Un representant del PAS (Personal Administració i Serveis) 

 Un representant del PAE (Personal Atenció Educativa) 

 El/la secretari/a de l’escola no és membre del consell escolar però hi assisteix amb veu 

i sense vot i exerceix la secretaria del consell. 

  

U terç 

 Sis representants del professorat elegits pel claustre. 
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Un terç 

 Tres representants dels pares o de les mares elegits entre ells. 

 Un/a representant que designa l’AFA de l’escola. 

 Dos representants de l’alumnat. 

 

Si es produeix una vacant en el consell escolar, aquesta serà ocupada per la candidatura més 
votada en les darreres eleccions. En cas d’empat, la vacant serà ocupada per la persona que es 
prevegi que estarà més temps al centre. Si l’empat persisteix, es farà un sorteig. Si no hi ha 
més candidats o candidates per cobrir-la, la vacant roman sense cobrir fins a la propera 
renovació del consell escolar. La nova persona membre es nomena pel temps que restava del 
mandat a la persona que ha causat la vacant.(Article 28.3 del Decret 102/2010 que regula la 
renovació dels membres del consell escolar).  
 
 

Reglament del consell escolar (Decret 102/2010 Art. 46)  
 
El consell escolar estableix les seves pròpies normes de funcionament). En allò que aquestes 
normes no estableixin, s’apliquen les normes reguladores dels òrgans col·legiats de 
l’Administració de la Generalitat. 
 
El consell escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions específiques 
d’estudi i informació, a les quals, en tot cas, s’hi ha d’incorporar un professor o professora i un 
representant o una representant de les mares i els pares.  
 
Els centres de titularitat pública han de comptar amb una comissió econòmica, amb les 
excepcions que estableixi el Departament. 
 

Convocatòria de les reunions dels CEC 
 
Ordinàriament han de fer-se per escrit, fixant dia, lloc, i hora en primera i en segona 
convocatòria. Inclourà l'ordre del dia dels assumptes a tractar. També s'hi adjuntarà còpia de la 
documentació que calgui ser llegida abans per tal de preparar la reunió.  També és adient 
adjuntar-hi còpia de l'acta de la sessió anterior. 
 
La convocatòria ha d'arribar a tots els membres del consell, en qualsevol cas, amb una 
antelació mínima de 48 hores, però normalment es procurarà que hi arribi amb una setmana 
d'antelació. Dins d'aquest termini es procurarà la reunió dels pares i mares membres del CEC 
amb els membres de la Junta Directiva de l'AFA. En aquestes reunions es fomentarà que 
s'analitzi l'ordre del dia esmentat, que es debati el seu contingut, i que es consensuï un acord 
unitari per a defensar la dins del CEC 
 
Si la convocatòria del consell escolar és amb caràcter extraordinari i urgent, es pot fer per 
telèfon, o personalment, i sense respectar el termini mínim establert. En aquests casos cal que 
l'acta de la sessió faci constar aquest aspecte. 
 
La convocatòria la fa el director, encara que s'ha de respectar el calendari ordinari de reunions 
fixat dins del Pla Anual de Centre, per a cada curs escolar. 
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Aquestes reunions ordinàries cal que es facin: 
 

 Una a l'inici del curs, preferentment abans del 15 d’octubre. En aquesta reunió s'ha 
d'informar preceptivament de la Programació General de Centre (PGA) per al curs 
escolar que comença. 

 

 Una altra, la última, dins del mes de juny. En aquesta reunió s'ha d'aprovar la Memòria 
Anual del curs escolar que acaba. 

 

 Tres reunions més, una dins de cada trimestre del curs. 
 
Les reunions del CEC cal convocar-les en uns dies i a unes hores que facilitin l'assistència de 
tots els seus membres. També cal recordar que el CEC s'ha de convocar si ho demanen un terç 
dels seus membres, demanant-ho plegats , i per tractar un assumpte concret que hagin fet 
constar en un escrit on ho demanin. 
 
Si els membres dels CEC observessin anomalies greus en una convocatòria que poguessin 
influir en el resultat de la presa d'acords, cal fer-ho constar a l'acta del CEC per tal que després 
d'aquesta reunió, si algun dels membres ho vol, es puguin impugnar els acords presos en 
aquella sessió. 
 

Constitució del CEC 
 
Per tal que una reunió o sessió d'un consell escolar de centre es pugui considerar vàlida cal que 
hi hagi "quòrum", és a dir, que hi siguin presents un mínim suficient dels seus membres. 
Aquest mínim s'estipula en la meitat del total de membres del CEC, si la sessió és en primera 
convocatòria i, si és en segona convocatòria, en una tercera part del total de membres. En cas 
de baixa temporal d'un membre del CEC, no es pot substituir per una altra persona. Si la baixa 
és definitiva, cal cobrir la vacant amb la següent persona més votada a les darreres eleccions, 
d'entre les candidatures del sector del CEC a què pertanyi. 

Desenvolupament d’una sessió del CEC 
 
Dins de la reunió del CEC tots els seus membres poden parlar i exposar el seu parer sobre cada 
assumpte. Tots els membres del CEC poden demanar que consti a l'acta l'explicació del seu 
vot, tan si és a favor com si és en contra del que s'hagi acordat. Si ho fan constar, les possibles 
responsabilitats que es puguin derivar de la posada en pràctica d'aquell acord no els poden 
afectar. Però si no ho fan constar expressament, tots els votants, hagin votat a favor o en 
contra, es fan responsables d'aquell acord. L'últim punt de les sessions és el de “torn obert de 
paraules”. n Aquí es poden preguntar o demanar coses, però no es poden prendre acords. El 
que sí que es pot fer és que un determinat assumpte s’inclogui com un punt de l’ordre del dia 
de la següent sessió i, aleshores si que es podrà acordar el que convingui. També es pot 
demanar, en qualsevol moment, entre una reunió i l’altra del CEC, mitjançant escrit adreçat al 
director del centre, que en la següent reunió del CEC s’inclogui un determinat assumpte dins 
de l’ordre del dia. 
 
Tots els membres del CEC han d’estar informats de que si observessin una anomalia greu sobre 
el funcionament del seu CEC, o del propi centre, cal fer-ho constar a l’acta de la sessió 
pertinent d’aquest, i després notificar-ho per escrit bé a la Inspecció Educativa, bé al gerent del 
Consorci d’Educació de Barcelona. 
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Acords del CEC 
 
Les possibilitats d’acordar quelcom a qualsevol òrgan col·legiat són les següents: 
 

 Per consens: 
 
És quan tots els membres presents arriben a acceptar un text concret, normalment en base a 
una proposta posteriorment modificada al llarg del debat dins del CEC. D'aquesta forma tots 
els membres de l'òrgan aproven una proposta per unanimitat. 
 

 Per majoria absoluta: 
 
A favor de la proposta un nombre de vots igual a la meitat més un del total de vots possibles 
dels membres de l'òrgan amb dret a vot. 
 
 

 Per majoria simple: 
 
De la proposta la meitat més un dels membres presents a la reunió, que tinguin dret a vot. 
En els dos casos, si es produeix un empat, el vot del president del CEC té doble valor. 
 

 Per majoria qualificada: 
 
És quan la normativa aplicable demana que hi hagi a favor un determinat nombre de vots, 
normalment superior a la majoria absoluta. 
 
Cal recordar que la normativa vigent demana als CEC que els acords es prenguin per consens. 
En cas que aquest no es produeixi, normalment s'adoptaran els acords per majoria simple, 
excepte en determinats casos que caldrà fer-ho per majoria absoluta o qualificada. 
 

El procés electoral 
 

El procés electoral és el període durant el qual es procedeix a la renovació dels membres dels 
consells escolars dels centres docents, mitjançant la convocatòria d'eleccions. 

Al consell escolar s'hi accedeix mitjançant l'elecció i la designació. Els membres designats són 
nomenats per les entitats i institucions reconegudes per normativa: AFA i Ajuntament. 

 

Data del procés electoral 
  

El procés electoral s'efectua per renovar la meitat dels membres de cadascun dels sectors que 
formen el consell escolar. Cada dos anys, el Departament d’Ensenyament publica amb 
antelació una resolució amb les dates durant les quals s’ha de portar a terme aquest procés. 

 Qui són els responsables del procés electoral? 

El/la director/a del centre, les meses electorals i el consell escolar actual, d'acord amb els 
termes previstos en els decrets de reglaments orgànics de centres de primària i de secundària. 
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 Qui forma part del cens electoral del sector mares i pares d’alumnes? 

Tots els pares i les mares o tutors/es d'alumnes que n'exerceixen la pàtria potestat o la tutela, 
sempre que els fills/filles o pupils/pupil·les estiguin matriculats al centre en el moment de la 
convocatòria d'eleccions. 

 Qui pot ser candidat al consell escolar? 

Poden ser els pares i les mares o els tutors/es dels alumnes que exerceixen la pàtria potestat i 
que figuren en el cens electoral. 

 Cal que les candidatures es presentin amb una relació de pares que avalin el candidat? 

No, però és recomanable que es faci, ja que d'aquesta manera l’AFA o grup de pares i mares 
que avalin un candidat o candidata poden designar una persona que actuï a la mesa electoral 
com a supervisor o supervisora. 

 Quants candidats pot votar cada lector? 

Tants com els que el consell escolar actual hagi previst per a formar part dels sector de pares i 
mares d'alumnes. 

 Qui té dret a votar, del sector de pares i mares d’alumnes? 

Poden votar el pare i la mare o tutor o tutora respectiu, llevat que la pàtria potestat de 
l'alumne/a estigui conferida en exclusiva al pare o a la mare, cas en el qual només aquest o 
aquesta té dret a vot. 

 Quines són les condicions de vot? 

La votació és personal, directa i secreta. El vot no es pot delegar, així com tampoc es reconeix 
el vot per correu. 

 I si es produeix una vacant abans que finalitzi el seu període de mandat? 

La vacant serà ocupada pel següent candidat més votat en les darreres eleccions. Si no hi ha 
més candidats per cobrir la vacant, aquesta queda sense cobrir fins a la propera renovació del 
Consell Escolar. Per això, és molt important que, acompanyant a la llista de candidats, hi figurin 
com a mínim dos pares o mares més com a possibles substituts, destacant la seva condició de 
suplents. 

 Quina durada de mandat tindran els membres electes del sector de pares i mares?  

Quatre anys. Es renovaran cada dos anys, per meitats. 

Normativa 
 

Resolució per la qual s'estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels 
consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics. 

Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius. 

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació. 
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Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els 
requisits dels centres. 

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. 

Candidats/es 
 

1.- Són candidats i candidates  les persones següents: 

 Sector de representants del professorat: totes les persones membres del claustre. 
 

 Sector de representants dels pares i mares o tutors de l’alumnat: els pares, mares i 
els tutors o tutores de l’alumnat del centre, que n’exerceixen la pàtria potestat o la 
tutela i que figuren en el corresponent cens electoral. Les candidatures poden 
presentar-se acompanyades de l’aval d’una associació de pares i mares d’alumnat o 
d’una relació de pares i mares. 
 

 Sector de representants del personal d’administració i serveis: totes les persones que 
figuren en el cens electoral del personal d’administració i serveis. 
 

 Sector de representants del personal d’atenció educativa: totes les persones que 
figuren en el cens electoral del personal d’atenció educativa. 
 

 Sector de representants de l’alumnat: Tots els alumnes de secundària del centre. 
 

2.- Les persones que en el mateix centre formen part de més d’un sector de la comunitat 
escolar únicament poden presentar-se com a candidates per a un dels sectors. Així mateix, les 
persones que són membres nats del consell escolar i alhora formen part d’un sector que hi és 
representat, no poden presentar-se com a candidates per a aquell sector. 

3.- Si el nombre de persones candidates a membres del consell escolar d’un determinat sector 
és inferior al nombre de llocs a cobrir, totes les persones membres del sector corresponent són 
elegibles com a representants d’aquell sector en el consell escolar. Si la persona elegida en 
aquestes circumstàncies ho és per al sector del professorat i/o del personal d’administració i 
serveis, ha d’assumir la representació. Si la persona resulta escollida membre en representació 
del sector del sector de pares i mares o tutors, i no vol assumir la representació, el lloc queda 
vacant fins a la següent convocatòria d’elecció de membres. 

4.- Durant el període comprés entre la convocatòria de les eleccions i la realització de les 
votacions, els candidats i les candidates poden donar a conèixer les seves propostes, sempre 
que no interfereixin en la marxa ordinària del centre. 

Meses electorals 
1.- Per a cada sector de la comunitat escolar, tret del sector representant del personal 
d’administració, es constitueix una mesa electoral, presidida pel director o directora del 
centre, encarregada d’aprovar el cens electoral, de publicar la relació de les persones 
candidates amb una antelació mínima de tres dies a la votació, d’organitzar la votació, de fer 
l’escrutini i de fer constar en acta pública els resultats de la votació, així com de resoldre els 
dubtes i reclamacions que es puguin presentar. 

2.- La composició de les meses electorals és la següent: 
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 Per a l’elecció de les persones representants del sector del professorat, la mesa 
electoral està formada pel director o directora, o òrgan de govern en qui delegui, pel 
professor o professora amb més antiguitat al centre i pel professor o professora amb 
menys antiguitat, que actua de secretari o secretària de la mesa. Si totes les persones 
tenen la mateixa antiguitat, en forma part el professor o professora de major o menor 
edat, respectivament. 
 

 Per a l’elecció de les persones representants del sector dels pares i mares o tutors de 
l’alumnat, la mesa electoral està formada pel director o directora del centre, o òrgan 
de govern en qui delegui, i per dues persones designades per sorteig entre totes les 
que integren el cens d’aquest sector. D’entre les persones designades, la de menys 
antiguitat al centre actuarà de secretari o secretària de la mesa i, en cas de 
coincidència, ho farà la de menor edat. 
 

 Per a l’elecció de les persones representants del personal d’administració i serveis i del 
personal d’atenció educativa complementària, es constitueix una mesa electoral única, 
formada pel director o directora, o òrgan de govern en qui delegui, pel secretari o 
secretària del centre, que exerceix també aquesta funció en la mesa electoral, per la 
persona que figura en el cens electoral del personal d’administració i serveis amb més 
antiguitat en el centre, i per la persona que figura en el cens electoral del personal 
d’atenció educativa complementària amb més antiguitat en el centre. Quan 
coincideixen persones de la mateixa antiguitat, en forma part la de major edat. 
 

Censos electorals 

Constitueixen el cens electoral de cada un dels sectors les persones següents: 

 Sector de representants del professorat: tots els professors i professores que integren 
el claustre en el moment de la convocatòria de les eleccions. 
 

 Sector de representants dels pares i mares o tutors de l’alumnat: tots els pares, 
mares i els tutors i tutores legals, els fills i filles dels quals estan matriculats al centre 
en el moment de la convocatòria de les eleccions. 
 

 Sector de representants del personal d’administració i serveis: tot el personal 
d’administració i serveis funcionari o contractat per l’administració titular, o per 
l’administració local en el cas de les escoles i de les escoles d’educació especial, que 
presta serveis al centre en el moment de la convocatòria de les eleccions. 
 

 Sector de representants del personal d’atenció educativa: tot el personal d’atenció 
educativa funcionari o contractat per l’administració titular, o per l’administració local 
en el cas de les escoles i de les escoles d’educació especial, que presta serveis al centre 
en el moment de la convocatòria de les eleccions. 
 

 Sector de l’alumnat: Tots els alumnes de secundària. 

El director o directora ha de fer públiques al tauler d’anuncis del centre, i sempre en l’interior 
del centre, les dades dels cens electorals de cada sector en el moment de la convocatòria de 
les eleccions. Es publiquen únicament les dades que siguin imprescindibles a l’efecte de 
permetre identificar les persones electores, i en cas que sigui necessari publicar el DNI, s’ha de 
fer amb els 4 últims dígits xifrats. Així mateix, ha d’obrir un termini de tres dies per a la 
presentació de reclamacions en relació amb les dades dels cens electorals publicades, i 
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prendre les mesures adequades per a la resolució de les possibles reclamacions, de forma que 
els cens definitius, que aproven les respectives meses electorals, s’han de fer públics amb una 
antelació de set dies respecte la data de les eleccions de cada sector. 

Procediment d’elecció dels i de les representants dels diferents sectors del consell escolar 

1.- Sector de representants del professorat: 

 L’elecció s’efectua en una sessió extraordinària del claustre, convocada amb aquest 
punt únic en l’ordre del dia. 
 

 Cada professor o professora pot votar un nombre màxim de persones candidates igual 
al nombre de representants d’aquest sector a renovar en el consell escolar. 
 

2.- Sector de representants dels pares i mares de l’alumnat: 

 Les associacions de pares i mares d’alumnat o els grups de pares i mares que avalen 
una candidatura poden designar una persona que actuï a la mesa electoral com a 
supervisor o supervisora. 
 

 Cada elector o electora pot votar un nombre màxim de persones candidates igual al 
nombre de representants d’aquest sector a renovar, en aquest procés electoral, en el 
consell escolar. Poden votar el pare i la mare o tutor o tutora respectiu, llevat que la 
pàtria potestat de l’alumne estigui conferida en exclusiva a un dels progenitors, cas en 
el qual només aquest té dret de vot. 

3.- Sector de representants de l’alumnat: 

 Cada alumne/a pot votar un nombre màxim de persones candidates igual al nombre 

de representants d’aquest sector a renovar en el consell escolar 

3.- En relació amb les eleccions del sector de representants del personal d’administració i 
serveis i/o d’atenció educativa, cada elector o electora pot votar, com a representant de cada 
sector (2), un candidat o candidata. 

4.- El director o directora determina l’horari de les votacions de cada sector en la 
convocatòria de les eleccions, d’acord amb les característiques del centre i atenent la 
possibilitat horària dels electors i electores, per tal d’afavorir i garantir l’exercici del dret de 
vot. En qualsevol cas, el període horari de votació és ininterromput. 

5.- Les votacions són personals, directes i secretes. No s’admet la delegació de vot ni el vot 
per correu. 

6.-El procediment per dirimir situacions d’empat en el procés electoral es basa en un sorteig 
que permeti clarificar-ho de manera objectiva. 

7.- Una vegada finalitzat el procés electoral, es constitueix el consell escolar del centre en el 
termini de quinze dies a partir de l’última votació, i prenen possessió els nous membres. 
D’aquesta sessió, el secretari o secretària del consell escolar n’estén l’acta. 

8.- En el termini de trenta dies hàbils a partir de la constitució del consell escolar, s’han de 
constituir les comissions que escaigui, previstes en el Decret 102/2010, de 3 d’agost, 
d’autonomia de centres educatius, i en les normes d’organització i funcionament del centre. 
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Consell Escolar: comissions de treball (Decret 102/2010 Art. 46). 
 
 
Permanent i de convivència Econòmica (preceptiva) Menjador 

   

Director/a 

Cap d’estudis 

Secretari/a 

1 mestre/a 

1 mare/pare 

Director/a 

Secretari/a 

1 mestre/a 

1 mare/pare 

Mínim: 2 membres de l’Equip 

Directiu 

1 mestre 

2 mares o pares 

 

 

Comissió econòmica (Decret 102/2010 Art. 47) 
 
Són funcions de la comissió econòmica :  
 

 Aportar al secretari criteris per a l'elaboració del projecte de pressupost del centre.  
 

 Efectuar el seguiment de l'estat de comptes del centre.  
 

 Les que expressament li delegui el consell escolar.  
 

Comissió permanent/convivència 
 

La comissió permanent té les competències que expressament li delega el consell escolar. 
 
Són funcions de la comissió permanent:  
 

 Elaborar propostes sobre temes per presentar al consell escolar.  

 Preparar els temes a tractar en les sessions del consell escolar que requereixin un 

treball previ.  

 Col·laborar, si s’escau, en l’estudi de mesures correctores imposades als alumnes i en 

el seu compliment efectiu.  

 Promoure un bon clima de convivència entre tots els membres de la comunitat 

educativa. 

Comissió de menjador  
 

Són funcions de la comissió de menjador:  
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 Actualitzar, quan s’escaigui, amb el vistiplau del Consell escolar, el reglament de 
funcionament de menjador de l’escola Antaviana (veure annex 1 Reglament del 
menjador). 

 

 Vetllar, controlar i tutelar tots els aspectes educatius, de funcionament, dietètics, 
sanitaris, higiènics, etc., del servei de menjador i del temps de migdia. Serà la 
interlocutora entre famílies, professorat i empresa, de tal manera que qualsevol 
queixa per part d’un/a usuari/ària o persona afectada del servei es comunicarà a la 
comissió que s’encarregarà de gestionar i/o resoldre el problema. 

