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1. Normes d'organització del centre:

1.1Els canals de coordinació entre els òrgans de govern, els coordinadors dels equips de cicle,
els tutors, el coordinador d'activitats complementàries i extraescolars i el de la comissió de
normalització lingüística i altres coordinacions que es puguin establir.

Consell Escolar:  es farà una reunió ordinària per trimestre, i totes les extraordinàries que siguin
necessàries. Es procurarà que sempre siguin en dia i hora que garanteixin l'assistència dels seus
membres. 

Claustre: es celebraran el darrer dilluns de cada mes, de 14.15h a 15.15h els ordinaris.

Comissió de coordinació pedagògica: les reunions es celebraran el primer dilluns mensualment de
14.15  h  a  15.15  h. A aquestes  reunions  hi  assistiran  els  coordinadors,  i  quan  sigui  precís  el
coordinador de  solidàritat i la coordinadora lingüística o la coordinadora del pla de lectura. A cada
reunió es determinarà el calendari mensual  de reunions durant les hores d'exclusiva. 

Coordinació de cicle: es reuniran els  dimecres. Les reunions de cicle es feran per equips docents,
Infantil, 1r-2n, 3r-4t, 5è-6è una setmana i la següent, infantil, 1r-2n-3r i 4t-5è-6è. 

Equip de suport-orientadora- PTSC -Cap d’estudis: es reuniran  els dimarts de 13,30 h a 15.15
h. De manera quinzenal, a aquestes reunions també assistiran el treballador social de EOEP i els
membres dels serveis socials de l’ajuntament)

Reunions d’Equips docents: Tutors-Especialistes-Equip de suport: Els tutors es reuniran amb tot
l’equip docent que intervé amb el seu grup classe  a les reunions  d’avaluació i quan es consideri
necessari.

Reunions intercicle: es  faran aquestes reunions els  dilluns trimestralment  o  quan la  C.C.P. ho
consideri oportú. Aquest curs principalment entre infantil i primer cicle per analitzar i concensuar
l'aprenentatge de la lectoescriptura. 

Reunions d’avaluació: Abans de finalitzar cada trimestre la cap d’estudis convocarà reunions amb
l’equip docent de cada grup, tant d'Infantil com de primària. Es faran les reunions en les dates que
la CCP consideri més adients, ja que hi ha especialistes que han d'anar a totes elles. Després de les
avaluacions, la cap d'estudis es reunirà amb cada tutor per analitzar els resultats dels seus alumnes i
revisar els suports que es duen a terme per tal de millorar, si és necessari, els resultats.

Coordinador de serveis i activitats complementàries i extraescolars:
Coordinar els serveis de transport i menjador escolar.
Encarregar-se de les relacions amb les diferents institucions i empreses dels serveis.
Gestionar amb l’administració educativa tota la documentació relativa als menjador escolar.

Comissió de coordinació lingüística:
Anirà desenvolupant el seu pla reunit-se mensualment amb els membres de la comissió.     
Propostes de treball de la comissió lingüística es reflexen a la PGA de cada curs.



Altres coordinacions:

Coordinació ambiental:
El coordinador ambiental  anirà informant a la CCP dels aspectes que es van treballant relacionats
amb la gestió dels recursos materials i energètics, i residus del centre i l’educació ambiental de tota
la comunitat educativa amb la finalitat de generar hàbits, actituds i valors respectuosos amb el medi
ambient. 
Cada any es van introduint i modificant alguns aspectes d’aquest pla que es reflexen a la PGA de
cada any.

Coordinador de solidaritat:
El coordinador de solidaritat anirà informant a la CCP dels aspectes que es van treballant. 

Coordinador de convivència i coeducació:
Es fan reunions mensuals,  assisteix un membre  de cada  cicle  i  un membre  de l’equip directiu.
S’organitzen aspectes per prevenir i millorar la convivència del centre.

Coordinadors de biblioteques:
Organitzar,  mantenir  i  assegurar  l’organització  dels recursos  documentals  i  de la  biblioteca  del
centre.