 

 Vetllar perquè l’empresa adjudicatària o empreses compleixin les normes del 
contracte pel que fa, específicament, a ràtios personal/nombre d’usuaris, i a la 
qualitat i quantitat d’aliments.  

 

 Reunir-se, com a mínim un cop per trimestre, amb l’equip de menjador i de cuina per 
tal de compartir amb ells/es el projecte de menjador i/o de cuina. 

 
Funcionament de la comissió de menjador: 

 

 La comissió de Menjador delegada del Consell Escolar de l’Institut Escola Antaviana, 
sense perjudici de les reunions ordinàries i extraordinàries establertes d’acord amb el 
seu reglament, es reunirà tres vegades cada curs per tal de fer el seguiment del 
compliment per part de l’empresa de les condicions establertes per al servei de 
menjador: 
 

- A l’inici de curs. Per tal d’organitzar el servei i assegurar-ne les condicions idònies.  
- El segon trimestre de curs. Per tal de fer el seguiment del servei. 
- L’últim trimestre del curs. Per tal de fer l’anàlisi de la memòria del servei presentada 

per l’empresa i referida al curs vigent i de les propostes realitzades per al curs 
següent. 

 

 L’empresa adjudicatària del servei estarà obligada a assistir a aquestes tres reunions, 
com a mínim, i facilitar a les persones membres de la Comissió les dades que permetin 
fer un estudi correcte. 

 

Secció 2. Claustre del professorat. (LEC Art. 146) 
 

El claustre del professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de 
l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. És 
integrat per tot el professorat i el presideix el director o directora del centre.  
 
El claustre del professorat té les funcions següents:  
 

a) Intervenir en l’elaboració i la modificació del projecte educatiu.  
 

b) Designar els mestres o els professors que han de participar en el procés de selecció del 
director o directora.  

 
c) Establir directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial.  
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d) Decidir els criteris per a l’avaluació dels alumnes.  
 
e) Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els 

resultats.  
 
f) Elegir els representants del professorat en el consell escolar.  
 
g) Donar suport a l’equip directiu i, si escau, al consell de direcció, en el compliment de la 

programació general del centre.  
 
h) Les que li atribueixin les normes d’organització i funcionament del centre, en el marc 

de l’ordenament vigent.  
 
i) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.  

 

El director o directora pot convocar a les sessions del claustre del professorat, professionals 
d’atenció educativa destinats al centre perquè informin amb relació a l’exercici de les funcions 
establertes per les lletres a, c, d, e, g i h de l’apartat anterior.  
 
El claustre es reuneix mensualment amb caràcter ordinari i sempre que el convoqui el/la 
director/a o ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus membres.  
 
L'assistència a la reunió del claustre és obligatòria per a tots els seus membres.  
 
Funcionament del claustre:  
 
La convocatòria del claustre correspondrà al Director/a i haurà de ser acordada i notificada 
amb una antelació mínima de 48 hores, excepte en cas d'urgència. A la convocatòria 
s'adjuntarà l'ordre del dia que pot recollir les propostes que sorgeixin del cicle, comissions i/o 
càrrecs.  
 
El claustre també podrà ser convocat prèvia sol·licitud de, al menys, un terç dels seus 
membres. En aquest cas, els sol·licitants hauran de proposar l'ordre del dia i aportar la 
informació necessària sobre els temes a tractar, abans de les 48 hores de la celebració del 
Claustre.  
 
El quòrum necessari perquè el claustre estigui vàlidament constituït serà de 2/3 dels seus 
membres. S'esperarà un temps de 5 minuts desprès de l'hora de la convocatòria per 
determinar si hi ha quòrum. La sessió es dissoldrà quan faltin més d'un terç dels seus 
membres.  
 
De no haver-hi quòrum, el Claustre es constituirà en segona convocatòria 24 hores després de 
l'hora assenyalada per la primera.  
 
L'ordre del dia dels claustres ordinaris comprendrà els següents punts:  
 

a) Lectura i aprovació, si procedeix, de l'acta del/s claustre/s pendents d'aprovació.  
 

b) Punts de l'ordre del dia a debatre.  
 

c) Torn obert de paraules.  
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d) En cas que hi hagi alguna esmena, totes les observacions i rectificacions a les actes 
llegides es consignaran en l'acta del claustre on s'efectuen.  
 

e) Els acords s'adoptaran per consens. En cas de no arribar-hi i s’hagués de fer votació es 
resoldrà per majoria absoluta dels assistents. Si cap proposta obté la majoria absoluta, 
es repetirà la votació i s'aprovarà aquella que obtingui la majoria simple, previ torn de 
intervencions. Dirimirà els empats el vot del/la director/a.  
 

f) En l'absència d'un/a mestre/a, el seu substitut/a oficial té dret a votar sempre i quan el 
titular no sigui present i el tema que s’estigui tractant l’afecti directament.  
 

g) Els membres del claustre que discrepin de l'acord majoritari podran demanar que 
consti en acta el seu desacord quedant exempts de la responsabilitat legal que pugui 
derivar-se’n, però no de la seva execució.  
 

h) Tots els mestres poden fer ús de la paraula en el punt de l'ordre del dia que es debat, i 
també tenen dret a exposar precs, formular preguntes i presentar propostes.  
 

i) Tota intervenció s'haurà de ajustar a la proposta objecte del debat, expressant-se de 
forma correcta i evitant molestar el claustre o algun del seus components.  
 

j) El/la director/a podrà prendre part en els debats demanant torn de paraula com 
qualsevol altre mestre/a.  
 

k) Exhaurides les intervencions reglamentàries, es procedirà a la votació, sense poder 
tornar a començar el debat un cop conegut el resultat de la votació.  
 

l) Les votacions es podran realitzar a mà alçada o secreta en funció del tema a tractar i/o 
la demanda dels membres del claustre. 

 

 

CAPÍTOL 3. EQUIP DIRECTIU. (LEC Art. 147; Decret 102/2010 d’autonomia de 
centres, Art. 35) 
 

L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern del centre públic i les persones membres han de 
treballar coordinadament en l’exercici de les seves funcions. Correspon a les persones 
membres de l’equip directiu la gestió del Projecte de Direcció.  
 
L’equip directiu del centre està format pel director o directora, que el presideix, el o la cap 
d’estudis, el secretari o secretària i el coordinador pedagògic. 
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Són funcions de l'equip directiu :  
 

a) Assessorar el/la director/a en matèries de la seva competència. 
 

b) Elaborar la Programació General Anual, el Projecte Educatiu, les NOFC, la Memòria 
anual, el pla d’acollida de l’alumnat nouvingut del col·legi.  

 
c) Afavorir la participació de la comunitat educativa, implicant tots els sectors en la tasca 

col·lectiva del centre. 
 

d) Establir els criteris per a l'avaluació interna del centre.  
 

e) Impulsar i determinar el procediment d'elaboració i execució del pla d'avaluació 
interna.  

 
f) Col·laborar amb l'avaluació externa del centre que realitzi la inspecció d'ensenyament.  

 
g) Elaborar, si escau, el pla estratègic del centre.  

 
h) Vetllar per la promoció i la bona imatge del centre 

 
i) Vetllar per un bon clima de tota la comunitat educativa (famílies, mestres...). 

 
j) Aplicar les NOFC pel que fa a mesures disciplinàries en relació a faltes de 

comportament de l’alumnat. 

L'equip directiu impulsarà el treball col·laboratiu dels seus membres com a model de treball 
que pretén que es desenvolupi també en els treball de tots els equips del centre. 

CAPÍTOL 4. CONSELL DE DIRECCIÓ 
Capítol, inicialment, no desenvolupat que, posteriorment, intentarem valorar i/o aprovar., si 

s’escau. 

CAPÍTOL 5. ÒRGANS UNIPERSONALS DE COORDINACIÓ (Article 41 Decret 
102/2010 d’autonomia de centres) 
 

Són òrgans unipersonals de coordinació els/les coordinadors/es de cicle, el/la coordinador/a 
d'informàtica, el/la coordinador/a lingüístic, el/la coordinador/a de prevenció de riscos 
laborals, cap coordinador (secundària). 

Secció 1. Coordinadors de cicle o cap coordinador  (secundària) 
 

Infantil i Primària 

S’estableix un coordinador/a per a cada cicle (EI, CI, CM i CS).  
 
Li corresponen amb caràcter general les següents funcions:  
 

 Vetllar per la coherència i continuïtat de les accions educatives al llarg de l'educació 
infantil i l'educació primària, segons correspongui, sota la dependència del/la cap 
d’estudis. 
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 Convocar les reunions del seu cicle, presidir-les, fer el resum escrit dels acords, donar-
lo a conèixer al/a la cap d'estudis, i fer-ne el seguiment.  

 

 Fer la representació davant dels altres òrgans de l’escola. 
 

 Formar part de l'equip de coordinació pedagògica unificant criteris d’actuació i ser el 
portaveu en el seu cicle.  

 

 Vetllar per l’acompliment de la normativa del centre.  
 

 Vetllar per la consecució dels objectius proposats en el Pla de Cicle i de centre. 
 

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

 

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

 Redactar i enviar les circulars, cartes, convocatòries i informacions destinades a les 
mares i pares dels alumnes del cicle. 
 

 Vetllar per un bon clima entre els companys i companyes del cicle. 

Secundària 

S’estableix un cap coordinador de secundària per a la coordinació de continguts i 
funcionament de projecte globalitzat. 
 
Li corresponen amb caràcter general les següents funcions:  

 

 Vetllar per la coherència de continguts i treball coordinat de l’equip docent. 

 Liderar les reunions de projecte. 
 

 Coordinar la rebuda, difusió i coherència de formats de la documentació elaborada per 
cada professor/a. 

 

 Programar temporalment les activitats al llarg del quadrimestre. 
 

 Custodiar les graelles d’avaluació i autoavaluació. 
 

 Vetllar per al compliment del protocol de funcionament de projecte. 
 

 Vetllar per un bon clima entre els companys i companyes de l’equip docent. 
 

Secció 2. Coordinador/a d’informàtica 
 

Són funcions del/la coordinador/a d'informàtica:  
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 Proposar a l'equip directiu del centre els criteris per a la utilització i optimització dels 
recursos informàtics i per adquirir-ne de nous.  

 

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

 Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics 
del centre.  
 

 Assessorar el professorat en la utilització educativa de programes i equipaments 
informàtics en les diverses àrees del currículum i orientar-lo sobre la seva formació 
permanent en aquest tema.  
 

 Aquelles que el/la director/a li encomani en relació amb els recursos informàtics i 
telemàtics o que li pugui atribuir el Departament d'Educació. 

Secció 3. Coordinador/a lingüístic/a 
 

Són funcions del/la coordinador/a lingüístic :  
 

 Assessorar l'equip directiu en l'elaboració del projecte lingüístic. 
 

 Assessorar el claustre en el tractament de les llengües en l'elaboració del projecte 
curricular del centre, d'acord amb els criteris establerts en el projecte lingüístic.  
 

 Assessorar l'equip directiu en la programació de les activitats relacionades amb la 
concreció del projecte lingüístic inclòs en la programació general del centre i 
col·laborar en la seva realització.  
 

 Aquelles que el/la director/a del centre li encomani en relació amb el projecte 
lingüístic o que li pugui atribuir el Departament d’Educació. 

 

Secció 4. Coordinador/a de Riscos laborals 
 

Són funcions del/la coordinador/a de prevenció de riscos laborals:  
 

 Promoure i coordinar, segons les directrius i objectius de la direcció del centre i la guia 
de la secció de prevenció de riscos laborals de la delegació territorial, les actuacions en 
matèria de salut i seguretat del centre. Així mateix, promoure l'ús dels equips de 
treball i protecció i fomentar l’interès i la cooperació de les treballadores i treballadors 
en l’acció preventiva.  

 

 Promoure, molt especialment, les actuacions preventives bàsiques, com l’ordre, la 
netedat, la senyalització i el manteniment general, i efectuar-ne el seguiment i control.  
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 Col·laborar en l’avaluació i el control dels riscos generals i específics del centre, atenció 
a queixes i suggeriments i registre de dades.  

 

 Col·laborar en les implantacions del pla d’emergència i en les actuacions que se’n 
deriven.  

 
Es nomena per exercir les funcions de coordinadors, prioritàriament els funcionaris docents en 
servei actiu i amb destinació definitiva al centre.  

 

Els coordinadors de cicle són nomenats pel/la director/a , escoltats els equips de cicle i la 
comissió pedagògica.  

 

El nomenament dels coordinadors abasta, com a màxim, fins la data de la fi del mandat del/la 
director/a.  
 
El/la director/a pot acceptar la renúncia motivada o aprovar el cessament dels coordinadors 
abans de la finalització del període per al qual havien estat nomenats, una vegada escoltat 
l'equip de cicle o la comissió pedagògica, i amb audiència de l'interessat.  
 
Del nomenament o cessament, segons correspongui, del/la coordinador/a de cicle, el/la 
director/a n'informarà el consell escolar del centre i la delegació territorial. 

 

 

 

 

 

TÍTOL IV.  ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 
 

Capítol 1. Organització del professorat 
 

Secció 1. Equips docents/de cicle 
 

Cada cicle està format per tots els mestres que imparteixen docència als alumnes d’un mateix 
cicle. Els especialistes que fan classe a cicles diferents quedaran adscrits a un d’ells, en funció 
de la quantitat d’hores que imparteixi docència I de l’equilibri numèric dels cicles, a principi de 
curs, malgrat puguin incorporar-se a d’altres cicles de forma puntual. Constitueix la unitat 
bàsica d'organització pedagògica en matèria de programació, avaluació i recuperació de 
l'alumnat.  
 
Hi ha els següents cicles:  
 
- Parvulari: P3, P4 i P5  
- Cicle Inicial: 1r i 2n  
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- Cicle Mitjà: 3r i 4t  
- Cicle Superior: 5è i 6è 
-Secundària (ESO) 
 
Són funcions dels equips de cicle: 
  

a. Coordinar l'organització i el desenvolupament dels ensenyaments propis del cicle. 
 

b. Proposar al director el nomenament del/la coordinador/a del cicle en cas d’efectuar-se 
tràmit de consulta. 
 

c. Formular propostes relatives als projectes educatiu i curricular del centre i a la 
programació general.  
 

d. Portar a terme les sessions d'avaluació de l’alumnat, constituïts en comissions 
d'avaluació presidida pel/la cap d’estudis o coordinador pedagògic, per a l'avaluació i 
promoció dels alumnes que finalitzen un cicle.  
 

e. Aportar a l'equip directiu propostes per a l'elaboració del pla d'avaluació interna del 
centre.  
 

f. Col·laborar en l'avaluació externa del centre que realitzi la inspecció d'ensenyament.  
 

g. Revisar de forma periòdica els diferents aspectes del PCC.  
 

h. Harmonitzar la metodologia i l'avaluació que s'ha d'emprar en el cicle, d'acord amb els 
criteris fixats en el projecte curricular i revisar-ne els resultats. Cal que sigui una 
metodologia comuna i transversal entre tots els cicles, per tal de tenir una línia 
pedagògica clara. 

 
i. Fer el seguiment del procés d'ensenyament-aprenentatge de tots els alumnes, tenint 

present la diversitat i les seves necessitats educatives especials i/o dificultats 
d'aprenentatge.  
 

j. Planificar, analitzar i revisar els agrupaments d'alumnes, els processos de recuperació i 
l'atenció individualitzada, i els recursos emprats.  
 

k. Harmonitzar el pla d'acció tutorial i l'orientació dels alumnes i el traspàs d'informació a 
les famílies d'acord amb els criteris fixats en el projecte curricular i revisar-ne els 
resultats.  
 

l. Conèixer i aplicar les NOFC, adaptant les actuacions que se’n derivin a l’edat de cada 
grup d'alumnes.  
 

m. Fer operatius tots aquells aspectes relacionats amb l'organització i funcionament de 
les actuacions en el cicle: sortides, celebracions, activitats complementàries, etc. ( els 
membres adscrits a cada cicle participaran amb el cicle corresponent). 
 

n. Coordinar-se amb els professionals de suport que intervenen en el procés educatiu 
dels alumnes del cicle: USEE, CREDAC, MALL, EE, Auxiliar/s, Vetllador/a, Reforços, etc. 
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o. Coordinar-se amb els professionals de suport que intervenen en el procés educatiu 
dels alumnes del cicle. 
 

p. Afavorir l'intercanvi d'experiències i valoracions entre els membres de l'equip i també 
amb membres d'altres equips del centre o d'altres centres. 
 

q. Plantejar al claustre les propostes de formació permanent del professorat vinculades 
als interessos i necessitats del cicle i extensibles a nivell de centre.  
 

r. Col·laborar amb el/la cap d'estudis en l'elaboració dels horaris de les activitats dels 
alumnes, tenint en compte els recursos humans i materials disponibles i d'acord amb 
criteris pedagògics. 
 

s. Plantejar i orientar les reunions amb les famílies dels alumnes, especialment amb 
aquelles que són noves al centre o els fills de les quals finalitzen l’escolaritat.  
 

t. Totes aquelles relacionades amb els processos organitzatius del cicle, així com les que 
d'acord amb la funció general, l'equip directiu li vulgui encomanar.  
 

u. Acollir el professorat nou introduint-lo en la cultura, costums i hàbits del centre, 
facilitant-li materials i/o formació per tal que pugui integrar-se plenament i participar 
activament a l’escola.  

 
Els equips de cicle es reuneixen setmanalment i sempre que els convoca la direcció del centre, 
el/la coordinador/a o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. 
 
El/La coordinador/a deixarà un resum escrit en l’acta de cicle, fent-hi constar la indicació de 
persones que hi han intervingut, les circumstàncies de lloc i de temps en què s'han tingut, els 
punts de l'ordre del dia i el contingut dels acords presos. El/La coordinador/a el donarà a 
conèixer al cap d'estudis i passarà a formar part de la documentació general del centre.  
 
La concreció del funcionament i/o acords dels cicles es concreta en les orientacions que, a inici 
de cada curs, fem arribar a les famílies: 
 

a) Orientacions famílies de P3 

 

ENTRADES I SORTIDES 

 
Per facilitar l’adaptació del nens i nenes de 3 anys, a Educació Infantil, cal: 
 

 Fer una entrevista la primera quinzena de setembre on hi assisteixen el pare, la mare, 
el nen o la nena amb la mestra. 
 

 Els pares acompanyen el seu fill/a fins la porta de la classe. 
 

 Els alumnes, els tres primers dies, entren en tres grups reduïts: 
 

- 1r torn: de 09,30 a 11,00 hores 
- 2n torn: d’11,30 a 13 hores 
- 3r torn: de 15 a 16,30 hores. 
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 L’horari de la resta de curs serà de 9h a 12.30 h del matí i de 3.30 h a  5 h de la tarda. 
 

 Garantir puntualitat tant a l’entrada com a la sortida. 
 

MENJAR 
 

 Els nens/es han d’esmorzar a casa. Però ja que a l’escola es treballen els hàbits, es 
demana que es porti UN PETIT ESMORZAR (entrepà, fruita....). aquest menjar s’ha de 
portar dins una bosseta amb un tovalló de roba tot marcat amb el nom. També cal 
portar un got de plàstic amb ansa, que es quedarà a l’escola. 
 

 No es poden portar llaminadures ni begudes. Convé no acostumar els infants als 
aliments dolços ja que porten calories però no aliments nutrients que afavoreixen 
distorsions en el funcionament de l’organisme. 

 

ROBA 
 

 A l’escola s’ha de portar una BATA amb una beta per penjar i el nom marcat. 
 

 Els dilluns i els dijous els nens/es han de venir amb la bata posada. Se l’emportaran a 
casa per rentar-la els dimecres i els divendres, i sempre i quan estigui bruta. 

 

 Els nens/es que es queden a dinar a l’escola hauran de portar un tovalló (amb una 
goma per passar pel cap) marcat amb el nom. També se l’emportaran per rentar els 
dimecres i els divendres. 

 

 Es recomana la necessitat que els nens/es portin roba còmoda, fàcil de treure i posar, 
sense tirants, “petos” o cinturons, per afavorir la seva autonomia personal. 

 

 Cal portar dins una bossa de roba UN RECANVI SENCER DE ROBA que caldrà adequar al 
temps. Tota la roba ha d’anar marcada amb el nom. També cal portar UN POT DE 
TOVALLOLETES. 

 

ALTRES 
 

 S’ha de ser puntual a les entrades i a les sortides. 
 

 Recordem l’obligació de comunicar a l’escola la falta d’assistència dels alumnes o 
qualsevol altra qüestió que el mestre/a hagi de saber. 

 

 És important deixar un telèfon on puguem localitzar els pares (treball, avis...) en cas de 
no ser a casa. També cal notificar a l’escola qualsevol canvi de domicili, telèfon..... 

 

 Sempre que els pares ho desitgin poden demanar una entrevista amb el mestre/a o el 
coordinador de parvulari. 

 

 Durant el segon trimestre el tutor/a citarà a la família per a l’entrevista personal. És 
molt important la presència del pare i de la mare. 
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 No s’ha de dur ni llaminadures ni joguines. 
 

 Per celebrar el sant o l’aniversari n’hi ha prou amb un sol detall (caramel, globus, 
cromo...) per a repartir a cada company. Si porten bosses amb llaminadures no es 
repartiran i tornaran a casa. També es pot portar algun pastís o coca fet pels pares. 

 Es compta amb la col·laboració de les famílies quan es demani de portar alguna cosa 
per treballar algun tema a la classe. 

 

 L’administració de medicaments als nens/es, sota prescripció del metge, es 
responsabilitat de la família. N cas que sigui IMPRESCINDIBLE donar-los en horari 
escolar, a la classe o al menjador caldrà portar una autorització signada pels pares on 
s’especifiqui molt clarament l’horari, la dosi i la forma d’administració.  

 

 En començar el curs cal portar una fotografia recent on surti el nen/a, els pares i 
germans si en té. Aquestes quedaran a l’àlbum de la classe fins que s’acabi el curs. 

 

 Sempre que sorgeixin dubtes o problemes cal incentivar l’entrevista o contacte escola-
família. 

 

b) Orientacions famílies de P4 i de P5 
 

MENJAR 
 

 Donat que a classe es treballen els hàbits, es demana que els nens/es portin cada dia 
un petit esmorzar. Aquest menjar s’ha de dur dins una bosseta marcada amb el nom i 
un tovalló  de roba també marcat. Cal portar un got de plàstic marcat amb el nom  que 
cada dia es retornarà   a casa. 
 

 No es poden portar begudes ni làctics, pastes ni llaminadures. Convé no acostumar els 
infants als aliments dolços ja que aporten calories però no aliments nutrients i 
afavoreixen distorsions en el funcionament de l’organisme (caries, obesitat...) 

 

ROBA 
 

 Els nens/es han de portar bata amb el nom marcat i una beta per penjar. Es recomana 
que la bata dugui botons. S’emportaran la bata els dimecres i els divendres per rentar-
la i sempre que estigui bruta. 

 

 Tots els anoracs, jaquetes, caçadores...han de portar la beta per poder penjar-les. 
 

 Es recomana la necessitat de que els nens/es portin roba i calçat còmodes fàcils de 
treure i posar, sense tirants, “petos” o sivelles, per afavorir la seva autonomia. 

 

 El dia de gimnàstica/psicomotricitat, cal portar roba còmoda, tipus xandall i calçat 
esportiu. 
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ALTRES 
 

 S’ha de ser puntual a les entrades i sortides. 
  

 Recordem la necessitat de comunicar a l’escola les faltes d’assistència dels alumnes o 
qualsevol altre qüestió que considerin s’hagi de saber. 

 

 És important deixar un telèfon on puguem localitzar els pares (treball, avis..) en cas de 
no  ser a casa. També cal notificar a l’escola qualsevol canvi d’adreça, telèfon... 

 

 Sempre que els pares ho desitgin poden demanar una entrevista amb les mestres. 
 

 Durant el segon trimestre la tutora citarà a les famílies per fer l’entrevista personal. En 
casos concrets les citarà abans. 

 

 Per celebrar l’aniversari (cal comentar-ho amb anterioritat amb la mestra), n’hi ha 
prou amb un sol detall (caramel, globus, o un pastis per tota la classe). Si porten 
bossetes amb llaminadures no es repartiran i tornaran a casa. 

 

 Pel que fa a les joguines, vídeos i d’altres, només cal portar-les quan es demanin des 
de la classe per treballar algun tema. 

 

 L’administració de medicaments es farà només sota prescripció mèdica, i amb la 
corresponent autorització signada pels pares on s’especifiqui molt clarament l’horari, 
dosi i forma d’administració. 

 

c) Orientacions famílies de 1r i de2n (Cicle Inicial) 

 

MENJAR 
 

 Donat que a la classe es treballen els hàbits es demana que els nens i nenes de primer i  
segon portin cada dia un petit esmorzar (procureu embolicar-ho amb un paper que no 
sigui d’ alumini). També cal  un tovalló de roba marcat amb el nom, dins d'una motxilla  
de roba sense rodes, també marcada amb el nom. Cal portar un got de plàstic, amb el 
nom, que cada dia es portarà a casa per rentar. 

 

 No poden portar begudes, pastes ni llaminadures. Convé no acostumar els infants als 
aliments dolços ja que aporten calories però no elements nutrients i afavoreixen 
distorsions en el funcionament de l’organisme (càries, obesitat...)  

 

 Per celebrar el sant i l'aniversari n'hi ha prou amb un sol detall (caramel, globus ... ) per 
repartir als companys. Si porten llaminadures no les repartiran i les tornaran a casa.  

 

ROBA 

 És obligatori que els nens/es portin bata, marcada amb el seu nom i amb una  veta per 
penjar-la. S’emportaran la bata els divendres. Tots els anoracs, jaquetes..., han de 
portar la veta per penjar-les i el nom posat.  
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 El dia d’educació física cal que portin un xandall, bambes, una samarreta de recanvi i 
una tovalloleta per a eixugar-se la suor.  

 

MEDICAMENTS 
 

 L'administració de medicaments als infants, sota prescripció del metge, és 
responsabilitat de la família. En cas que sigui imprescindible medicar-los en horari 
escolar, a la classe o al menjador, caldrà portar una autorització signada pels pares on 
s'especifiqui molt clarament l'horari, la dosi i la forma d'administració. Sense aquesta 
autorització no es donarà cap medicament.  

 

ALTRES 
 

 Els nens/es no han de portar a l'escola res de casa (joguines, telèfons mòbils, vídeos..,). 
Si ho necessitem  ja us ho demanarem.  

 

 S’ha de ser puntual a les entrades i a les sortides.  
 

 Recordem l'obligació de comunicar a l'escola la falta d’assistència dels alumnes o 
qualsevol cosa que el mestre hagi de saber.  

 

 És important deixar un telèfon on poder localitzar els pares (treball, els avis en cas de 
no ser a casa). Durant el primer semestre el tutor citarà la família per fer una 
entrevista personal. És molt important la presència de pare i mare.  

 

d) Orientacions famílies de 3r, de 4t, de 5è i de 6è (Cicles Mitjà i Superior) 
 

CARTES, NOTES, INFORMACIONS 
 

 Cal que llegiu atentament totes les informacions que, al llarg del curs, lliurarem als 
vostres fills. En cas de dubtes podeu preguntar-ho al mestre/a directament, o bé a 
través d’una trucada telefònica. 

 

AUTORITZACIONS 
 

 Durant el curs escolar us farem omplir i signar diverses autoritzacions: excursions o 
sortides, colònies, etc. Us preguem que ens les retorneu el més aviat possible, 
degudament complimentades i signades. Recordeu que, de no fer-ho en el termini 
determinat no es podrà gaudir de l’activitat. 

 

MENJAR 

 
 A l’escola i a la classe continuen treballant-se els hàbits relacionats amb l’alimentació i 

amb els àpats. 
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ESMORZAR 
 

 És recomanable que hagin menjat algun aliment a casa abans d’anar a l’escola. 
Tanmateix poden portar un petit esmorzar casolà que podran menjar-se a l’hora del 
pati. Recomanem que per embolicar l’esmorzar no s’utilitzi paper d’alumini, sinó paper 
de cuina o carmanyola.  

 

 No es poden dur: begudes, pastes, llaminadures…, ni a l’escola ni a les sortides. Convé 
que els nens i les nenes no s’acostumin als aliments dolços ja que aporten calories 
però no aliments nutrients i afavoreixen distorsions en el funcionament de 
l’organisme: càries, obesitat… 

 

 Celebracions (Sants i Aniversaris): Per celebrar el Sant o l’Aniversari n’hi ha prou amb 
un sol detall per a cada company de la classe (un caramel, un globus, un cromo…). 
Volem defugir de la competitivitat i si porten bossetes amb llaminadures no podran 
repartir-les i hauran de tornar-les a casa. Una altra bona opció és compartir un pastís 
casolà o una capsa de galetes entre els nens o nenes de la classe. 

 

ROBA 
 

 Cal que els nens i les nenes es vesteixin d’acord a l’edat, a l’activitat i al moment 
escolar pertinent. 

 

 No és obligatori l’ús de la bata a partir de tercer. No obstant, quan s’escaigui: tallers 
principalment, caldrà protegir la indumentària amb una bata o samarreta vella que 
cada alumne tindrà a l’aula i que, periòdicament, s’endurà a casa per a netejar-la. 

 

 Roba d’abric: Tots els anoracs, jaquetes, caçadores… han de seguir portant la veta i el 
nom. 

 

 Educació Física: Els dies que s’imparteix l’àrea d’Educació Física és obligatori venir a 
l’escola amb xandall i calçat esportiu. A més a més, els alumnes de 3r i 4t han de portar 
una samarreta de recanvi i una tovallola petita per a eixugar-se la suor. Si, 
eventualment, l’alumne no pot assistir a aquesta classe per algun motiu, cal justificar-
ho per escrit i puntualment. Els alumnes de cicle superior es dutxaran  després de fer 
l’activitat  i portaran samarreta de recanvi, xancletes i tovallola. 

 

ALTRES 

 

 Joguines i/o estris personals: Els nens no han de portar, de casa a l’escola: mòbils, 
joguines, vídeos, diners, maquinetes… En cas d’excepcions ja us ho demanarem per 
escrit. Quan s’autoritzi caldrà que ho portin en una bosseta i treure-ho només durant 
l’estona específica de l’activitat. 

 

 Puntualitat: S’ha de ser molt puntual, tant a l’entrada com a la sortida de l’escola. En 
cas d’arribar tard per algun motiu cal justificar-lo personalment o per escrit. 

 

 Faltes d’assistència: Recordem l’obligació de comunicar a l’escola les faltes 
d’assistència dels alumnes o altres situacions que el mestre o mestra hagi de saber. 
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 Autorització per anar sols a casa: Si desitgeu que els vostres fills vagin i/o tornin sols a 
casa és imprescindible que signeu l’autorització que us adjuntem, doncs, aquest 
requisit forma part de la normativa vigent de les escoles. 

 

 L’administració de medicaments: L’administració de medicaments als nens/es, sota 
prescripció del metge, és responsabilitat de la família. En cas que sigui imprescindible 
administrar algun medicament en horari escolar, a la classe o al menjador (antibiòtics, 
inhaladors...) caldrà portar una autorització signada pels pares on s’hi especifiqui molt 
clarament l’horari, la dosi i la forma d’administració. 

 

 Reunions informatives de pares: A finals de setembre i durant l’octubre es faran les 
reunions informatives de pares i de mares amb els tutors/es de cada classe. 
Properament donarem les dates de les reunions.  

 

 Entrevistes pares / tutors/es: Durant el curs escolar el tutor/a citarà a la família per a 
compartir una entrevista personal. És molt important la presència del pare i de la 
mare! Tanmateix, els pares, mares i/o tutors legals podeu concertar una entrevista 
amb els tutors quan ho cregueu convenient. 

 

Orientacions famílies d’ESO 

 

MENJAR 
 

A l’escola i a la classe continuen treballant-se els hàbits relacionats amb l’alimentació i amb els 
àpats. 

 Esmorzar: És recomanable que hagin menjat algun aliment a casa abans de venir a 
l’Institut. Tanmateix poden portar dins d’una carmanyola un petit esmorzar casolà 
(entrepà, fruita o fruits secs) que podran menjar-se a les hores de pati.   

 No es poden dur: begudes, pastes, llaminadures…, ni a l’Institut ni a les sortides. 
Convé que l’alumnat no s’acostumi als aliments dolços ja que aporten calories però no 
nutrients i afavoreixen distorsions en el funcionament de l’organisme: càries, obesitat 
i altres. 

 Activitats extraescolars: L’alumnat que faci extraescolars haurà de portar el berenar 
(entrepà, fruita, fruits secs) a dins de la motxilla al matí. 

ROBA 
 

Cal que l’alumnat es vesteixi d’acord a l’edat, a l’activitat i al moment escolar pertinent. 

 Educació Física: Els dies que s’imparteix l’àrea d’Educació Física és obligatori venir a 
l’Institut amb xandall i calçat esportiu. També han de portar una samarreta de recanvi, 
unes xancletes i una tovallola per a eixugar-se després de la dutxa. 

ALTRES 
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 Telèfons mòbils: No és permès l’ús i l’exhibició del telèfon mòbil o d’aparells 
electrònics en cap dependència del centre sense autorització d’un docent. 

 Material de classe: Cal portar el material imprescindible per al treball acadèmic i 
aquell que determini cada docent. 

 Puntualitat: S’ha de ser molt puntual, tant a l’entrada com a la sortida de l’escola. En 
cas d’arribar tard per algun motiu cal que la família ho justifiqui personalment o per 
escrit. D’altra manera, més tard de les 08.20h del matí no es podrà accedir al centre. 

 Faltes d’assistència: Recordem l’obligació de comunicar a l’escola les faltes 
d’assistència de l’alumnat o altres situacions que el professorat hagi de saber. 

 L’administració de medicaments: L’administració de medicaments a l’alumnat, sota 
prescripció del metge, és responsabilitat de la família. En cas que sigui imprescindible 
administrar algun medicament en horari escolar, a la classe o al menjador (antibiòtics, 
inhaladors, antipirètics, etc.) caldrà portar una autorització signada per la família on 
s’hi especifiqui molt clarament l’horari, la dosi i la forma d’administració. Serà 
l’alumne/a el responsable d’autoadministrar-se’l. 

 Reunions informatives de famílies: Durant el mes d’octubre es faran les reunions 
informatives de famílies amb els tutors/es de cada grup. Properament donarem les 
dates de les reunions.  

 Entrevistes famílies: Durant el curs escolar el tutor/a citarà la família per tenir una 
entrevista personal. És molt important la presència del pare i de la mare o tutors 
legals. Tanmateix, les famílies podeu concertar una entrevista amb els tutors quan ho 
cregueu convenient. Recordem que és bàsic aconseguir una comunicació continuada i 
fluïda per garantir la correcta evolució de l’alumne. 

 Correu personal i Antaviana News: Per a facilitar la comunicació escola i família 
utilitzarem el correu electrònic que ens facilitin les famílies. També enviarem per 
correu electrònic, quinzenalment, el butlletí informatiu Antaviana News per a tota la 
comunitat educativa. 

 

Secció 2. Comissions d’avaluació 
 
Les comissions d'avaluació són formades per tots els mestres que exerceixen en el cicle i 
presidides pel/per la cap d’estudis o la persona en la que delegui.  
 

Infantil i Primària 

Les funcions de les comissions d'avaluació són:  
 

 Analitzar col·lectivament l'evolució dels aprenentatges de cada alumne.  
 

 Establir, si escau, mesures d'adequació i reforç. 
 

 Proposar la modificació d'estratègies i els ajustaments de programació que convinguin 
per a les activitats educatives del cicle.  
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 Realitzar una valoració final per àrees i global, del progrés de cada un dels alumnes en 
finalitzar el cicle.  
 

 Decidir si els alumnes promocionen de nivell o hi resten un any més, en els cas que no 
hagin assolit completament els objectius del curs. Per a prendre aquestes decisions, es 
tindran en compte els criteris dels professionals dels diferents serveis que hi 
intervenen: EAP, CREDA, altres... 

 

 Explicitar les activitats que convenen en el cicle següent per assolir els objectius del 
cicle anterior, per a aquells alumnes que hagin passat als següents havent assolit de 
forma incompleta els objectius del cicle anterior. 
 

 En finalitzar cada cicle, aprovar la proposta de distribució de l’alumnat dels dos grups 
del mateix nivell, feta pels tutors, per tal de compensar les diferències que s’hagin 
pogut produir i d’afavorir la cohesió social entre l’alumnat.  
 

Secundària 

Les comissions d’avaluació es reuniran com a mínim un cop al trimestre.  
 
A secundària, a més a més de les avaluacions trimestrals, es fa una reunió d’avaluació inicial 
(octubre) i les avaluacions ordinària i extraordinària al mes de juny. 
 
El/La coordinador/a de cicle, el coordinador pedagògic o cap d’estudis actuarà de secretari/a 
de les sessions i n'aixecarà acta.  
 
Les funcions de les comissions d'avaluació són:  
 

 Analitzar col·lectivament i individual l'evolució dels aprenentatges de cada alumne.  
 

 Establir, si escau, mesures d'adequació i reforç. 
 

 Realitzar una valoració final per àrees i global. 
 

 Valorar el rendiment dels grups de desdoblament. 
 

 Decidir si els alumnes promocionen de nivell o hi resten un any més, en els cas que no 
hagin assolit completament els objectius del curs. Per a prendre aquestes decisions, es 
tindran en compte els criteris dels professionals dels diferents serveis que hi 
intervenen: EAP, CREDA, altres... 

 

 Detectar possibles noves NESE o NEE. 
 

 Elaborar un Consell orientador per a cada alumne. 
 
En les actes de les sessions trimestrals s'haurà d'explicitar, almenys, la relació d'alumnes que 
presenten dificultats i les mesures de reforç i adequació preses, així com les modificacions en 
la programació i estratègies d'intervenció proposades pels mestres. En la sessió següent 
s'haurà de fer el seguiment del grau de compliment dels acords presos.  
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En l'acta de la darrera sessió d'avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final de les 
àrees, la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció o retenció de 
l'alumne en el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen de cicle sense haver-ne assolit 
tots els objectius, s'hauran de fer explicites les activitats a realitzar en el cicle següent per 
assolir els objectius del cicle anterior.  
 
Tanmateix, també constarà en l’acta de final de cicle la proposta de distribució d’alumnes 
entre els dos grups del cicle següent. 
 

Secció 3. Comissions 
  

Comissió pedagògica (Coordinació) 
 
És formada per l’equip directiu i pels coordinadors de cicle. La freqüència de reunions és 
aproximadament de dos cops mensuals.  
  
Són funcions de l'equip de coordinació pedagògica:  
 

a. Coordinar i harmonitzar l'actuació i les propostes dels equips de cicle.  
 

b. Col·laborar amb el/la cap d’estudis en la planificació, seguiment i avaluació de les 
activitats pedagògiques del centre, i específicament en la gestió del pla d'avaluació 
interna. 
 

c. Vetllar pel desplegament dels objectius i les activitats incloses en la programació 
general del centre amb caràcter anual. 
 

d. Recollir les aportacions dels diferents cicles abans de la realització de les sessions de 
treball de claustre.  
 

e. Fer el seguiment de les actuacions que es porten a terme en els cicles, detectar els 
desajustaments i corregir-les, si és el cas, d'acord amb les directrius generals. 
 

f. Col·laborar amb el/la secretari/a en la planificació i distribució dels recursos econòmics 
del centre.  
 

Comissió TIC / TAC  (noves tecnologies) 
 
Comissió específica per a l’impuls de l’ús de les TIC / TAC a les aules. En formen part el/la 
coordinador/a TIC / TAC, un membre de cada cicle i una persona de l’equip directiu. 
 

Comissió CAD 
 
Formada per una persona de l’equip directiu, mestres d’EE, USEE i MALLs, mestre d’aula 
d’acollida, orientador educatiu si n’hi ha i psicopedagog/a de l’EAP.  
 

Comissió Social 
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Formada per una persona de l’equip directiu, la treballadora social de l’EAP, l’assistent social 
del barri, la infermera de salut comunitària i, si s’escau, el/la promotor/a escolar i/o 
representant/s de les policies comunitàries (Mossos, Guàrdia Urbana). 
 

Comissió de festes 
 
Formada per una persona de l’equip directiu i mestres o personal de cada cicle. S’encarrega de 
l’organització de la celebració de les festes tradicionals que es celebren al centre i, quan 
s’escau, de coordinar-se amb l’AFA i/o altres entitats o persones 
  
A principi de curs, elaborarà una proposta de celebració de cada festa recollint les idees dels 
diferents cicles , que serà presentada al claustre per a la seva aprovació.  
 
Es celebraran de forma conjunta les festes de la Mercè (festa major de Barcelona), la 
Castanyada, Nadal, Carnaval, concert de primavera, teatres i representacions, Sant Jordi, Jocs 
Florals, festa de comiat dels alumnes de sisè, festa de final de curs... 
  
A la comissió pedagògica es vetllarà per la distribució d’espais comuns i s’informarà de les 
activitats que té organitzades cada cicle per tal que tothom en tingui coneixement.  
 