Coordinador de projectes d'innovació i programes internacionals:
El coordinador juntament amb la cap d’estudis coordinaran l’elaboració, l’execució i avaluaran el
desenvolupament dels projectes d’innovació del centre.
El centre de forma continuada participa en projectes ERASMUS+

Coordinador TIC:
Assessorar en tots els temes relatius a l’aplicació de les tecnologies de la informació i comunicació
a la pràctica docent.

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

Suport
Durant les hores que els grups tenen especialistes, la cap d’estudis  organitza aquestes sessions dels
tutors disponibles per fer suport, agrupament flexible o desdoblaments i/o encarregar-se d'algunes
responsabilitats (coordinacions). 
L'organització es fa primerament per cicles.  Si és possible realitzen el suport els tutors del mateix
nivell i cicle. 

Els tutors emplenen un full de registre del suport i un registre de cada sessió de suport i de cada 
sessió de coordinació, per tal  de poder controlar i avaluar els suport que es realitzen a l’escola. 
Trimestralment la cap d’estudis recull la informació del suports realitzats i del no realitzats, 
analitzant les causes i informa a la CCP d’aquests resultats i de les possibles modificacions.
La cap d'estudis realitzarà i revisarà trimestralment els suports de cada grup, tenint en compta els 
resultats acadèmics de cada avaluació. Aquest suports seran comentats a les sessions individuals de 
revisió de resultats en cada tutor i la cap d'estudis. Si és necessari, es realitzaran les modificacions 
oportunes. 

FULL DE REGISTRE DEL SUPORT              



MESTRE: GRUP  ( al que es fa suport):

HORARI DEL SUPORT:
DIA DE LA SETMANA SESSIÓ ASSIGNATURA

ALUMNES:

MOTIU DEL SUPORT:

DESCRIPCIÓ DEL SUPORT:

AVALUACIÓ
1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE

REGISTRE DE CADA SESSIÓ DE SUPORT

Data:                        Curs:                 Sessió:
Observacions:

Data:                        Curs:                 Sessió:
Observacions:

REGISTRE DE CADA SESSIÓ DE COORDINACIÓ O ALTRES TASQUES

Data:                        Curs:                 Sessió:
Observacions:

Data:                        Curs:                 Sessió:
Observacions:

De les substitucions
- La Cap d’estudis determinarà a cada sessió quin professor ha de substituir. La directora anirà 

cada dia a l’edifici de 1r cicle i la cap d'estudis a l'edifici d'infantil per rebre novetats i 
gestionar les necesssitats.

- Es prioritza que les substitucions les facin els mestres de l'edifici.
- Sempre que sigui possible les substitucions les realitzaran els professors del mateix nivell i 

cicle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
- Si es tracta d’una absència imprevista, el professor que realitzi la substitució, consultarà  la 

programació d’aquella assignatura o consultarà  amb el professor del mateix nivell el treball 
que havien programat per aquella sessió i el desenvoluparà. 

- Es prioritzarà   la substitució a un suport.   
- A infantil les substitucions les realitzen les professores de l’etapa. 

Torns d'esplai
Cada edifici compta amb un pati propi i a més s'utilitza els camps de futbol i el pavelló. Els torns de
pati compleixen la normativa de ratios i estan organitzats per zones. 



1.3. L’organització dels espais i les instal·lacions del centre i normes per a l’ús correcte, amb
l’especificació del pla d’evacuació de centre i de prevenció de riscos.

1.3.1. Organització dels espais i instal·lacions del centre

Aules i altres espais

A infantil tenim 9 aules. S'utilitzen com ambients. Tenim també aula de psico. 
A primer i segon s'utilitzen les 6 aules de la planta baixa,  les dues del primer pis, s'utilitzen com
aules d'anglès i de música. Hi ha una part del menjador que s'utilitza com ambient i com EF i  psico.
Totes les aules de l'edifici antic estan ocupades. A tercer, quart, cinquè i sisè disposam d’una aula
específica per tallers-ambient, tenim aula d'informàtica, una aula de música, cuina i biblioteca.  
Altres espais que utilitzam són: el pavelló, la pista, la garriga,  el camp de futbol i els horts. 
Hi ha un horari de les aules que queden buides quan els alumnes van a EF música etc. Perque
puguin ser emprades per a desdoblements i agrupament flexibles
Tenim un despatx d'AMIPA a l'edifici principal. 