Cada comissió triarà una persona responsable o portaveu  
 
La periodicitat de les reunions d’aquestes comissions s’especificaran a la PGA. 
 

Grup Impulsor: subcomissions de treball 
 
Per fer més funcional i productiu el grup impulsor, el curs 18-19 s’ha decidit dividir-lo amb tres 
subcomissions de treball lligades a les línies d’innovació del projecte educatiu d’Antaviana: 
 
Comissió digital. 
 
La funció principal d’aquesta comissió és ordenar i revisar els continguts i la metodologia de 
treball que es fa amb els chromebooks a cicle superior i ESO. 
 
Comissió artística. La funció principal d’aquesta comissió és ordenar, revisar i obrir diàleg entre 
les diferents iniciatives artístiques que es duen a terme en cada cicle. 
 
Comissió franges lingüístiques. La funció principal d’aquesta comissió és ordenar i revisar els 
continguts i la metodologia de treball que es duen a terme en les franges lingüístiques que 
s’han organitzat a cicle superior de primària per afavorir l’assoliment de les competències del 
nivell en aquest àmbit. 
 

Capítol 2. Organització de l'alumnat 
 
Quan els alumnes s’incorporen a l’escola a P3 es distribuiran, si s’escau, en els dos grups de 
manera que aquests quedin equilibrats en:  
 

 Nombre total d’alumnes  
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 Nombre de nois i noies.  
 

a) Nombre d’alumnes que han anat a l’escola bressol. 
  

b) Data de naixement dels alumnes (grans i petits als dos grups). 
  
c) Nombre d’alumnat estranger. 

 
d) Nombre d’alumnat amb dictamen i/o altres NESE. 

  
Per a la resta de nivells, quan hi hagi incorporacions un cop començat el curs, s’equilibraran en 
número d’alumnes els dos grups del mateix nivell.  
 
La pertinença de l'alumnat a un mateix grup-classe serà estable durant un cicle escolar 
complet. No obstant, es podrà proposar un canvi durant el cicle per qüestions objectives 
d'aprofitament escolar o per transacció i acord amb la família, en interès de l'alumne. També, 
quan correspongui a una mesura disciplinària.  
 
A final de cada cicle es barrejaran els alumnes dels dos grups del mateix nivell equilibrant-los 
atenent el punts a, b i e, a més de tenir en compte el seu rendiment acadèmic i la seva actitud 
a classe.  
 
En cas que a l’acabar el cicle, els grups estiguin equilibrats en aquests aspectes, la junta 
d’avaluació valorarà la continuïtat d’aquests grups sense canvis. 
 
En arribar a l’ESO, es trencaran els grups A i B provinents de la primària i en sorgiran dos grups 
nous, seguint amb el criteri de fer grups equilibrats i heterogenis. 
 
 L’alumnat s’organitza en grups-classe, els quals tindran com a referència un/a  tutor/a, 
excepte a 1r d’ESO que en tindran dos sempre que la dotació de la plantilla ho permeti. 
 
Aquests grups quedaran dividits en quatre grups de treball de ràtio reduïda, que s’hauran fet 
amb els mateixos criteris d’equilibri i heterogeneïtat que els grups classe. 
 

Capítol 3. Atenció a la diversitat 
 
Actuacions per a atendre la diversitat:  
 

 Sempre que la disponibilitat de personal ho permeti, es faran desdoblaments i/o 
atenció en petits grups. 

 

 Adaptacions d’activitats, continguts i/o objectius. 
 

 Modificacions del currículum quan l’endarreriment superi dos cursos acadèmics. Els 
alumnes de primària i secundària que presentin greus dificultats d'aprenentatge i 
especialment aquells que siguin considerats per l'EAP del centre com de Necessitats 
Educatives Específiques de Suport Educatiu (NESE) tindran un pla individualitzat (PI) 
almenys en les àrees instrumentals. 
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L'elaboració dels PI és responsabilitat del tutor de l'alumne, el qual s'encarregarà de fer-lo amb 
la col·laboració del mestre d'educació especial i la participació de l'EAP i/o del CREDA 
(logopeda, MALL...).  
A l’ESO serà l’Orientador Educatiu qui coordini i supervisi l’elaboració dels PI, juntament amb 
l’equip educatiu de MALL i CREDA. En ambdós casos, amb col·laboració i acord amb l’equip 
directiu del centre i l’aportació de tots els membres de l’equip docent. 
 
Per a l'elaboració dels PI i la seva aplicació i seguiment es prendran com a referència les 
orientacions del Departament d’Ensenyament.  
 
Per a l’atenció de les necessitats educatives específiques, el tractament de l’alumnat amb 
trastorns d’aprenentatge o de comunicació relacionats amb l’aprenentatge escolar i l’atenció 
als alumnes amb altes capacitats, l’escola disposa dels especialistes d’educació especial. 
 
La distribució de les hores de reforç es farà atenent els següents criteris:  
 
Quantitat d'alumnes de cada classe. 
  
Quantitat d'alumnes de cada classe que presenten dificultats.  
 
Priorització als nivells educatius inferiors. 
 

Capítol 4. Actuació educativa globalitzada sobre l'alumnat 
  
Qualsevol mestre o professorat de l’escola té la responsabilitat de portar a terme els acords 
presos en claustre davant de tots els alumnes del centre. 
  
Tot el professorat que imparteix docència en un grup-classe ha d’adaptar-se als acords del cicle 
pel que fa a actuacions, prioritats i maneres de fer per tal de donar coherència al procés 
educatiu, tenint en compte les particularitats del grup.  
 
Els tutors són els responsables de definir les estratègies que s’utilitzaran amb el grup i tot el 
professorat implicat ha d’anar a una per aplicar-les i assolir els objectius pretesos. 
 
A l’ESO, els responsables del compliment i les metodologies que contempla el PEC per part de 
tot l’equip docent seran funcions de la cap d’estudis i el coordinador pedagògic. 
 

Capítol 5. Acció i coordinació tutorial.  (Decret 102/2010, articles 38, 39)  
 
La tutoria i l'orientació dels alumnes forma part de la funció docent. Tots els mestres 
integrants del claustre poden exercir les funcions de mestre tutor quan correspongui.  
 
A l’etapa de Secundària el document de Pla d’Acció Tutorial (PAT) defineix les línies principals 
d’actuació. 
 
Cada unitat o grup d'alumnes té un tutor/a com a mínim, amb les següents funcions:  
 

 Tenir coneixement del procés d'aprenentatge i d'evolució personal dels alumnes.  
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 Coordinar la coherència de les activitats d'ensenyament-aprenentatge i les activitats 
d'avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d'ensenyament del seu 
grup d'alumnes.  
 

 Responsabilitzar-se de l'avaluació del seu grup d'alumnes en les sessions d'avaluació. 
 

 Vetllar per l'elaboració dels documents acreditatius dels resultats de l'avaluació i de la 
comunicació d'aquests als pares o representants legals dels alumnes.  
 

 Dur a terme la informació i l'orientació acadèmica de l’alumnat. 
 

 Mantenir una relació suficient i periòdica amb la família dels alumnes o representants 
legals per informar-los del seu procés d'aprenentatge i de la seva participació en les 
activitats del col·legi.  
 

 Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les activitats del 
col·legi. 
 

 Participar en l'avaluació interna del centre. 
 

 Aquelles altres que li encomani el/la director/a o li atribueixi el Departament 
d’Ensenyament.  

 

 L'exercici de les funcions del tutor/a és coordinat pel/la cap d’estudis i/o el 
coordinador pedagògic. 

 

 El nomenament i cessament dels tutors/es correspon al director, un cop escoltat el 
claustre de professors.  

 

 El nomenament s'efectua per un curs acadèmic.  
 

 El/la director/a del col·legi pot deixar sense efecte el nomenament del tutor/a a 
sol·licitud motivada de l'interessat o per pròpia decisió, una vegada escoltat el claustre 
de professors i amb audiència de l'interessat, abans que finalitzi el termini per al qual 
havia estat nomenat. 

  

 Del nomenament i cessament, segons correspongui, dels mestres tutors/es, el/la 
director/a n'informa el consell escolar del centre.  

 

 Sempre que l'organització del centre ho permeti i es pugui donar resposta als 
requeriments del projecte educatiu, el/la director/a procurarà equilibrar les tutories i 
els cicles de manera que els tutors/es nous/ves al centre puguin ser ben acollits/des 
per companys més veterans i coneixedors de l’entorn educatiu i comunitat escolar. 
Tanmateix es vetllarà per tal que no coincideixin dos mestres nous en dos grups 
paral·lels. 

 

Capítol 6. Mestres especialistes a primària 
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Les àrees de Música, Educació Física i Llengua estrangera, així com l'Educació infantil i 
l'Educació especial seran assignades preferentment als mestres que disposin de l'especialitat 
corresponent.  
 
La direcció pot assignar àrees d'especialitat a mestres no especialistes sempre que comprovi 
que tenen l'adequada titulació, formació o experiència.  
 
Els mestres especialistes poden intervenir al segon cicle d'educació infantil.  
 
Els mestres especialistes i professionals d'educació especial centraran la seva intervenció en 
els àmbits següents:  
 

 Atendre els alumnes amb NESE. 
 

 Prioritzar l'atenció dels alumnes que presenten dificultats greus i permanents. 
 

 Prioritzar l'atenció dels alumnes que presenten dificultats d'aprenentatge i mancances 
degudes a la situació sociocultural de les famílies.  
 

 Participar en l'elaboració dels PI, conjuntament amb els mestres tutors i amb la 
col·laboració de l'EAP.  

 
L'atenció als alumnes per part dels mestres especialistes en educació especial es podrà dur a 
terme de diferents formes , no necessàriament excloents:  
 

 Col·laborar amb els mestres tutors en l'elaboració de materials específics i/o adaptats. 
 

 Intervenir dins l'aula ordinària, conjuntament amb el tutor, per oferir una atenció més 
individualitzada als alumnes que ho requereixin.  
 

 Intervenir en situacions escolars de treball individual o de petit grup fora de l'aula 
ordinària.  

 
Les funcions dels especialistes són: 
  

 Coordinar les activitats curriculars de l’especialitat.  
 

 Impartir les classes a l'educació primària i parvulari, atenent a les dedicacions horàries 
establertes. Si l'especialista no pot impartir amb intervenció directa totes les hores 
destinades a l'àrea, haurà d'assessorar i supervisar convenientment el mestre no 
especialista que s'encarregui de les hores restants.  

 

 Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu caràcter 
d'especialista, es dedicarà a altres activitats pròpies de la seva condició de mestre. 
 

Capítol 7. Altres – Deures o feines 
  
L'alumnat pot dur feines per a fer a casa seguint aquests criteris:  
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 Sempre que no hagi acabat la feina prevista a la classe o sigui una feina d'ampliació 
(biblioteca, internet, experimentacions...).  

 

 Sempre que, atenent la diversitat, la mestra o mestre cregui necessari un reforç en 
algun aspecte acadèmic.  

 
La feina de casa mai suposarà un avenç del programa escolar, sinó un reforçament dels 
aspectes treballats a classe. 
 
Al C.I un cop per setmana portaran un llibre a casa amb l’objectiu de fomentar el gust per la 
lectura. Tanmateix, participaran puntualment i periòdica de la bona pràctica lectora: “contes 
en família” i/o d’altres plans o projectes que s’impulsin des de l’escola. 

 
Els alumnes de 2n de C.I, podran tenir una feina de recerca d’informació. 
 

TÍTOL V. DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 
 

Capítol 1. Convivència i resolució de conflictes. Qüestions generals. 
 
Totes les persones membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima 
escolar i el deure de facilitar-lo amb les seves actituds i conductes.  
 

Secció 1. Mesures de promoció de la convivència. (Decret 102/2010 Art. 23.1)  
 
El procés educatiu necessita ser dut a terme en un clima de convivència i confiança que 
afavoreixi l’aprenentatge.  
 
Amb aquesta finalitat, l’Institut Escola acorda treballar:  
 

 Pla d’hàbits (veure annex 2) on es recullen els hàbits que considerem prioritaris per 
anar assolint al llarg de l’escolaritat.  

 

 Educació emocional en tots els nivell educatius, amb actuacions programades i 
permanents.  

Secció 2. Mecanismes i fórmules per a la promoció i resolució de conflictes 
 
L’Institut Escola ha de treballar l’Educació Emocional en tots els nivells com a camí per a 
millorar la convivència i la resolució de conflictes. El diàleg, l’autoregulació i el respecte vers 
l’altre són les eines principals per a aconseguir una bona convivència. El document que 
desenvolupa i concreta aquests mecanismes és el Projecte de convivència. 

Capítol 2. Mediació escolar (Títol 3 del Decret 279/2006) 
  
Apliquem la resolució pacífica de conflictes com a procés de mediació escolar per tal que 
l’alumnat vagi assolint les estratègies necessàries per aplicar-les de forma autònoma. 
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Tot el professorat és mediador en la resolució de conflictes. En aquesta línia, el professorat del 
centre ha de tenir formació en Educació Emocional i resolució de conflictes. 

 

Capítol 3.- Règim disciplinari de l'alumnat. Conductes greument perjudicials 
per a la convivència en el centre. 
 

Extracte dels articles 37.1, 37.3 i 38 de la Llei 12/2009 del 10 de juliol, d’educació de 
Catalunya., i de l’ article 25 de la Llei 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres 
educatius. 
 

Secció 1. Definició de les faltes greus 
 
Es consideren faltes greus o conductes greument contràries a les normes de convivència del 
Centre: 
 

 Els actes greus d'indisciplina, injúries o ofenses contra membres de la comunitat 
educativa. 

 

 Agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres membres de la 
comunitat educativa. 
 

 El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències del centre, del 
material d'aquest o dels objectes i les pertinences d’altres membres de la comunitat 
educativa. 
 

 Actes que atemptin greument contra la intimitat o la integritat personal dels altres 
membres de la comunitat educativa. 
 

 La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o sostracció de 
documents i material acadèmic o personal. 
 

 Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la integritat 
personal dels membres de la comunitat educativa. 
 

 La reiteració de faltes lleus durant un mateix curs acadèmic. 
 

 L’ús indegut del chromebook de manera reiterada. 
 

 L’ús del telèfon mòbil de manera reiterada dins del centre, als espais interns i/o 
externs, sense el consentiment explícit d’un membre de l’equip educatiu. 

 

 L’enregistrament de vídeos o imatges sense el consentiment explícit d’un membre de 
l’equip educatiu. 

 

 Seran considerades especialment greus les faltes o conductes que impliquin 
discriminació per raó de gènere, ètnia, cultura, nacionalitat o qualsevol altra condició 
personal o social dels afectats. 
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Secció 2. Sancions per les faltes greus 
 

 Realització de tasques en benefici de l’Institut Escola per part de l'alumnat.  
 

 Tasques: suport al personal PAS i/o mestres o professorat en feines molt concretes 
en benefici de la comunitat educativa: etiquetatge, decoració, ambientació, folrar 
llibres, penjar i/o despenjar murals, retolació, neteja de joguines, regar plantes i 
arbres de l’escola, etc. 

 

 Suspensió del dret de l’ús del chromebook en la matèria o franja en què se n’hagi 
fet un mal ús durant una setmana i a criteri del docent de la matèria. 

 

 Retirada del telèfon mòbil per un període a determinar (màxim 48 hores) en funció 
de la reiteració de la falta. 

 

 Suspensió al dret a participar en activitats extraescolars durant un període que no 
podrà ser superior a 3 mesos o al que resti per a la finalització del corresponent 
curs acadèmic si és inferior a 3 mesos. 

 

 Suspensió del dret a participar en activitats escolars complementàries (sortides/ 
excursions) durant un període que no podrà ser superior a 3 mesos o al que resti 
per a la finalització del corresponent curs acadèmic si és inferior a 3 mesos. 

 

 Suspensió del dret a assistir a les colònies (infantil i primària) o al viatge de final de 
curs de la secundària per incidència greu o acumulació d’incidències greus al llarg 
del curs. 

 

 Suspensió del dret d'assistència a determinades classes durant un període o al que 
resti per a la finalització del corresponent curs acadèmic, si és inferior a 3 mesos. 
Durant el temps que duri la sanció, l'alumne haurà de romandre al centre 
efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin. 

 

 Suspensió del dret a assistir al centre per un període de temps a determinar en 
una progressió escalada fins a 3 mesos com a màxim en funció de la reiteració de 
faltes o de gravetat de la falta. 

 

 Suspensió del dret a gaudir del servei de menjador durant un temps a determinar 
o pèrdua de la beca de menjador i/o el dret a assistir-hi permanentment si es 
reincideix en faltes de respecte i de comportament contra qualsevol membre de la 
comunitat educativa en aquest espai de migdia. 

 
L’alumnat que, intencionadament o per negligència, causin danys a les instal·lacions o 
al material del centre o en sostreguin material han de reparar els danys o restituir el 
que han sostret, sens perjudici de la responsabilitat civil que els correspongui, a ells 
mateixos o a les mares, als pares o als tutors legals, en els termes que determina la 
legislació vigent. 

 

Secció 3. Aplicació de les sancions 
 
Correspon a la Direcció del Centre imposar les sancions per a les faltes greus. 
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Quan l’alumne reconeix de manera immediata la realització d’una falta greu i la família accepta 
la sanció corresponent, la direcció imposa i aplica directament la sanció. Aquest 
reconeixement i acceptació per part dels pares ha de constar per escrit. En cas contrari, caldrà 
incoar un expedient en la resolució del qual es determinarà la sanció corresponent. 
 

Secció 4. Tramitació d’un expedient d’inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre: 
procediment i protocol 
 
El director/a és la persona competent per iniciar l'expedient. 
 
La direcció designarà un docent per a la instrucció de l'expedient que serà preferentment el/la 
tutor/a de l’alumne, sempre que les circumstàncies ho permetin. 
 
La incoació de l'expedient s'haurà de notificar a l'alumne, i als seus pares o representant legals. 
En iniciar-se el procediment, la direcció del centre pot aplicar, de manera excepcional mesures 
provisionals com ara: 
 

 La suspensió temporal d'assistència al centre per un període màxim de 3 mesos. 
 

 La suspensió d’assistència a determinades classes o activitats també per un període 
màxim de 3 mesos (en aquest cas l’alumne haurà d’estar al centre en horari lectiu). 

 
En tot cas, la suspensió del dret a l’assistència s’ha de considerar a compte de la posterior 
sanció i s’han de determinar les activitats i mesures educatives pertinents. 
 
L’expedient s’ha de fer per escrit i haurà de contenir: 
 

 Els fets imputats i la data en la qual van tenir lloc. 
 

 La valoració de la responsabilitat de l'alumnat amb especificació, si s'escau, de les 
circumstàncies que poden intensificar o disminuir la gravetat de l'actuació. 
 

 La proposta de sanció i, si s’escau, la realització d’activitats d’utilitat social per al 
centre. 
 

 Si s’escau, l’import de reparació o restitució de danys materials produïts per l’actuació 
que es sanciona. 

 
El termini per instruir l’expedient serà de 5 dies lectius des del seu inici. 
 
Una vegada completat l’expedient, l’instructor ha de comunicar la proposta de resolució 
provisional a l’alumne/a interessat i també als pares o tutors legals, mitjançant vista oral, 
després de la qual tindran un termini de 5 dies lectius per formular-hi al·legacions. 
 
Per garantir l’efecte educatiu, es procurarà l’acord dels pares o tutors de l’alumne però, si no 
s’obté aquest acord, es faran constar els motius que l’han impedit a la resolució de la sanció. 
 
La direcció del centre informarà al Consell Escolar dels expedients disciplinaris que s’hagin 
instruït i de les sancions imposades per faltes greus. 
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Capítol 4.- Règim disciplinari de l'alumnat. Conductes perjudicials per a la 
convivència en el centre. 
 

Es consideren irregularitats o faltes lleus d’incompliment de qualsevol de les normes següents: 

NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE 

Normes referents a les persones 
 

 Tenir cura de la higiene, l'aspecte personal i la vestimenta adequada. 
 

 Utilitzar un vocabulari i un to correctes. 
 

 No faltar al respecte a cap membre de la comunitat educativa. 
 

 Respectar l’estudi i treball dels companys i companyes. 
 

 Evitar jocs violents. 
 

 Evitar agressions i baralles. 
 

 Fomentar la col·laboració i l’ajuda entre l’alumnat. 
 

 Respectar les pertinences pròpies i dels altres. 
 

 Utilitzar el diàleg per solucionar qualsevol conflicte. 
 

 No discriminar a cap company o companya ni cap altre membre de la comunitat 
educativa per qualsevol circumstància personal o social. 
 

 Col·laborar en la solució dels problemes que afectin al grup, a la classe o a l’escola, en 
la mesura de les possibilitats de cadascú. 
 