 Estat de les instal·lacions i equipaments.

Anualment l’AMIPA revisa l’estat dels jocs de pati. 
L’ajuntament anualment ha de revisar l’estat de pintura de les aules i cada curs escolar fa les tasques
de manteniment.

1.3.2. Ús dels espais i instal·lacions del centre

Tots els espais del centre estan en ús durant la jornada escolar. Les activitats extrescolars es 
desenvolupen a les aules i instal·lacions escolars. Les reunions d’AMIPA i les conferències que 
organitzen també es fan a diferents espais del centre.

1.3.3. Pla d'evacuació del centre i de prevenció de riscos

Designació dels Equips d’Intervenció Interns

EQUIP
Compost per

Titular Suplent

Cap d’Intervenció i 
Emergència o Coordinador 
General

Directora: Antònia Muñoz
Cap d’estudis: Isabel Delgado 

Coordinadors de planta

Edifici Infantil

Coordinador de cicle: Elsa 
Real  Immaculada Alorda

Coordinadors de planta Coordinador de cicle: Joan  Coloma Martorell



Edifici primària 1º i 2º Toni/ Lena Jaume

Coordinadors de planta

Edifici primària 3º-6º

Coordinadors de cicle 
Miquel Bujosa

 Núria Gil

Equip de Primera Intervenció Mestres
 Patricia Mulet(PT)

Equip de Segona Intervenció Servei extern
 

Equip d’Alarma i Evacuació Mestres
 

Equip de Primers Auxilis Mestres
 

Equip responsable persones 
amb discapacitat

Aurora Isern (PT)

Cati Dols(ATE)

Celi Rosselló(AL)

Ana Baltasar ( PT 1er i 2n)

 Francisca 
MªNicolau(ORIENTADORA)

Margalida Morell( ATE)

 Neus Capó)

Equip responsable alumnes Mestres

Evacuació edifici de primer cicle

FORMA DE PRODUIR L’AVÍS:

Tres cops del timbre,  intermitents llargs. Fins que l'edifici no compti amb el timbre s'utilitzarà la

megafonia. 

CONSIGNES:

Cada professor les donarà al seu grup. 

Els alumnes han d’actuar d’acord amb les indicacions del seu professor, mai han de seguir les seves

pròpies iniciatives.

- Cal tancar les finestres.

- Es col.loquen en fila com una sortida al pati.

- No recolliran objectes personals.

 No roman cap alumne dins les aules ni els banys.

 Repassa totes les finestres i tanca les portes.

CONSIGNES PROFESSORS:

En cas de detectar alguna emergència avisarà de la forma abans indicada.

- Si sona l’alarma, indicarà als alumnes que mantenguin l’ordre.



- Controlarà  als  alumnes  que  no  perdin  el  temps,  no  permetrà  que  es  retorin  per  agafar

objectes personals.

- Formarà als alumnes amb ordre de sortida. Els comptarà.

- Comprovarà que totes les finestres quedin tancades, el darrer, en sortir ha de tancar la porta.

- En arribar al punt de concentració, tornarà a passar llista dels seus alumnes.

Els professors  de  suport  o  especialistes  que  no estiguin  en les dependències  de les aules  (sala

mestres, menjador, bany,.... ) s’encarregarà de tancar i comprovar els espais i dependències comunes

de tot l’edifici.

Les sortides d’efecturan de la següent manera:

• Els alumnes de la planta baixa:

• Sortiran per la vidiera de la pista de futbet. Les claus estan a la sala de mestres.

• Els alumnes de la planta primera sortiran per la rampa.

• Els alumnes que es trobin al menjador sortiran per la rampa.

ENCARREGATS:

- Coordinador general:  Cap d'estudis. Ha de controlar el temps d’evacuació.

- Coordinador de planta: L'especialista que correspongui -.  Ha de:

o Fer sonar l’alarma. (equip de megafonia)

o Desconectar les instal.lacions generals de l’edifici (llum, gasoil,...)

o Revisar els banys.

PUNT DE CONCENTRACIÓ:

Els alumnes evacuats de la planta baixa formaran a la part  més allunyada de darrera de

l'edifici al camp de futbet.

Els alumnes evacuats del primer pis i del menjador aniran al camp de futbol.

Evacuació edifici d'infantil

FORMA DE PRODUIR L’AVÍS:

Tres cops d’alarma ( megáfon) intermitents llargs.

CONSIGNES:

Cada professor les donarà al seu grup. 



Els alumnes han d’actuar d’acord amb les indicacions del seu professor, mai han de seguir les seves

pròpies iniciatives.

- Cal tancar les finestres.

- Es col.loquen en fila com una sortida al pati.

- No recolliran objectes personals.

- Els grups per a la sortida es faran per nivell, una mestra tutora es col.locarà al principi de la

fila per dirigir el grup al lloc de concentració, l’altra mestra, si n'hi ha quedarà comprovar

que:

 No roman cap alumne dins les aules ni els banys.

 Repassa totes les finestres i tanca les portes.

CONSIGNES PROFESSORS:

En cas de detectar alguna emergència avisarà de la forma abans indicada.

- Si sona l’alarma, indicarà als alumnes que mantenguin l’ordre.

- Controlarà  als  alumnes  que  no  perdin  el  temps,  no  permetrà  que  es  returin  per  agafar

objectes personals.

- Formarà als alumnes amb ordre de sortida. Els comptarà.

- Comprovarà que totes les finestres quedin tancades, el darrer que sorti ha de tancar la porta.

- En arribar al punt de concentració, tornarà a passar llista dels seus alumnes.

Els professors  de  suport  o  especialistes  que  no estiguin  en les dependències  de les aules  (sala

mestres, menjador, bany,.... ) s’encarregarà de tancar i comprovar els espais i dependències comunes

de tot l’edifici.

Les  sortides  d’efecturan  de  la  següent  manera  (suposant  que  el  sinistre  s’origina  al

menjador):

     -Aula de psicomotricitat: Sortiran per la porteta que comunica amb l'edifici de primer cicle.

- Aules número 4 i 5: faran una fila dins l’aula i sortiran cap el pati per la porta exterior de la

terrassa.  Una  mestra  al  cap  davant  per  guiar  els  infants  i  l’altra  tutora  al  darrera  per

recomptar-los. Es dirigiran al punt de concentració. 

- Aules número 7i 8:  faran una fila  dins l’aula i  sortiran cap el  pati  pel  passadís de dins

l’escola i la sortida principal. Una mestra  al cap davant per guiar els infants i l’altra tutora al

darrera per recomptar-los. Es dirigiran al punt de concentració. 

- Aules número 0 i 1: faran una fila dins l'aula i sortiran cap el pati de darrera. Es dirigiran al

punt de concentració.



- Aules número 2 i 3 :  faran una fila dins l’aula i sortiran cap el pati pel passadís de dins

l’escola i la sortida principal. Una mestra  al cap davant per guiar els infants i l’altra tutora al

darrera per recomptar-los. Es dirigiran al punt de concentració.  

- Aula número 6: sortirà per la porta situada al davant de l'aula i passant pel porxo anirà al

pati a fer la fila. 

ENCARREGATS:

- Coordinador general:  +1 Ha de controlar el temps d’evacuació.

- Coordinador de planta: +2.  Ha de:

o Fer sonar l’alarma. (equip de megafonia)

o Desconectar les instal.lacions generals de l’edifici (llum, gasoil,...)

      -Revisar els banys de devora la sala de mestres: Ho farà la mestra de l'aula número 0 que ho té

més a prop.

PUNT DE CONCENTRACIÓ:

Els alumnes formaran davant la barrera grossa. I quan arribi la policia i talli el trànsit, aniran

al camp de futbol.