 Procurar, en la mesura del possible, no assistir al centre en cas de malaltia contagiosa 
i/o tinença de paràsits. 
 

Normes referents a l’àmbit de treball 
 

 Assistir diàriament a l’escola. 

 Pel que fa a l’alumnat d’ESO, ser puntual en l’assistència a l’escola i en el compliment 

estricte dels horaris. L’alumnat no podrà accedir al centre més tard de les 08.20 h del 

matí i les 15.15 h de la tarda si no és amb un justificant del retard per escrit o telèfon 

de la família. 

 

 Justificar les faltes d'assistència i retard. 
 

 Seguir les indicacions del professorat i treballar en silenci quan es requereixi. 
 

 Escoltar i respectar les intervencions dels altres en una conversa. 
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 Respectar l'espai físic de cadascú per treballar i guardar les seves coses. 
 

 Parlar utilitzant un to de veu adequat i sense cridar. 
 

 Moure’s de manera correcta i educada per a qualsevol espai del centre (evitar 
corredisses, crits i qualsevol acció que alteri l’ordre). 
 

 Tenir cura de la roba personal  
 

 Respectar i fer un bon ús de les instal·lacions i materials que s’utilitzen al centre. 
 

 Respectar els mestres i professorat, atendre a les seves explicacions i realitzar les 
tasques que se li encomanen. 
 

 Portar l’equip adequat i els estris de neteja personal per fer Psicomotricitat, l’Educació 
Física, la piscina, les sortides... 
 

 Desplaçar-se per passadissos i aules sense córrer. 
 

 Utilitzar els lavabos de forma adequada i procurar evitar anar-hi en hores de classe. 
 

 Deixar els lavabos i wàters nets. 
 

 No sortir de la classe, ni del recinte escolar sense el permís corresponent. 
 

 No portar i/o no fer ús de telèfons mòbils ni jocs electrònics a l’escola. 
 

 Llençar papers i deixalles als contenidors corresponents promovent el reciclatge dins 
del programa Agenda 21 amb el qual té conveni i compromís el projecte educatiu de 
l’escola Antaviana. 
 

 Ser curós amb l’entorn i mantenir-lo net. 
 

 Per a la realització de les activitats programades fora del centre caldrà que l'alumnat 
porti una autorització signada pel pare, la mare o un tutor, i si s’escau, el corresponent 
rebut del pagament de l’activitat. Tanmateix, caldrà proporcionar la informació mèdica 
corresponent que pugui ser necessària en cas d’urgència. 
 

 Estalviar els recursos energètics no fent-ne un mal ús: aigua, llum... 
 

 Cal respectar la normativa de funcionament que anualment es lliura a l’inici del curs. 
 

Normes referents al material 
 

 Venir diàriament a l’Institut Escola amb el material necessari per treballar. 
 

 Utilitzar només el material que calgui sense fer despeses innecessàries. 
 

 Emprar els fulls correctament sense fer-ne mal ús. 
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 Tenir cura del material fent-ne un bon ús. 
 
 

 Evitar portar materials innecessaris o de valor que poden ser font de conflicte i/o 
pèrdua. ( El mestre o professor/a no se’n pot fer responsable si s’incompleix la norma). 
 

 Tractar els llibres amb cura: a casa, a classe, a la biblioteca,... tant si són propis com de 
préstec. 
 

 Conservar el material fungible fins que s'acabi (llapis, goma, colors, ...). 
 

 No portar joguines de casa, tret de casos excepcionals i prèvia autorització del centre. 
 

 Portar els materials i estris personals de treball o d’higiene que es descriuen a la 
normativa de l’inici del curs. 

 

Normes referents als hàbits alimentaris 
 
Esmorzars 
 

 Els esmorzars han de ser saludables i, en cap cas, els infants no poden portar brioixeria 
i/o aliments prefabricats. L’escola recomana l’ús d’entrepans fets a casa i fruita. 

 

 Pel que fa a les begudes no han de dur làctics, ni sucs ni refrescos. 
 

 Els alumnes de parvulari i de cicle inicial esmorzen sempre a l’aula per treballar hàbits 
d’alimentació i higiene. La resta de cursos esmorzen al pati. 
 

 En cas d’al·lèrgies alimentàries caldrà que la família porti l’informe mèdic 
corresponent. 
 

 
 
Altres 
 

 En les activitats extraescolars ens regirem pels mateixos hàbits alimentaris que a 
l’apartat anterior; és a dir, berenars saludables en tots els casos. 

 

 No menjar en temps de classe. 
 

 A l’escola no es poden menjar llaminadures a excepció de casos concrets: celebracions, 
festes, etc. No obstant, és recomanable incentivar productes saludables: pa de pessic, 
petites joguines d’aniversari, globus, algun tipus de caramel... 

Normes referents al pati 
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A l'hora d'esbarjo els alumnes no es podran quedar dins l'aula sense un mestre o 
professor/a. 

 
En cap cas els alumnes podran romandre sols als patis i a l’hort i/o zona sostenible. El 
personal de guàrdia vetllarà per fer complir la normativa. 
 
Al pati: 

 

 Cal evitar els jocs violents. 
 

 No llençar pedres al pati, ni donar cops de pilota. 
 

 Respectar les plantes, els arbres i el mobiliari del pati. 
 

 Comunicar les incidències als mestres o professors/es que fan guàrdia al pati. 
 

 No jugar amb l’aigua ni mullar-se tret d’excepcions autoritzades. 
 

 Menjar tot l’esmorzar i llençar l’embolcall al contenidor corresponent. És recomanable 
l’ús de les carmanyoles a parvulari i cicle inicial. Pel que fa als cicles mitjà i superior 
s’incentivaran uns embolcalls sostenibles i/o renovables. 
 

 Respectar i utilitzar correctament els jocs del pati 
 

 Acceptar les normes dels jocs. 
 

 Recollir els jocs i guardar-los quan acabi l’hora d’esbarjo. 
 

 Sortir i entrar del pati ordenadament seguint les indicacions del mestre o de la mestra. 
 

 Els alumnes no poden accedir a les aules durant les hores d’esbarjo si no van 
acompanyats d’un adult. 
 

 Gaudir dels serveis dels vestuaris respectant-ne les instal·lacions. I, en cap cas, es 
podrà jugar al seu interior. 
 

Normes referents als serveis escolars i resta d’activitats 
 

Les normes descrites als apartats anteriors són també vigents en l’ús del servei de Menjador, 
transport escolar i serveis públics durant les sortides, Acollida, etc., així com a la resta 
d’activitats que s’organitzin al centre, amb independència de les normes específiques que 
pugui tenir un determinat servei o activitat. 
 
Per la bona convivència al centre, tots els membres de la comunitat educativa han de conèixer 
i complir unes normes. 
 
Alumnat, professorat i famílies n’han de ser coneixedors per tal d’establir els mitjans i 
condicions adequades per a prevenir les faltes o per complir les sancions. 
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Específicament, destaquem les següents: 
 
MENJADOR 
 

 Respectar en tot moment el/la coordinador/a del menjador, els monitors i personal de 
cuina, atendre a les seves explicacions i realitzar les tasques que se li encomanen. 

 

 Assistir al menjador amb regularitat. 
 

 Menjar tots els àpats del menú a excepció d’aquells que una prescripció mèdica no ho 
recomani. 

 

 Justificar les faltes d’assistència directament i/o a través del tutor/a. 
 

 Seguir les indicacions dels monitors i personal de cuina i romandre en silenci quan 
calgui. 

 

 Parlar utilitzant un to de veu adequat i sense cridar. 
 

 Fer la fila bé i entrar i sortir ordenadament. 
 

 Penjar bé la roba als penjadors. 
 

 Respectar i fer un bon ús de les instal·lacions i materials que s’utilitzen. 
 

 Desplaçar-se per passadissos i aules sense córrer. 
 

 Utilitzar els lavabos i serveis de forma adequada i procurar evitar anar-hi en hores de 
menjador i esbarjo.. 

 

 Deixar els lavabos i wàters nets. 
 

 No sortir del menjador, ni del recinte escolar sense el permís corresponent. 
 

 No portar i/o no fer ús de telèfons mòbils ni jocs electrònics a l’escola. 
 

 No portar joguines personals sense permís dels monitors. 
 

 Llençar papers i deixalles als contenidors corresponents. 
 

 Ser curós amb l’entorn i mantenir-lo net. 
 

 Utilitzar només el material que calgui sense fer despeses innecessàries. 
 

 Tenir cura del material fent-ne un bon ús 
 

 No portar llaminadures. 
 

 No romandre dins de cap aula sense un monitor. 
 

 Evitar els jocs violents. 
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 No llençar pedres al pati, ni donar cops de pilota. 
 

 Respectar les plantes, els arbres i el mobiliari del pati. 
 

 Comunicar les incidències als monitors del pati. 
 

 No jugar amb l’aigua ni mullar-se sense permís. 
 

 Respectar i utilitzar correctament els jocs del pati 
 

 Acceptar les normes dels jocs. 
 

 Recollir els jocs i guardar-los quan acabi l’hora d’esbarjo. 
 

 Sortir i entrar del pati ordenadament seguint les indicacions del monitor/a. 
 

 Intentar que els conflictes del menjador es resolguin abans d’arribar a les aules per 
evitar interferències en la dinàmica de la classe. 

 
 
SORTIDES I EXCURSIONS. COLÒNIES I VIATGES. 
 

 Remarcar, potser, que a les sortides, excursions i, especialment, colònies o 
convivències, no s’hi poden dur aparells ni materials personals sense el permís del 
centre: diners, mòbils, càmeres fotogràfiques, jocs, etc. En cas d’autorització específica 
caldrà que els tutors i/o mestres acompanyants es facin responsables de la custòdia 
dels esmentats materials, diners inclosos. 

 

 Fer cas de la normativa vigent dels indrets visitats: parcs, museus, cinemes i teatres, 
instal·lacions diverses, per exemple: albergs i cases de colònies, etc. 

 

 Basar els àpats de les sortides en una alimentació saludable i sostenible. Intentar dur el 
menjar en carmanyoles i defugir dels materials contaminants: paper d’alumini, plàstic, 
etc. 

 

 Dur les autoritzacions a l’escola com a mínim vint-i-quatre hores abans de la sortida i 
ingressar el corresponent pagament en el termini fixat. 

 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 

 Qualsevulla de les normes escrites en els apartats anteriors és aplicable a les activitats 
extraescolars. A destacar, però, la puntualitat en venir a recollir els infants, la pertinent 
justificació quan l’infant no hi assisteixi, la documentació ben complimentada i puntual 
que es demani: autoritzacions, fotos, etc., així com el corresponent pagament de 
l’activitat quan s’escaigui. 

 

ACTUACIONS A SEGUIR DAVANT D’UNA FALTA O DE LA REITERACIÓ DE FALTES. 
 

 Amonestació oral. 
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 Privació del temps d’esbarjo fent alguna tasca (l’alumnat no pot romandre sol o 
sola a l’aula). 

 

 Canvi de grup o classe de l’alumnat en una activitat determinada. 
 

 Comunicació escrita a la família per part del tutor/a i direcció del centre, que 
caldrà retornar signat. 

 

 Compareixença davant de la direcció del centre. 
 

 En cas de reiteració de faltes, comunicació a la família per part de la direcció del 
centre. 

 

 Realització de tasques educadores, d’una durada màxima d’una setmana, i/o 
reparació econòmica dels danys causats al material del centre o al d’altres 
membres de la comunitat educativa. 

 

 Suspensió del dret d’assistència a determinades classes o activitats amb la 
col·laboració d’altres mestres de l’escola en funció de la problemàtica sorgida. En 
tot cas, la decisió correspondrà, en darrer terme, a l’equip directiu. 

 

 No accés al centre i retorn a casa amb trucada a la família per no portar, de 
manera sistemàtica, cap mena de material escolar per treballar i després d’haver 
incidit en aquest fet amb comunicació a la família i l’alumnat. 

 

 No accés al centre i retorn a casa, amb trucada a la família, per retard o 
acumulació de retards més enllà de les 08.20 h del matí i 15.15h de la tarda si no 
es rep, amb antelació o al moment de produir-se, cap justificació per part de la 
família i després d’haver incidit en aquest fet amb comunicació a la família i 
l’alumnat. 

 

 Recuperació dels retards reiterats amb permanències al centre fora de l’horari 
lectiu amb el corresponent avís previ a les famílies. 

 

 Pèrdua del dret d’assistència a les sortides immediatament programades a 
l’aplicació d’una incidència o per acumulació. 

 

 Canvi de grup o classe de l’alumne/a per un període màxim d’una setmana. 
 

 Aquest mateix criteri regirà també en l’ús dels serveis de menjador, acollida i 
transport, amb la diferència que, si un alumne o alumna incompleix de manera 
sistemàtica les normes de convivència pot veure’s privat d’utilitzar aquests serveis, 
tal com s’indica també en la normativa específica de cada servei. 

 

APLICACIÓ DE LES MESURES CORRECTORES 
 
L’aplicació de les mesures correctores detallades correspon a: 
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 Qualsevol mestre del centre, un cop escoltat l'alumne o alumna, pot aplicar les 
cinc primeres mesures correctores. El tutor ha de tenir coneixement de 
l'amonestació. 

 

 El tutor o la tutora, escoltat l'alumne o alumna i el mestre o mestra implicat/da, 
pot aplicar les cinc mesures correctores restants. N’ha d’informar a la direcció i a la 
família. 

 

PRINCIPIS I MÈTODES PER TREBALLAR LES NORMES DE CONVIVÈNCIA 
 
Es donaran a conèixer les normes de convivència del centre als professors i personal, alumnes i 
a les famílies, per tal d’establir els mitjans i condicions adequades per a prevenir les faltes i 
l'aplicació de les sancions. 
 
Els tutors, d’acord amb l’equip de cada cicle o d’acord amb l’equip directiu podran establir una 
normativa en el funcionament d’aula que adapti els principis i normes generals de manera 
adequada i comprensible a l’edat dels alumnes. 
 
Davant de qualsevol falta es prioritzarà la reflexió (particular, en grup, en assemblea de classe, 
...) sobre l'acció i una posterior rectificació de la conducta, dedicant el temps que es consideri 
necessari, ja sigui en el moment que es produeix, o bé a l’hora específica de tutoria. 
 
Es procurarà que hi hagi una relació i una proporcionalitat entre la falta produïda i la sanció 
que s'apliqui, i que aquesta tendeixi a la reparació del dany que hagi pogut produir. 
 
Les normes descrites en aquest document poden ser desenvolupades amb més detall a través 
de protocols, acords o documents similars que, un cop aprovats pel Consell Escolar 
s’incorporaran a les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) en forma 
d’annexos, amb el mateix valor normatiu. 
 

APLICACIÓ I GRADUACIÓ DE MESURES CORRECTORES I DE SANCIONS 
 
Extracte dels articles 35 i 36 de la Llei 12/2009 del 10 de juliol, d’educació de Catalunya., i dels 
articles 23 i 24 de la Llei 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 
 

COMPETÈNCIA SANCIONADORA 
 
Les conductes i els actes contraris a la convivència de l’alumnat són objecte de correcció pel 
centre: 
 

 Si tenen lloc dins el recinte escolar en horari lectiu. 
 

 Durant la realització d’activitats complementàries (sortides, convivències, colònies, 
viatge de final de curs...). 

 

 Durant la realització d’activitats extraescolars. 
 

 Durant la prestació de serveis escolars de menjador, transport, acollida migdia 
d’educació infantil o d’altres organitzats pel centre. 
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 Els actes dels alumnes que, encara que tinguin lloc fora del recinte escolar, estiguin 
motivats per la vida escolar o hi estiguin directament relacionats i afectin a altres 
membres de la comunitat educativa. 

 

CRITERIS PER A L’APLICACIÓ DE MESURES CORRECTORES I SANCIONS 
 
Per a la graduació en l’aplicació de les sancions que corregeixen les faltes, s’han de tenir en 
compte els criteris següents: 
 

 No poden privar l’alumnat de l’exercici del dret a l’educació, considerant educació 
totes les mesures que contribueixin a la reparació, a la conscienciació de la falta o a la 
protecció de la comunitat educativa. 

 

 No poden atemptar contra la integritat física o la dignitat personal de l’alumnat. 
 

 Les circumstàncies personals, familiars i socials. 
 

 L’edat de l’alumnat afectat. 
 

 La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva. 
 

 La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l’alumnat afectat i de la 
resta de l’alumnat. 

 

 Si hi ha acord amb la família, en el marc de la carta de compromís educatiu subscrita 
per la família, per administrar la sanció de manera compartida. 

 

 La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que se sanciona. 
 

 La reincidència o reiteració de les actuacions que es sancionen. 
 

IRREGULARITATS (FALTES LLEUS) 
 
Es consideren irregularitats o faltes lleus d’incompliment de qualsevol de les normes de 
convivència del Centre, anteriorment descrites. 
 

ACTUACIONS A SEGUIR DAVANT D’UNA FALTA LLEU 
 

 Amonestació oral. 
 

 Privació del temps d’esbarjo fent alguna tasca (l’alumnat no pot romandre sol o sola a 
l’aula). 

 

 Canvi de grup o classe de l’alumnat en una activitat determinada. 
 

 Comunicació escrita a la família per part del mestre o mestra, que caldrà retornar 
signat. 
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 Compareixença davant de la direcció del centre (director/a, cap d’estudis...) del centre. 
 

 En cas de reiteració de faltes, comunicació a la família per part de la direcció del 
centre. 

 

 Realització de tasques educadores, d’una durada màxima d’una setmana, i/o reparació 
econòmica dels danys causats al material del centre o al d’altres membres de la 
comunitat educativa. 

 

 Suspensió del dret d’assistència a determinades classes o activitats amb la 
col·laboració d’altres mestres de l’escola en funció de la problemàtica sorgida. En tot 
cas, la decisió correspondrà, en darrer terme, a l’equip directiu 
 

 Canvi de grup o classe de l’alumne/a per un període màxim d’una setmana. 
 

 Aquest mateix criteri regirà també en l’ús dels serveis de menjador, acollida i 
transport, amb la diferència que, si un alumne o alumna incompleix de manera 
sistemàtica les normes de convivència pot veure’s privat d’utilitzar aquests serveis, tal 
com s’indica també en la normativa específica de cada servei. 

 

APLICACIÓ DE LES MESURES CORRECTORES 
 
L’aplicació de les mesures correctores detallades correspon a: 
 

 Qualsevol mestre del centre, escoltat l'alumne o alumna, pot aplicar les cinc primeres 
mesures correctores. El tutor ha de tenir coneixement de l'amonestació. 

 

 El tutor o la tutora, escoltat l'alumne o alumna i el mestre o mestra implicat/da, pot 
aplicar les cinc mesures correctores restants. N’ha d’informar a la direcció i a la família. 
 

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

Capítol 1. Qüestions generals  
 
L’Institut Escola Antaviana  és un centre acollidor i, com a tal, respectuós amb els drets i deures 
de tots els membres de la comunitat educativa pel que fa a l’ús de la llengua. Aquest aspecte 
està desenvolupat en el nostre Projecte Lingüístic (veure l’acta núm. 1 del Consell escolar del dia 

25 de desembre de 2018, on hi consta la seva aprovació). 

 

Capítol 2. Informació a les famílies.  
 

Infantil i primària 
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Durant el mes de setembre: Reunió de cada tutor/a amb les famílies de la seva classe 
(personalment i/o en assemblea de classe, on es donarà informació de normativa general, 
d'horaris, materials generals, funcionament, etc.  
 
Alumnes que s’incorporen al llarg del curs: signatura carta de compromís, entrevista amb el 
tutor abans d’incorporar-se a l’aula. De totes les entrevistes n’ha de quedar constància escrita 
als arxivadors de documentació del grup-classe.  
 
Al llarg del curs, cada família ha d'entrevistar-se amb el tutor/a del seu/va fill/a com a mínim 
una vegada. Aquesta entrevista i totes les altres que siguin necessàries pel bon seguiment dels 
alumnes, tant poden ser demanades pels mestres com per les famílies.  
 
Les informacions d’activitats de caire general són distribuïdes mitjançant circulars repartides 
entre els propis alumnes, fomentant l’ús de la pàgina web i correu electrònic. 
 
De la mateixa manera es reparteixen les informacions de l'AFA.  
 
L'escola donarà butlletins de notes i/o informes personals a les famílies:  
 

 Ed. Infantil: febrer i final de curs.  
 

 Ed. Primària: Nadal, Setmana Santa i final de curs.  
 
Tots els aspectes d'informació diària i personal, com pot ser la justificació d'haver arribat tard, 
la informació d'aspectes escolars que han succeït aquell dia, o qualsevol altre missatge 
quotidià, es realitzarà a través de la "maleta viatgera" (des de P3 a 2n), o de l'agenda (de 3r a 
6è).  
 
Tanmateix, l’agenda incorporarà un extracte del contingut de les NOFC concretant així la carta 
de compromís. 
 

Secundària 
 
Les famílies formalitzaran tota la documentació prescrita en el moment de la matrícula, si són 
de nova incorporació al centre, via tutors/es.: carta de compromís educatiu, expedient 
acadèmic i informe de competències bàsiques de sisè de primària, drets d’imatge, 
autoritzacions de sortides pel barri.  
 
Així mateix, la família serà la responsable d’actualitzar les dades de contacte que es custodien 
al centre i que han de constar a l’expedient acadèmic de l’alumnat. 
 
Per a cada sortida, es farà una autorització que la família haurà de lliurar signada i degudament 
complimentada. 

 
A finals del mes d’octubres es farà la reunió amb famílies d’informació general a càrrec de 
l’equip directiu i el lliurament d’informe d’avaluació inicial. 

 
Al llarg del primer trimestre, o a l’inici del segon com a molt tard, els tutors/es hauran citat a 
totes les famílies per una reunió de tutoria individualitzada. 
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Al llarg del curs, a finals del primer trimestre i a mitjans del mes de maig, es faran dues 
reunions amb un únic tema: el viatge de final de curs. 
 
Les informacions d’activitats de caire general són distribuïdes mitjançant circulars repartides 
entre els propis alumnes, fomentant l’ús de la pàgina web i correu electrònic. 
 
De la mateixa manera es reparteixen les informacions de l'AFA.  
 
Antaviana donarà els informes d’avaluació pertinents: el d’avaluació inicial, els corresponents a 
cada trimestre, el de l’avaluació ordinària, al mes de juny, i extraordinària, si s’escau, a finals 
del mes de juny, segons vingui determinat per al calendari escolar del curs. 
 
Tots els aspectes d'informació diària i personal, com pot ser la justificació d'haver arribat tard, 
les faran via telèfon o per escrit i les custodiarà el tutor/a. Es farà ús, també, de l’aplicatiu 
Dinantia. 
 

Capítol 3. Associacions de mares i pares d'alumnes (AFAs) 
 
Els pares dels alumnes tenen garantida la llibertat d'associació en l'àmbit educatiu i, en 
conseqüència, poden associar-se constituint l’AFA.  
 
L’AFA assumirà, entre d'altres, les següents finalitats:  
 

 Assistir els pares, mares o tutors en tot el que puguin necessitar relacionat amb 
l’escolarització dels seus fills.  

 

 Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el consell escolar en 
l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, 
extraescolars o de serveis.  

 

 Promoure la participació dels pares i mares dels alumnes en la gestió del centre.  
 
L’AFA pot utilitzar els locals del centre per les activitats que li són pròpies. El/la director/a del 
centre facilitarà la integració d'aquestes activitats a la vida escolar, tenint en compte el normal 
desenvolupament d'aquesta.  
 
L’AFA pot utilitzar les cartelleres del centre per a la difusió de la informació pròpia. El/la 
director/a del centre els ha de reservar espais en el tauler o sistema d’anuncis del centre.  
 
L’AFA tindrà contactes periòdics amb l’equip directiu del centre. El/la director/a haurà 
d’establir un calendari de trobades. 

Capítol 4. Alumnes delegats. Consell de participació. 
 
Per potenciar la participació de l’alumnat en el funcionament de l’escola, a partir de 3r de 
primària, cada grup-classe escollirà dos nens/es que en seran els/les delegats/des. Aquests 
delegats s’escolliran democràticament per la classe i es mantindran tot el curs, si no és que hi 
hagi algun motiu de pes per que el tutor/a decideixi canviar-lo.  
 
El consell de delegats estarà format pels dos delegats de cada classe. Es reuniran 
periòdicament, ajudats pel/per la director/a i cap d’estudis amb altres adults invitats 



 

IE Antaviana NOFC                                                                                                                                                                           64 
 

 

esporàdicament en la conducció dels debats, presentacions, recollida de propostes, etc. Els 
delegats de classe són el canal de comunicació entre el seu grup i el Consell de Delegats i 
viceversa.  
 
Són funcions del delegats:  
 

 Representar als alumnes d’Educació Infantil i del Cicle Inicial donat que no participen 
en aquesta comissió: informar, escoltar... 

 Intentar ser un model per la classe i representar-la davant de l’escola. 

 

 Rebre i recollir informació d’interès pel grup.  

 

 Comunicar assumptes d’interès del grup relatius a la convivència i la vida de l’aula al 
professorat a través del tutor.  

 

 Recollir la opinió, inquietuds i propostes dels companys en temes d’interès general o 
quan siguin consultats per algun òrgan del centre.  

 

 Proposar temes per l’elaboració de l’ordre del dia de les assemblees de classe i ajudar a 
redactar els resums o actes de les reunions realitzades.  

 

 Representar el grup en la vida escolar i en el Consell de Delegats del centre emetent 
l’opinió majoritària del grup i no la pròpia.  

 

 Participar de les reunions del Consell de Delegats.  
 

 Ajudar en la resolució de petits conflictes  

 

 Vetllar per l’ordre de la classe.  

 

Capítol 5. Altres òrgans i procediments de participació 
  
Els pares, mares o tutors legals tenen dret a participar en el control i la gestió del centre, a 
través dels seus representants en el consell escolar. 

Capítol 6. Carta de compromís educatiu.  
 
El Consell Escolar del centre va aprovar la carta de compromís educatiu el 24 de maig de 2011 
(annex 4). 
 
S’informa a totes les famílies del centre del contingut de la carta a les reunions de pares d’inici 
de curs de cada classe i es signen per ambdues parts a l’inici de l’escolarització. 
 
Les famílies dels alumnes que es vagin incorporant al centre, hauran de signar la carta de 
compromís després que el tutor/a els informi del seu contingut en la primera entrevista 
individual que tinguin.  
 
El contingut de la carta de compromís es revisarà de forma general a les reunions de pares 
d’inici de curs, i de forma particular a les entrevistes personals, però no caldrà tornar a signar-
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la durant l’escolaritat de l’alumne/a de no ser que s’incloguin compromisos específics 
addicionals. 
  
Les cartes de compromís poden ser signades per la direcció del centre o, en el seu nom, pel 
tutor/a que tingui l’alumne/a en incorporar-se al centre. El/La tutor/a donarà una còpia de la 
carta de compromís (signada per ambdues parts) a la família i es quedarà l’original.  
 
Correspon als tutors i tutores custodiar les cartes a l’arxivador de documentació del grup-
classe i fer el seguiment del compliment dels compromisos de la carta amb cada família.  
 
L’agenda dels alumnes tindrà una concreció de les NOFC i de la carta de compromís. La 
signatura de les responsabilitats que s’especifiquen a l’agenda són la concreció anual de la 
carta de compromís. 

TÍTOL VII. FUNCIONAMENT DEL CENTRE 
  

Capítol 1. Aspectes generals 
  

Secció 1. Horaris del centre 

Infantil i Primària 

  

Horari lectiu: de 9h a 12.30 h i de 15h a 16.30  h. 

Horari d’acollida matinal: de 7.45 h a 9 h. 
 

Secundària 

 

Horari lectiu dilluns i divendres: de 08.00 a 14.40 h. 

Hora lectiu de dimarts, dimecres i dijous: de 08.00 a 13.00 h i de 15.00 a 16.30 h. 

 
Horari de menjador: De 12.30 h a 15 h. 
 
Horari SEP: Horari escolar i horari extraescolar (12.30 h a 13 h). 
 
Horari d’activitats extraescolars: De 16.30 h a 20 h.  (Horari flexible en funció del Pla de Centre 
anual). 
 
L’assistència a qualsevol activitat te caràcter obligatori pels alumnes inscrits. En tot cas, cal 
atenir-se al que disposin els corresponents reglaments específics.  
 
El consell escolar pot aprovar els horaris de determinades activitats de caràcter especial que 
per la seva naturalesa excedeixin els de la jornada habitual en les seves sessions de matí i/o 
tarda.  
 
Les portes del centre s'obriran a les hores d'inici de les sessions de matí i tarda per tal que als 
alumnes puguin accedir al recinte escolar i 10 minuts més tard es tancaran.  
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Secció 2. Entrades i sortides del centre 
 

Infantil i Primària 

 
L'alumnat d'Ed. Infantil i de Primària accedirà al centre per portes diferents: 
 
PORTA DEL PATI DEL CARRER NOU BARRIS 
 

 P3 i P4 i P5. En ambdós casos els pares i/o les mares o adults autoritzats hauran de 
lliurar i/o recollir els seus fills personalment a la classe, entrada pel pati. 

 1r. I 2n.  En ambdós casos hauran d’entrar sols al pati i fer les files corresponents on els 
professors/es corresponents se’n faran càrrec i/o els lliuraran a mare, pare i/o adult 
autoritzat. 

 
PORTA PRINCIPAL DEL PASSATGE D’ANTAVIANA 
 

 3r, 4t, 5è i 6è. També per les portes d’accés al vestíbul principal assignades. En aquest 
cas, cada classe també tindrà assignat un espai per a fer la fila on els rebrà el professor 
responsable. 

 
 Els pares romandran fora de l’escola, a excepció dels pares o mares de P3 i de P4 que podran 
anar fins a la porta del pati de la classe del seu fill/a per a lliurar-los o per a buscar-los 
personalment. 
 
Quan una família hagi d'informar d'algun aspecte a la  mestra, ho farà mitjançant una nota, un 
avís a l’agenda o li comunicarà al/a la conserge o persona que estigui a la porta. L’objectiu és 
no destorbar els/ les mestres a l'entrar.  
 
Puntualitat: Si els alumnes arriben al centre després de l'horari establert i la porta està tancada 
(es tanca cinc minuts després de l’hora d’entrada), se'ls facilitarà l'accés però els seus pares o 
representants legals hauran de justificar per escrit el retard. Pels alumnes de primària, en cas 
que no es justifiqui i arribin amb més de 10 minuts de retard, romandran a la zona 
d’administració / direcció fins el proper canvi de classe i serà considerat un retard no justificat.  
 
El/La tutor/a portarà el registre dels alumnes que arriben tard i en els casos reiteratius, 
s’engegaran els protocols pertinents dins la comissió social del centre.  
 
Quan una alumne/a ha de sortir fora de les hores habituals, ha de portar necessàriament una 
autorització (*) escrita del pare, mare i/o tutor legal i, si no té autorització per marxar sol, és 
necessari que els pares el vinguin a buscar a l’escola.  
 
Tot l’alumnat serà donat en mà d’un adult responsable, a no ser que els pares l’hagin 
autoritzat (*) per escrit a marxar sol o amb el/s seu/s germà/ns gran/s.  
 

(*) A l’escola Antaviana s’accepten autoritzacions escrites per anar-se’n sols a casa a 
partir de 3r de primària. De P3 a 2n no podran ser autoritzats per escrit i se’ls haurà de 
recollir personalment. 

 
Entrades els dies de pluja: Els dies de pluja, s'obrirà la porta principal uns minuts abans, tot i 
que l’alumnat no podrà pujar a les aules fins que els mestres li ho indiquin.  
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Secundària 

 

PORTA DEL PATI DEL CARRER NOU BARRIS 
 
L'alumnat de Secundària accedirà al centre per l’entrada de la porta del Carrer Nou Barris. La 
porta s’obrirà a les 07.57 h i es tancarà a les 08.10 h.  
 
A la tarda, s’obrirà a les 15.00 h i es tancarà a les 15.10 h. 
 
 
PORTA PRINCIPAL DEL PASSATGE D’ANTAVIANA 
 
Més tard de les franges estipulades per a l’entrada i sortida del centre, tot l’alumnat que hagi 
d’entrar al centre ho farà per la porta del Passatge d’Antaviana i li caldrà una justificació per 
escrit o via telèfon de la família. 
 
Els retards a les hores d’entrada i sortida al centre o entre classe es comptabilitzaran i es 
computaran per tal que es puguin recuperar amb hores de permanència al centre, fora de 
l’horari lectiu, els dimarts i dijous de 16.30 a 18.00 h.  
 
Aquesta mesura s’aplicarà en funció del criteri dels tutors/es i l’alumnat es quedarà a càrrec 
dels membres de l’equip directiu que estiguin de guàrdia amb avís previ a les famílies. 
 

Secció 3. Actuacions en el supòsit de retard en la recollida de l’alumnat a la sortida del 
centre.  
 
Seguint les indicacions del Consell Escolar Municipal aprovades el 26 de maig de 2010, en cas 
de no venir ningú a recollir un alumne, el/la mestre/a contactarà amb la família per telèfon i 
esperarà a què el recullin, fent signar el registre de recollida tardana que hi ha a secretaria. 
Arribat el cas de no contactar amb ningú, transcorreguts 30 minuts des de l’hora de sortida 
telefonarà a la Policia Comunitària (Mossos / Guàrdia Urbana) per comunicar la situació.  
Als 45 minuts de l’hora de sortida la policia es presentarà al centre on farà un informe 
especificant les actuacions fetes per l’escola i tot seguit assumirà la custòdia de l’alumne en el 
centre (juntament amb el/la mestre/a amb qui hagi estat fins aquell moment) fins a poder 
lliurar-lo als pares o tutors legals.  
 
S’evitarà el transport en vehicles policials i fer la custòdia en comissaries en consideració de la 
protecció al menor.  
 
En casos de famílies reincidents, es portarà un control fent signar a la família en el moment de 
la recollida de l’alumne. 

Secció 4. Visites dels pares 
 
Els pares no poden interferir en el normal desenvolupament de les activitats educatives en 
horari escolar. Les visites dels pares han d’estar concertades amb antelació amb el professorat. 
Els horaris d’atenció als pares estaran exposats al taulell d’anuncis del centre i a la web. 

Secció 5. Activitats complementàries i extraescolars.  
 
L'escola valora positivament les sortides d'ampliació o complementació de la tasca docent. 
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Són activitats complementàries aquelles que es fan en horari lectiu fora del recinte escolar o 
dins amb personal aliè al centre, i activitats extraescolars aquelles que organitza l’AFA i que es 
fan fora de l’hora lectiu.  

SORTIDES 
 
No es faran sortides amb menys de dos acompanyants, un dels quals ha de ser necessàriament 
un mestre, llevat d'aquelles en què el consell escolar pugui determinar altres condicions de 
manera fonamentada. Prioritàriament, tots els acompanyants de les sortides seran membres 
del claustre.  
 
En les sortides, les relacions alumnes/professors-acompanyants seran les següents: 

EDUCACIÓ INFANTIL 
CICLE INICIAL 

I MITJÀ 
CICLE SUPERIOR 

 
ESO 

10 al/adult; 8 al/ad 
15 al/adult; 12 

al/ad 
20 al/adult; 18 

al/ad 

Alumnes Adults Alumnes Adults Alumnes Adults Alumnes Adults 

1 a 24 2 1 a 37 2 1 a 50 3 1 a 50 3 

25 a 34 3 38 a 52 3 51 a 70 4 51 a 70 4 

35 a 44 4 53 a 67 4 71 a 90 5 71 a 90 5 

45 a 54 5 68 a 82 5 91 a 110 6 91 a 110 6 

55 a 64 6 83 a 97 6 111 a 130 7 111 a 130 7 

65 a 74 7 98 a 112 7 131 a 170 8 131 a 170 8 

 

Excepcionalment el consell escolar, justificant-ho adequadament i valorant les implicacions de 
seguretat, podrà, per a una activitat concreta, acordar el canvi d’aquestes relacions. Sense 
aquest acord explícit i justificat per a una activitat concreta, s’haurà d’aplicar la relació 
establerta amb caràcter general.  
 
Els grups en què hi participin alumnes amb necessitats educatives especials les relacions es 
conformaran d’acord amb les seves característiques.  
 
Els alumnes de la USEE i/o d’Agrupament d’Alumnat sord, modalitat oral, per norma general 
no realitzaran sortides específiques i hauran de gaudir de les sortides ordinàries del centre, 
juntament amb els seus companys del grup classe. En casos excepcionals i justificats es podrà 
valorar alguna sortida específica destinada només a aquest alumnat. 
 
Si aquestes activitats afecten tot el centre es comunicarà a la Inspecció d'Ensenyament. Si 
suposen l'alteració del calendari escolar, caldrà l'autorització prèvia del/la director/a general 
del Departament d’Educació.  
 
A l'alumnat que participi en activitats fora del centre, li caldrà l'autorització escrita del pare, la 
mare o representants legals. Sense autorització escrita, l’alumne no podrà sortir del centre.  
 
CONVIVÈNCIES / COLÒNIES 
 
Les convivències i/o colònies (mínim una nit a fora) es realitzaran des de P3 fins a 6è. Les 
colònies, preferentment, es realitzaran durant les darreres setmanes de curs. 
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 Educació Infantil (P3, P4 i P5)  Dos dies (una nit). 

 Cicle Inicial (1r i 2n)   Tres dies (dues nits). 

 Cicle Mitjà (3r i 4t)   Tres dies (dues nits). 

 Cicle Superior (5è i 6è)   Convivències mes octubre. Dos dies (una nit) 

 Cicle Superior (5è)   Quatre dies (tres nits). 

 Cicle Superior (6è)   Cinc dies (quatre nits). 
 
Tanmateix, obeiran a l’assoliment de competències bàsiques i/o transversals regulades al Pla 
Anual de Centre aprovat a principis de curs pel Consell Escolar i mantindran una coherència pel 
que fa al lloc i calendari escollits. 
 
En les colònies, les relacions alumnes/professors-acompanyants seran les següents: 
 
Edat de l’alumnat Ràtio alumnes/mestre/a 
 

EDAT DE 
L’ALUMNAT 

RÀTIO ALUMNES / MESTRE/A ALTRES ADULTS 

De 3 a 6 anys 8/1 Mínim: 1 adult més per cada 8 alumnes 

De 6 a 11 anys 12/1 Mínim: 1 adult més per cada 12 alumnes 

De 12 a 13 anys 18/1 Mínim: 1 adult més per cada 18 alumnes 

  
 
VIATGE DE FINAL DE CURS A LA SECUNDÀRIA 
 
A final de curs de l’etapa de secundària es farà un viatge de final de curs fora de Catalunya en 
el qual es realitzarà el Treball de síntesi sobre el territori de cinc dies i quatre nits de durada. 
 
Tot l’alumnat té dret a participar del viatge a excepció d’aquells alumnes que hagin reincidit en 
faltes greus al llarg del curs. En aquest cas, la possibilitat d’anar-hi o no serà decisió exclusiva 
de l’equip directiu i de l’equip docent acompanyant. 
 
Al llarg del curs, s’organitzaran comissions per a la recaptació de fons i per tal que representi 
un descompte important per a cada alumne/a. 
 
L’alumnat que no pugui assistir al viatge farà el Treball de Síntesi al mateix centre. 
 
Ràtio de professorat acompanyant/alumnat (viatges llargs fora de Catalunya): 
 

EDAT DE 
L’ALUMNAT 

RÀTIO ALUMNES / MESTRE/A ALTRES ADULTS 

De 12 a 16 anys 12/1 Mínim: 1 adult més per cada 12 alumnes 

 
 
 
 
 
 
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
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Totes les activitats complementàries seran aprovades pel Consell Escolar. Aquelles que puguin 
sorgir de forma sobtada, seran aprovades pel director/a del centre, que ho comunicarà en el 
següent consell escolar.  
 
En tots els casos serà preceptiu el full d’activitat complementària indicant data, lloc, telèfon, 
persona responsable, acompanyants, mitjà de transport... a fi i efecte que es pugui donar el 
permís corresponent.  
 

Participació 
 

El tutor o tutora pot decidir que el nen o la nena es quedi sense sortida, pels motius justificats 
que ell cregui convenient i prèviament raonats conjuntament amb algun membre de l’equip 
directiu. 
 
Els fills/es de les famílies que tinguin deutes de llibres de text i/o material amb l’escola i no 
compleixin els acords de pagament que van fer o signar al principi de curs amb 
secretaria/administració no podran participar en les activitats complementàries de pagament.  
 
Donat que totes les activitats complementàries estan lligades al currículum, la participació de 
l’alumnat en aquestes activitats és obligatòria. La participació a les activitats que tinguin cost 
econòmic estaran supeditades al seu pagament o finançament. 
 
Es demanarà a les famílies, els fills de les quals no assisteixen a les sortides, la justificació del 
motiu de la seva absència. 
 
El tutor o tutora decidirà en cada cas, i un cop conegut el motiu de la no assistència del/dels 
seu/s alumne/s a les sortides, si és convenient que el nen o nena es quedi a casa, o bé si és 
millor que vingui a l’escola a realitzar la tasca que li encomani, en el benentès que s’haurà 
d’incorporar en un grup-classe que no és el seu.  
 
Els fills/es de les famílies que tinguin deutes de llibres de text i/o material amb l’escola i no 
compleixin els acords de pagament que van fer al principi de curs amb 
secretaria/administració, no podran participar en les activitats complementàries de pagament.  
 

Activitats extraescolars 
 

Les activitats extraescolars que s’aprovin a principi de cada curs, necessàriament han d’estar 
supeditades al Projecte Educatiu del Centre. És per això i pels motius que s’expliciten al 
Projecte Lingüístic que la llengua vehicular d’aquestes haurà de ser el català. 

Són activitats extraescolars aquelles que, habitualment, es fan al recinte escolar fora de 
l’horari lectiu. Les activitats extraescolars les organitza l’AFA, directament o a través 
d’empreses especialitzades, amb una durada d’un curs escolar  i, prèviament, han de ser 
aprovades pel Consell Escolar. Cap alumne podrà realitzar activitats extraescolars si te deutes 
injustificats amb l’AFA. És competència de l'entitat organitzadora de cada activitat vetllar per la 
bona organització de les activitats extraescolars, així com del bon ús i manteniment de les 
instal·lacions del centre i l’aplicació dels principis bàsics del PEC de l’escola Antaviana. La 
relació alumnes/monitor en cada activitat és la indicada al punt anterior. 
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Secció 6. Vigilància de l’esbarjo 
 
El centre disposa de patis, que constitueixen un espai docent per a l'esbarjo de l'alumnat, per a 
la docència de l'educació física, i per a altres activitats que requereixin un espai obert i gran. 
Tanmateix, disposa d’un espai sostenible amb hort, jardins i galliner. 
 
 
En tots els casos, el responsable de la coordinació de l'ús d'aquests espais és directament el/la 
cap d’estudis, que vetllarà per tal que no es produeixin interferències entre usos alternatius.  
 
L'horari d'esbarjo serà:  
 

Educació infantil 

 
Matins, d’ 11.00 h a 11.30 h. Tardes: un quart d’hora opcional, sota la vigilància de les tutores 
o tutors i mestres adscrits a Educació Infantil. 
 
Espais:  Pati d’Educació Infantil (a sota de les aules de P4) 
 Pati rodó (davant cuina) 
 

Educació Primària 

 
Matins, de 11.00 h a 11.25 h.  Sota la vigilància dels tutors/es i del professorat de cada cicle. 
S’estipulen torns generosos de vigilància donada la gran extensió de les zones d’esbarjo i el 
gran nombre d’alumnat. Aproximadament, entre 4 i 5 professors en cada espai. 
 

Educació Secundària 

 
Dilluns i divendres: de 10.00 a 10.20 h i de 12.00 a 12.20 h. 
Dimarts, dimecres i dijous: de 10.30 a 11.00 h. 
 
Els patis de l’escola Antaviana són molt extensos i diferenciats espacialment: 
 
Espais:  Pati nou (damunt de la bressol Pla de Fornells). 
 Pati de sorra, gran i espaiós (a sota del pati d’Educació Infantil) 
 Pista poliesportiva 
 Hort escolar i jardí 
  

Actualment, les guàrdies dels patis es concreten segons rotacions i calendari com es pot 
observar en aquesta taula. Tanmateix, en les caselles buides s’hi especifiquen els responsables 
diaris de la vigilància. 
 

Durant l’esbarjo volem: 
 

 Potenciar la realització de joc lliure i també de jocs diferents o diversos. 
 

 Els dies de pluja els nens i les nenes restaran dins la classe fent jocs relaxats. En 
aquests casos la vigilància correspondrà als tutors/es amb la col·laboració del personal 
del cicle que no té tutoria.  
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PLÀNNING DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS I ADJUDICACIÓ DE VIGILÀNCIES INFANTIL I PRIMÀRIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLÀNNING DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS I ADJUDICACIÓ DE VIGILÀNCIES SECUNDÀRIA 
 

 

 

 

 

 
     

1 trimestre 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Cicle Superior Cicle Mitjà Cicle inicial Cicle Superior Cicle Mitjà 

Pista      

Serveis      

  Cicle Mitjà Cicle Inicial Cicle superior Cicle Mitjà Cicle Inicial 

Pati de sorra     
   Cicle Inicial Cicle superior Cicle Mitjà Cicle Inicial Cicle Superior 

Pati nou 
     

     

 
    

  

2 trimestre 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Cicle Mitjà Cicle inicial Cicle Superior Cicle Mitjà Cicle inicial 

Pista      

Serveis      

  Cicle Inicial Cicle Superior Cicle Mitjà Cicle Inicial Cicle Superior 

Pati de sorra      

  Cicle Superior Cicle Mitjà Cicle Inicial Cicle Superior Cicle Mitjà 

Pati nou 
     

     

     
  

3 trimestre 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Cicle inicial Cicle Superior Cicle Mitjà Cicle inicial Cicle Superior 

Pista           

Serveis           

  Cicle Superior Cicle Mitjà Cicle Inicial Cicle Superior Cicle Mitjà 

Pati de sorra           

  Cicle Mitjà Cicle Inicial Cicle Superior Cicle Mtjà Cicle Inicial 

Pati nou 
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Secció 7. De les absències i compliment dels acords i línies del projecte educatiu que 

marqui la direcció del centre. 

  

Absències del professorat 

 
Es considera absència la no assistència a l’escola tant en l’horari lectiu com en el de 
permanència (exclusives, formació, etc.).  
 
Els docents han de comunicar per escrit amb antelació les seves absències, i s’hauran de 
recuperar segons la normativa vigent. Les hauran de justificar mitjançant el formulari intern de 
centre que tenen a la seva disposició. Els/Les mestres han de cobrir les substitucions dels 
companys/es que falten al centre segons els següents criteris:  
 

 Es faran dues llistes, una per a Ed. Infantil i una altra per a Primària. Es procurarà que 
les persones que substitueixin a cada cicle hi siguin adscrites, o coneguin els nens.  

 

 S’agafaran per a substituir les hores destinades a reforç, ee, all, desdoblaments i 
càrrec, en aquest ordre. 

 

 Normalment, no es substituiran les hores en que hi hagi dues persones a la mateixa 
classe, és a dir, les hores en les que hi ha reforç perquè la substitució queda coberta. 

 
A la secundària, el professorat absent haurà de comunicar l’absència amb antelació a la cap 
d’estudis i deixar feina per als grups classe que li pertocaria de tenir sempre que li sigui 
possible. 
 
El professorat absent haurà de justificar la falta mitjançant el formulari que té a la seva 
disposició a la cap d’estudis per tal que les faltes siguin introduïdes a l’aplicatiu oficial. 
 
El professorat encarregat de substituir el professorat absent serà el de guàrdia. La coordinació 
de les substitucions i la feina a fer en aquelles hores serà funció de la cap d’estudis. 
  

Compliment dels acords i línies del projecte educatiu que marqui la direcció del centre 

per part del professorat 

 

Els mestres o professorat que formi part de l’equip docent del centre haurà d’acatar les línies 

d’actuació generals que marqui el PEC, vetllar per al compliment del qual és responsabilitat i 

funció de l’equip directiu. 

Aquell mestre o professor que sigui resistent a seguir les línies d’actuació general o que mostri 

oposició al compliment de les directrius que regeixen l’acció pedagògica, donades per l’equip 

directiu, serà, en primer lloc, avisat per direcció. 

Si la resistència persisteix, se’n donarà avís a inspecció educativa del cas particular i s’actuarà 

d’acord amb el que determini inspecció. 

Regeix aquest decret: DECRET 243/1995, de 27 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de 
règim disciplinari de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya 
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Absències de l’alumnat 
 
L'assistència de l'alumnat al centre és obligatòria. Els pares han de comunicar les absències 
dels seus fills especificant el motiu i la durada de l’absència. El tutor o tutora custodiarà els 
justificants durant tot el curs escolar i en cas dels alumnes absentistes en què s’hi hagi fet 
actuacions a través de la comissió social o direcció, s’arxivaran a l’expedient de l’alumne. El 
mestre tutor comunicarà les absències als pares, mares o representants legals dels alumnes a 
través dels informes trimestrals. 
 
La Tècnica d’Integració Social assumirà el control de l’absentisme a la secundària i n’informarà 
a tutors/es i equip directiu.  
 

Secció 8. Actuacions en el supòsit d’absentisme de l’alumnat 
  

En cas que el mestre-tutor detecti alumnes amb absències repetides, els pares dels quals no 
justifiquin les faltes, o que fins i tot comunicant-les les absències afectin el rendiment 
acadèmic del nen o nena, passarà petició a la Comissió Social del centre per a estudiar el cas i 
intervenir-hi oficialment segons el Pla integral de millora de l’escolarització i tractament de 
l’absentisme escolar de Barcelona. 
 
En el cas d'absències repetides, es procurarà en primer lloc la solució del problema amb 
l'alumne i el seu pare, mare o representant legal, el tutor i el/la director/a i, si cal, sol·licitarà la 
col·laboració dels equips d'assessorament i orientació psicopedagògics, en el cas d’alumnes 
amb necessitats educatives especials, i dels serveis d'assistència social del municipi. 
 
 
La Tècnica d’Integració Social serà l’encarregada de la comunicació amb famílies i les entitats 
de serveis pertinents i d’activar el Pla d’Actuació Individual (PAI) per a l’alumnat que tingui 
acumulades 50 faltes d’assistències sense justificar. 
 

Secció 9. Utilització dels recursos materials. Beques i ajuts  i donatius 
 

L’Institut Escola destinarà íntegrament els diners que rep, tant per part de les institucions 
públiques com per part de les entitats locals, a cobrir les necessitats de l’alumnat pel que fa a 
beques de menjador, llibres de text, material escolar, activitats complementàries, per aquest 
mateix ordre.  
 
Les famílies han de col·laborar econòmicament amb les despeses per a les que demanen ajut a 
excepció que la realitat socioeconòmica d’alguna família no ho permeti. En tot cas, serà la 
direcció del centre, conjuntament amb els tècnics de referència (assistents socials, EAP, etc.) 
qui decideixin, en darrer terme, les excepcions a la norma. 
 
Per a distribuir els ajuts de què disposem per a cobrir les necessitats educatives de l’alumnat 
es tindran en compte els següents criteris, els quals donaran prioritat:  
 

 Famílies nombroses amb més fills escolaritzats.  
 

 Famílies monoparentals.  
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 Estar a l’atur (cal acreditar-ho). 
 

 La quantitat d’ajuts percebuts pel mateix concepte. 
 

 Haver complert els compromisos pactats amb l’escola en situacions anteriors.  
 

 Intentar que tots els alumnes facin com a mínim, una sortida al llarg del curs. 
 

Secció 10. Admissió d'alumnes malalts i dels accidents 
  
L’ alumne/a que pateixi una malaltia susceptible d’encomanar-se,no pot assistir a l’escola fins 
a la seva total recuperació.  
 
Si a l’escola es detecta que un/a nen/a no es troba bé o pateix alguna malaltia infecciosa 
s’avisarà a la família per a que el vinguin a buscar.  
 
És obligació dels pares informar a l’escola de les malalties (cròniques o no) que tinguin els 
nens.  
 
El personal del col·legi no administrarà cap tipus de medicament excepte en el cas de malalties 
cròniques (asma...) o altres casos particulars, sempre que hi hagi la prescripció mèdica i 
l’autorització de la família conforme el personal del centre li pot donar la medicina.  
 
En cas de petits accidents es farà la cura a l'escola. Si el cas és greu i l'escola considera que 
l’alumne/a ha de ser visitat per un especialista es procedirà de la següent manera:  
 
- Es farà una atenció primària a l'escola.  
 
- S'avisarà a la família per telèfon perquè acompanyi al nen/a a urgències. En cas de no trobar 
cap familiar serà el personal del centre qui acompanyarà el nen/a al servei mèdic en un taxi, en 
cas de poca gravetat, o es trucarà al 112 en cas de dubte o extrema gravetat. 

Secció 11. Seguretat i higiene 
 

Incidents i accidents 
  
El/La mestre/a o la persona responsable que es trobi dirigint o vigilant una activitat escolar, 
extraescolar o complementària en la qual tingui lloc un accident, haurà d'atendre la situació 
produïda amb els mitjans de què pugui disposar, actuant en tot moment amb la diligència 
deguda, conforme al que estableix la normativa vigent. El/La mestre/a avisarà amb la major 
brevetat possible al centre i aquest, si s’escau, a la família. També es prendran les mesures 
adients - si escau - per tal que tots els alumnes romanguin atesos.  
 
El/la director/a del centre avisarà, tan aviat com sigui possible, el/la gerent del Consorci 
d’Educació de Barcelona, a fi que l'òrgan competent pugui prendre les mesures adients de 
protecció de l'alumne accidentat, si escau, i assabenti el pares, la mare o els tutors, o terceres 
persones perjudicades, sobre els fets ocorreguts i el procediment establert per reclamar en via 
administrativa.  
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Seguretat 
  
La direcció, juntament amb el/la coordinador/a de riscos laborals, vetllaran per la seguretat del 
recinte i les instal·lacions escolars, tenint cura en considerar els elements de seguretat de què 
ha d'estar proveït el centre.  
 
La direcció tindrà cura que la realització d'obres i tasques de manteniment, reparació i 
conservació no interfereixi la normal activitat del centre o bé es programi una distribució 
diferent de les activitats, de manera tal que resultin al màxim d'independents possible en els 
espais i/o temps.  
 
L’escola disposa del pla d’emergència i evacuacions com un reglament específic per a aquests 
supòsits. Aquestes normes es donaran a conèixer a l'inici de cada curs, a l'alumnat, al 
professorat i a la resta de personal.  
 
Es realitzarà, com a mínim, un simulacre d'evacuació al curs. La valoració de la realització dels 
simulacres s'incorporarà al pla d’emergència i es remetrà al Consorci d’Educació de Barcelona. 
Els resultats d'aquestes valoracions seran tinguts en compte per a la millora i actualització del 
pla d'emergències i evacuacions.  
 

Higiene 
 
És exigible/imprescindible una bona higiene de les persones que comparteixen el mateix espai, 
en aquest cas l’escola. Amb aquesta finalitat, les famílies són responsables de la higiene de 
llurs fills, tant personal com de la roba que porten. Els tutors vetllaran per assegurar aquest 
aspecte en els seus alumnes, actuant de la manera més convenient per facilitar la integració de 
tots els alumnes i la cohesió del grup, i informant a la comissió social en cas que es detecti una 
possible negligència de les famílies en l’atenció dels menors.  
 
Els alumnes que tinguin polls han de romandre a casa fins la total eliminació de polls i 
llémenes. Aquesta circumstància l’ha de comprovar el personal del centre (tutor/a, direcció) 
davant dels pares, quan el nen es vol reincorporar a l’activitat normal de l’aula. 
 

Secció 12. Consideracions sobre el vestit 
 

La roba que vesteixin els alumnes ha de ser adient a l’activitat que s’ha de realitzar a l’escola. 
 
No es permetran indumentàries inadequades o que impossibilitin la realització de totes les 
activitats curriculars, la comunicació interpersonal, la identificació personal, la seguretat 
personal o la dels altres.  

No es permetran ni toleraran símbols que exaltin la xenofòbia o el racisme, o que promoguin 
qualsevol tipus de violència. 
 

Secció 13. Ús del centre- (Decret 102/2010 Art. 53 i 54) 
  
El Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona en la sessió del dia 18 de febrer de 
2010, de conformitat amb les competències que li atorga l’article 10 dels estatuts aprovats pel 
Decret 84/2002, de 5 de febrer, de constitució del Consorci d’Educació de Barcelona, i l’article 
160 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, va aprovar les instruccions per a la gestió e 
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l’ús social de les instal·lacions dels centres públics dependents del Consorci d’Educació de 
Barcelona. 
 
Resolució que fa públic l’acord del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, 
del dia 18 de febrer de 2010, en relació a l’aprovació de les instruccions per a la gestió de l’ús 
social de les instal·lacions dels centres públics dependents del Consorci d’Educació de 
Barcelona. 
 

GESTIÓ DE L’ÚS SOCIAL DE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE PÚBLIC ESCOLA ANTAVIANA 
DEPENENT DEL CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA 
 

Ús propi 
 
S’entenen per activitats d’ús propi les realitzades en horari escolar, comprensives del temps 
lectiu i interlectiu del migdia, així com els períodes anteriors i posteriors a l’horari lectiu durant 
el qual es desenvolupen activitats complementàries i extraescolars, incloses les organitzades 
per les AFA, aprovades pels consells escolars dels centres i incloses en la programació anual. 

Ús social 
 
S’entén per ús social dels centres la realització d’activitats educatives, cíviques, culturals, 
esportives, artístiques o altres de caràcter social per part de persones físiques o jurídiques 
sense ànim de lucre, durant i fora del calendari escolar, no compreses en l’ús propi del centre. 
 
Requisits 
 
Les activitats realitzades en l’ús social del centre hauran d’atenir-se als següents requisits: 
 

 Tindran la doble condició de no lucratives i no discriminatòries. 
 

 Hauran de ser compatibles amb la finalitat educativa dels centres, amb les activitats 
d’ús propi previstes en la programació anual i amb les condicions tècniques i 
estructurals de les seves instal·lacions. 

 

 Es guiaran pels principis de convivència, tolerància, solidaritat i respecte. 

 
Prioritats d’ús 
 
Les activitats amb prioritat d’ús, sens perjudici d’altres que pugui establir la direcció del centre, 
seran les següents: 
 

 Les compreses en l’ús propi del centre. 
 

 Les sol·licitades pels sectors de la comunitat educativa dels centres no incloses en la 
seva programació anual i que tinguin finalitat educativa. 

 

 Les organitzades pel Districte Municipal i per altres centres educatius. 
 

 Les organitzades pel Consorci d’Educació de Barcelona. 
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 Les sol·licitades per les associacions i entitats sense ànim de lucre, amb preferència les 
domiciliades en el barri. 

 

 Les realitzades per empreses o entitats que tinguin conveni amb el centre i que hagin 
estat prioritzades pel consell escolar. 
 

 Les sol·licitades per altres Administracions. 

 
Espais d’ús 
 
Els espais d’ús dependran, a més de les activitats a realitzar, dels ensenyaments que imparteixi 
el centre i de les característiques i situació de les seves instal·lacions i equipaments. En funció 
de les condicions del centre, la direcció de l’escola determinarà els espais a cedir. 
 
Menjador escolar i cuina 
 
El servei de menjador escolar és d’ús voluntari i, com a tal, té aprovat un reglament propi. Els 
espais utilitzables són: 
 

a) Servei de cuina 
 

La cuina i dependències pròpies. 
El menjador per a aquelles tasques encomanades: neteja, etc. 
 

b) Servei de menjador 
 
Menjador. 
Tots els patis o espais d’esbarjo segons torns i organització específica. 
L’hort escolar amb la vigilància deguda i per a l’exercici de projectes. 
 
En cas de necessitat i/o pluja o mal temps també es pot disposar de diferents espais 
interiors: Sales multiusos 0 i 1, Aula taller, aules de P5 i/o altres si s’escau. 

 
Casals d’Estiu juny/ juliol 
 
Tret d’excepcions justificades o excepcionals els casals d’estiu que s’organitzen al barri de 
Roquetes es podran planificar a les instal·lacions de l’escola Antaviana bianualment a fi i efecte 
de compartir el projecte amb l’escola el Turó de Roquetes.  
 
En cas d’haver-hi Casal els espais disponibles seran: 
 

a) Patis i pista poliesportiva amb l’excepció de l’hort i/o espai sostenible. 
b) Serveis dels patis. 
c) Menjador escolar. 
d) Sala multiusos planta 0. 
e) Vestuari de monitoratge. 
f) Aula d’EE planta 0 (al costat del menjador). 
g) Serveis planta 0. 
h) Un màxim, si s’escau, de dues aules (P4). 

 
Casals d’Estiu Fundació Pare Manel (mes d’agost). 
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Es reconeix la dimensió social d’aquest casal i, per tant, l’escola Antaviana ofereix les 
instal·lacions a la Fundació Pare Manel anualment si no es valora el contrari. Els espais oferts 
són els mateixos que al juliol i, a més a més, s’ofereix l’espai de la cuina amb la condició que 
l’empresa encarregada del servei de cuina del centre sigui també l’encarregada del servei 
durant el mes d’agost: 
 

 Patis i pista poliesportiva amb l’excepció de l’hort i/o espai sostenible. 

 Serveis dels patis. 

 Menjador escolar. 

 Sala multiusos planta 0. 

 Vestuari de monitoratge. 

 Aula d’EE planta 0 (al costat del menjador). 

 Serveis planta 0. 

 Un màxim, si s’escau, de dues aules (P4). 

 Cuina. 
 
Activitats extraescolars organitzades per l’AFA i/o escola. 
 
En general, les activitats esportives s’organitzaran a la pista poliesportiva i/o patis. Amb alguna 
excepció, es podrà utilitzar la sala multiusos de la planta 0. 
 
 
Activitats extraescolars d’entitats o institucions externes. 
 

Coral Xino-Xano:    sala multiusos planta 1 / Aula de Música 
APC Roquetes:      pista poliesportiva. 
Entitats excepcional i/o temporalment:  A convenir. 
 
  
Temps d’ús 
 
Les activitats d’ús social del centre en període lectiu i en vacances escolars, s’adequaran a allò 
que estableixin les ordenances municipals per a cada activitat i, en tot cas, a un horari de 8 a 
22 hores tots els dies de la setmana. Excepcionalment es podran realitzar activitats fora de 
l’indicat horari amb informe favorable del Districte. 
 
Procediment per sol·licitar l’autorització d’ús 
 
El procediment a seguir serà aquest: 
 

a) Les persones físiques o jurídiques que pretenguin fer un ús social de les instal·lacions 
del centre presentaran la seva sol·licitud de forma argumentada a la direcció del 
centre. La direcció podrà demanar aquella informació i, si s’escau, aquells 
compromisos complementaris que consideri necessaris per a l’autorització.  

 
b) Les activitats continuades s’acordaran per conveni entre les parts, quan es consideri 

convenient. La direcció del centre pot subscriure els esmentats convenis amb persones 
físiques o jurídiques sense ànim de lucre per afavorir l’ús social del centre, d’acord 
amb els criteris que hagi aprovat el consell escolar del centre. 
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c) En els convenis es farà constar explícitament, que la signatura no comporta cap relació 
de caràcter laboral de les persones físiques o jurídiques signants amb el centre o amb 
el Consorci d’educació de Barcelona. 

 
d) Per a aquelles activitats que afectin a més d’un centre i que estiguin integrades en un 

projecte d’abast territorial i/o de ciutat, es podrà establir un acord marc entre el 
Consorci d’Educació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i els centres implicats. 

 
Autorització d’ús 
 
Correspon a la direcció del centre autoritzar l’ús social de les instal·lacions així com revocar-ne 
l’autorització quan no es respectin les condicions en què fou atorgada o no se n’apreciï l’ús 
social. 
 

a) Per a que l’autorització sigui efectiva les persones físiques o jurídiques que hagin estat 
autoritzades per a l’ús de l’edifici, instal·lacions o serveis dels centre estan obligades a 
contractar, en tots els casos, una pòlissa d’assegurances que cobreixi la seva 
responsabilitat civil i la del personal al seu servei, derivada de l’ús i de l’activitat i pels 
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant la seva realització, per unes sumes 
assegurades mínimes de 150.000 € per víctima individual i de 1.200.000 € per sinistre, 
que es poden actualitzar periòdicament d’acord amb la normativa vigent a aquests 
efectes. 

 
b) Les denegacions o, en el seu cas, les revocacions de les autoritzacions, hauran de ser 

motivades. En aquests casos, es podrà sol·licitar la mediació de la comissió de 
seguiment de l’ús social del Consell Escolar Municipal de Districte. 
 

c) Les denegacions o, en el seu cas, les revocacions de les autoritzacions, hauran de ser 
motivades. En aquests casos, es podrà sol·licitar la mediació de la comissió de 
seguiment de l’ús social del Consell Escolar Municipal de Districte. 

 
d) Les resolucions de la direcció del centre podran ser recorregudes en alçada davant del 

Consorci d’Educació de Barcelona, que posarà fi la via administrativa. 
 
Obligacions dels usuaris i usuàries 
 
En les resolucions d’autorització de l’ús social de les instal·lacions, la direcció del centre 
indicarà a les persones usuàries que han d’assumir les següents obligacions, sense perjudici 
d’altres que la mateixa direcció pugui establir: 
 

 Conservar les instal·lacions i els equipaments en el mateix estat de funcionament i de 
neteja amb que es varen lliurar. 

 

 No utilitzar els espais i els equipaments amb una finalitat distinta de la que va ser 
autoritzada, ni fer servir espais i equipaments diferents dels autoritzats. 

 

 Satisfer el preu d’ús establert si s’escau. 
 

 Fer-se càrrec de la vigilància que asseguri l’obertura i el tancament de l’activitat, la 
normalitat de l’ús, i en el seu cas, la correcta utilització dels espais. 
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 Fer-se càrrec de la part proporcional del cost del conserge contractat per l’AFA. 
 

 Tenir cobertes les assegurances preceptives. 
 

 Abonar l’import dels danys ocasionats per l’ús. 
 

 Vetllar perquè l’accés a les instal·lacions es limiti a les persones que es corresponen 
amb l’activitat autoritzada. 
 

 No cedir a tercers per cap concepte l’ús de l’espai autoritzat. 
 

Preu d’ús 
 

a) La direcció del centre, quan escaigui, fixa l’import de la compensació econòmica 
derivada de l’activitat a desenvolupar, la qual ha de ser suficient per donar cobertura a 
tota la despesa generada, tant corrent com de reposició de material i de reparació 
d’instal·lacions i equipaments eventualment malmesos. No es poden destinar altres 
recursos propis del centre per fer front a les despeses derivades de l’ús social dels seus 
edificis, instal·lacions o serveis. 

 
b) Els ingressos de l’ús social quedaran recollits en els pressupostos i reflectits en la 

comptabilitat del centre. 
 
Altres usos dels centre 
 
L’ús del centre per a activitats distintes a les pròpies del funcionament escolar i de les que es 
corresponen amb l’ús social dels centres requerirà l’aprovació del consell escolar. 
 
Seguiment i Avaluació 
 

a) En el Consell Escolar Municipal de Districte es constituirà una comissió de seguiment 
sobre l’ús social dels centres. En aquesta comissió hi haurà, com a mínim, una 
representació del Districte, del Consorci d’Educació de Barcelona, dels centres 
educatius i de les Entitats. En l’àmbit de ciutat, i en el Consell Escolar Municipal de 
Barcelona, també es constituirà una comissió de seguiment de l’ús social dels centres a 
nivell de ciutat. Aquestes comissions d’àmbit territorial i de ciutat , seran informades 
del pla d’usos socials dels centres educatius i en faran una avaluació anual. 

 
b) La direcció de cada centre incorporarà a la seva memòria anual un apartat sobre l’ús 

de les instal·lacions i equipaments. 
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Capítol 2. De les queixes i reclamacions. (Instruccions d’inici de curs)  
 

Secció 1. Actuacions en cas de queixes sobre la prestació de servei que qüestionin l’exercici 
professional del personal del centre.  
 
Quan els pares estiguin en desacord amb l’actuació del personal del centre, cal que en primer 
lloc parlin amb el/la mestre/a amb qui tinguin la discrepància. En cas de no trobar punts 
d’acord, cal parlar amb el tutor/a i en darrer terme si és necessari, amb la direcció del centre.  
 
De qualsevol reunió s’haurà de deixar registre escrit amb l’especificació dels acords presos.  
 
Si tot i així no s’està d’acord i es vol presentar una queixa formal, cal fer un escrit de queixa 
adreçat a la direcció que ha de contenir la identificació de la persona o persones que el 
presenten, el contingut de la queixa, la data i la signatura, i, sempre que sigui possible, les 
dades, documents o altres elements acreditatius dels fets, actuacions o omissions a què es fa 
referència.  
 
La resposta a les queixes s’ha de donar amb la màxima celeritat possible evitant sobrepassar el 
termini d’una setmana. 
 

Secció 2. Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs. 
 
Els pares i mares poden discrepar amb el/la mestre/a corresponent respecte a les 
qualificacions obtingudes pels seus fills. 
  
En cas de no coincidir amb la resolució final que el mestre/a hagi pres, poden presentar 
al·legacions escrites. Els escrits de queixa sobre les qualificacions obtingudes pels alumnes ha 
d’adreçar-se a la direcció del centre i han de contenir la identificació de la persona o persones 
que el presenten, el contingut de la queixa, la data i la signatura, i les dades i/o documents en 
les que es basa la queixa. 
 

Secció 3. Impugnació de decisions del òrgans i personal del centre 
  
Els escrits d’impugnació de les decisions preses pel personal del centre, s’hauran de dirigir a la 
direcció amb les dades descrites a la secció 1. 
 
Els escrits d’impugnació de les decisions preses per la direcció, es dirigiran al gerent del 
Consorci d’Educació de Barcelona o a inspecció. 
 

Capítol 3. Serveis escolars. 

Secció 1. Servei de menjador i de cuina pròpia 
 
El centre disposa de menjador escolar, que s'organitza d'acord al que disposa el Decret 
160/1996, de 14 de maig, i seguint el preceptiu pla de menjador escolar que l’empresa 
responsable elabora a l'efecte. Aquest pla seguirà criteris alimentaris i educatius, i inclourà 
tant l'organització dels àpats com el desenvolupament d'activitats educatives de lleure per 
part de l'alumnat.  
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El funcionament i gestió del menjador escolar és responsabilitat de l’empresa que contracti 
l’Institut Escola Antaviana, actualment, curs 2019-2020, empresa “Valors”. 
 
 El funcionament del menjador escolar segueix les directrius del consell escolar del centre i 
sota el control i supervisió de la comissió de menjador del Consell Escolar. El document “Pla de 
funcionament del menjador” recull l’organització concreta de grups, horaris, espais 
disponibles, etc. del centre.  
 
Pel que fa a l'alumnat, aquest es regirà per les normes generals del centre establertes en 
aquestes NOFC.  
 
L’horari de menjador ocupa la franja intel·lectiva de migdia, temps en què l'alumnat està sota 
la responsabilitat de l'equip de monitores que l'empresa estipuli.  
 
És responsabilitat de l’empresa adjudicatària vetllar pel manteniment, conservació i reparació 
si s’escau, dels materials del centre que es puguin malmetre pel seu ús en horari de menjador. 
 
El  funcionament i gestió de la cuina pròpia del servei de menjador escolar és responsabilitat 
de l’empresa que contracti l’Institut Escola Antaviana, actualment, curs 2019-2020, empresa 
“Valors”. 
 

Capítol 4. Gestió econòmica. 
 
El/la secretària de l’escola és qui s’encarrega de la gestió econòmica del centre, amb el vist-i-
plau del/la director/a (elaboració pressupost, seguiment del mateix, pagaments, liquidació...), 
amb el programa de gestió SAGA.  
 
Quan algun mestre realitzi una compra per la classe o per l’escola, haurà de demanar sempre 
la factura de la compra. Si és un tiquet de compra,(per separat de les compres personals), hi ha 
de figurar de forma clara el NIF de l’establiment, el concepte de la compra i l’import. Els 
pagaments es faran un dia a la setmana a determinar cada curs en funció de l’horari de 
secretaria. Tanmateix, els productes hauran de comprar-se en establiments estipulats per la 
secretaria del centre. 
 
Material i llibres 
 
El material escolar dels alumnes és socialitzat: l’escola l’adquireix i les famílies paguen una 
quota anual que és aprovada pel Consell escolar. 
 
Els llibres de text de cicle mitjà i cicle superior són socialitzats: les famílies aporten una quota 
anual en la què està inclòs l’ús dels llibres socialitzats i els quadernets fungibles que puguin 
utilitzar.  
 
L’escola vetllarà per a què tots els alumnes tinguin material i llibres facilitant el pagament 
fraccionat de les quotes corresponents. L’escola avançarà els lots de llibres i materials sempre 
que la família hagi efectuat un pagament inicial. La família haurà de complir el compromís 
pactat a principi de curs. (pagar una quantitat determinada cada mes, o dos mesos... en funció 
del cas).  
 
Sortides 
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Les sortides han d’ingressar-se trimestralment i/o bianualment al banc o caixa autoritzada en 
els terminis establerts en cada cas. Els/les tutors /es són els encarregats de portar el control 
d’assistència de l’alumnat donat que el control de pagaments es porta directament des de 
secretaria.  
 
En el cas que una família tingui deutes amb l’escola i no compleixi el compromís adquirit, els 
alumnes afectats no podran assistir a les sortides complementàries, i si ja les tenen pagades, 
s’utilitzaran els diners per abonar el deute. 
 

Capítol 5. Gestió acadèmica i administrativa 
 

Secció 1. De la documentació acadèmica 
 
El centre formalitzarà els arxius, registres i documents tècnics relatius a la documentació de 
l'alumnat, que comprèn la documentació acadèmica i la de gestió, de l'arxiu individual i 
relativa als grups d'alumnes.  
 
A secretaria hi ha un arxivador per cada grup classe on es guarda la documentació dels 
alumnes. Cada alumne disposa d’un portafolis on es guarda la seva documentació personal:  
 
Primària 
 
Fitxa dades bàsiques, informe final de curs, informe final de cicle, mesures d’adaptació 
curricular i informes EAP si és el cas, autorització pàgina web, opció religió, documents judicials 
si és el cas, informes mèdic si és el cas. En el cas d’alumnes vinguts d’un altre centre també hi 
ha la documentació enviada per l’altre centre (informe personal de trasllat i historial 
acadèmic).  
 
Les notes de cada trimestre s’arxiven per si es necessiten les dades en algun moment. 
 
 A nivell intern, el professorat de  l'Institut Escola haurà de programar segons aquests ítems: 
 

 Competència 
 

 Objectius 
 

 Continguts 
 

 Activitats / sortides 
 

 Criteris d’avaluació 
 

 Temporalització setmanal / mensual. 
 

S'ha de presentar al cap d'estudis a principi de curs.  
 

 
Infantil 
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 Fitxa dades bàsiques, resum escolarització individual, informe global individual de final 
d’etapa.  
 
Qualsevol mestre pot consultar la documentació del seu alumnat, sense treure-la de les 
dependències d’administració.  
 
A nivell intern, el professorat de l'Institut Escola haurà de programar segons aquests ítems: 
 

 Capacitats 
 

 Objectius 
 

 Continguts 
 

 Activitats / sortides 
 

 Criteris d’avaluació 
 

 Temporalització setmanal / mensual. 
 

S'ha de presentar al cap d'estudis a principi de curs.  
 
 

Secundària 
 
Fitxa dades bàsiques, informe final de curs, informe competències bàsiques de 6è, mesures 
d’adaptació curricular i informes EAP si és el cas, autorització pàgina web, opció religió, 
documents judicials si és el cas, informes mèdic si és el cas. En el cas d’alumnes vinguts d’un 
altre centre també hi ha la documentació enviada per l’altre centre (informe personal de 
trasllat i historial acadèmic).  
 
Els informes d’avaluació inicial i de les avaluacions trimestrals, ordinària i extraordinària es 
confeccionen seguint el model del centre i l’equip directiu els custodia en format digital. 
 
De cada avaluació se’n farà un acta que anirà a càrrec, la confecció i custodi, de l’equip 
directiu. 
 
Les qualificacions d’Avaluació ordinària i extraordinària s’introduiran a l’aplicatiu Esfera i 
l’equip directiu en custodiarà les actes i els informes individuals. 
 
A nivell intern, el professorat de l'Institut Escola haurà de programar segons el model de 
programació que elaborarà el Coordinador Pedagògic. 
 
Totes les programacions seguiran aquest model i s’enviaran al Coordinador Pedagògic en els 
terminis que aquest determini. 
 
A principi de curs, totes els docents elaboraran els Criteris d’Avaluació seguint les pautes i el 
model que faciliti l’equip directiu. 
 
Els Criteris d’Avaluació de totes les matèries seran lliurats a l’alumnat i es posaran a disposició 
de les famílies mitjançant el classroom. 
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Programació setmanal o quinzenal 

 
Aquesta programació, més concreta i específica, situarà les activitats que es fan dia a dia a 
classe. Cal que les activitats siguin coordinades per ambdós grups del mateix nivell, i que 
estiguin en un lloc ben visible de l’aula: penjades al suro o al quadern de programacions, sobre 
la taula.  
Amb aquesta programació s'assegura que si una persona falta, qualsevol altra pugui 
desenvolupar la classe sense trencar el ritme del grup. 
 

Secció 2. De la documentació administrativa. 
 
L'activitat administrativa es formalitza en arxius, registres i documents tècnics. El centre 
disposarà de tots els llibres de registre preceptius degudament habilitats i diligenciats.(registre 
d’entrada i sortida de correspondència, matrícula d’alumnes, dels historials acadèmics dels 
alumnes, registre de certificacions, llibre d’absències i permisos del professorat, llibre d’actes 
de claustre, llibre d’actes del consell escolar, llibres de comptabilitat, pressupost del centre i 
justificació anual despeses amb les corresponents actes d’aprovació del consell escolar, 
inventari...  
 
El centre disposarà d'un arxiu actiu: documentació activa del centre que s’utilitza per a la 
realització de les seves tasques ordinàries. Aquesta s’ha de custodiar un màxim de 5 anys, 
excepte aquells que puguin generar certificacions posteriors (per exemple dades anuals). La 
documentació de gestió econòmica s’ha de custodiar un mínim de 6 anys.  
 
L’arxiu històric (tots els llibres-registre, actes i títols) i els historials acadèmics mentre no siguin 
lliurats al titular o enviats a un altre centre per canvi en l’escolarització, s’han de conservar 
permanentment.  
 
Les actes dels òrgans col·legiats fets amb mitjans informàtics s’enquadernaran, assegurant la 
numeració de pàgines, amb la diligència d’obertura i certificació final de tancament on consten 
les actes que conté el llibre, degudament signat pel director/a i el secretari/a. 
 

Secció 2. Altra documentació 
 

El centre recollirà la documentació referent a l’activitat i col·laboració amb altres sectors de la 
comunitat educativa i serveis escolars (coordinació amb altres centres educatius ,menjador, 
serveis socials, etc.) 
 

Capítol 6. Del personal d'administració i serveis i de suport socioeducatiu del 
centre.  
 

El personal d'administració i serveis i de suport socioeducatiu (professionals que degudament 
contractats per les institucions, entitats, associacions o empreses corresponents prestin servei 
en el centre i/o professionals externs que en el desenvolupament de les seves funcions portin 
a terme tasques en el si del centre) té el deure de respectar les normes del centre contingudes 
en aquest document, així com altres normes de rang superior que resultin d'aplicació en cada 
cas concret.  
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Tanmateix, aquest personal té el deure de reserva respecte de la informació a què tingui accés 
per raó del seu càrrec. 
DISPOSICIONS FINALS 

 Primera. Interpretació del reglament  
 
1. Es faculta el/la director/a per a la interpretació de les NOFC.  
 
Segona. Modificacions 
  
Aquestes NOFC són susceptibles de ser modificades per les causes següents:  

 

 Perquè no s'ajusti a la normativa de rang superior.  
 

 Per l'avaluació que en faci el consell escolar, perquè concorren noves circumstàncies a 
considerar o nous àmbits que s'hagin de regular. 

  
Les modificacions poden proposar-se a través dels òrgans de govern, els òrgans de coordinació 
i les associacions de pares i mares.  
 
Tercera. Publicitat 
  
Les NOFC es difondran a tots els membres de la comunitat educativa a través dels seus 
representants en el Consell Escolar (web, blogs, revista...). Se’n lliurarà un exemplar complet a 
l’AFA. 
  
S'explicaran els punts més rellevants d'aquestes NOFC a l'alumnat, en el decurs de la normal 
activitat acadèmica, segons les respectives edats. A l’agenda de l’alumnat hi haurà un resum 
del reglament que en faciliti la comprensió.  
 
Totes les modificacions que s'introdueixin tindran el mateix procés de difusió que s'ha descrit 
anteriorment. 
  
Quarta. Entrada en vigor  
 
Aquestes NOFC entraran en vigor, de manera provisional) a partir del dia 8 de gener de 2019  i 
el director del centre en rendirà comptes al primer consell escolar del curs 2019-2020 per tal 
d’entrar en vigor, de manera definitiva a partir del dia 18 de novembre de 2019. Durant el 
període indicat caldrà anar efectuant adaptacions i actualitzacions donades les característiques 
de ser un centre de nova creació. 
 
 
El director  
Francesc Ignasi Freixanet i Pallé     (segell del centre)  
 
 
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que les presents NOFC han estat informades a la sessió número 1 
del Consell Escolar del dia 11 de novembre de 2019, tal com consta en el llibre d'actes d'aquest 
òrgan col·legiat  
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Vist i plau del director      El secretari  
         
Francesc Ignasi Freixanet i Pallé     Manuel Motrel Girgas 
 

 (segell del centre)  
 
 
 