Evacuació: PERSONAL DE MENJADOR:

*Consignes:

El personal de menjador, en el cas del simulacre d’evacuació ha de:

-Desconnectar els interruptors del quadre d’elecctricitat.

-Sortir per la porta de la cuina i anar pel camí uns metres.

-Un encarregat de menjador controlarà el temps d’evacuació de tot el personal.

Evacuació: PERSONAL DE MATINET:

Els alumnes sortiran cap a la rampa i al pati, sortiran per la barrera.

Evacuació edifici de segon i tercer cicle:

FORMA DE PRODUIR L’AVÍS:

Tres cops d’alarma intermitents llargs. O en sentir el megàfon.

CONSIGNES: 

Consignes professors:

En cas de detectar alguna emergència avisarà de la forma abans indicada.

- Si sona l’alarma, indicarà als alumnes que mantenguin l’ordre.

- Controlarà als alumnes que no perdin el temps, no permetrà que es returin per agafar 

objectes personals.



- Formarà als alumnes amb ordre de sortida. Els comptarà.

- Comprovarà que totes les finestres quedin tancades. També verificarà que no quedi 

ningú, sortint el primer i tancarà la porta l’encarregat.

- A l’arribar al punt de concentració passarà llista dels seus alumnes.

Els professors que estiguin a altres dependències que no siguin les aules, s’encarregarà de la sortida 

dels alumnes que en aquell moment estiguin ocupant alguns d’aquests espais.

Consignes alumnes:

-Cada professor les donarà al seu grup.

-Els alumnes han d’actuar d’acord amb les indicacions del seu professor i mai han de seguir les 

seves pròpies iniciatives.

-Els alumnes que tenen asignades tasques concretes ( tancar finestra, porta,comprovar que no queda 

ningú a la classe...) s’han de responsabilitzar per complir-les.

-No recolliran objectes personals, per tal d’evitar obstacles i demores.

-Els alumnes que es trobin als banys... de la mateixa planta que la seva aula han d’anar amb tota 

rapidesa cap al seu grup.

-Si l’alumne es troba en una planta distinta de la del seu grup, s’ha d’incorporar al grup més proper 

que es trobi evacuant l’edifici.

-Tots els moviments s’han de realitzar de pressa, però sense córrer, sense atropellar, ni empènyer als 

altres.

-Cap alumne s’ha d’aturar davant les portes de sortida. 

-Aquest exercici s’ha de realitzar en silenci.

-Cap alumne pot tornar amb l’excusa de cercar germans petits, amics o objectes personals.

-Els grups han d’estar sempre junts, també quan es trobin al lloc de concentració.

ENCARREGATS:

Coordinador General: directora.

Coordinador suplent: Secretària. Desconnectarà l’alarma i les instal·lacions generals de l’edifici 

(gas de la cuina, electricitat, gasoil, apagara les calderes de la calefacció).

Coordinadors de planta: Observaran si a la seva planta hi ha alguna incidència.

Planta1: Aula 4 (   ), revisarà els banys. 

Planta2: Aula 11,(   ) revisarà els banys.

Dins de les seves funcions està la de controlar el temps total d’evacuació de la planta que té 

assignada.

SORTIDES: S'utilitzarà la sortida que estigui lliure seguint les indicacions del cartell d'aula.

Sortiran per la PORTA: A (entrada): Les aules:, 8, 9, 10,11,12. (per la barrera petita)



                        ESCALA D’EMERGÈNCIA: Aules 13, 14, 16, 17 i   INFORMÀTICA. (per la 

barrera de la pista que dona al camp de futbol)

                       PORTA: B (caldera): Sala de mestres

                       PORTA: C. (porxo): Aules 1, 2, 3, 4, 5-6, 7.(per la barrera grossa de l'escola).

                       PORTA: D (hort): Aquesta porta no s’utilitzarà com a sortida habitual en els 

simulacres.

                      

 

PUNT DE CONCENTRACIÓ:

Al camp de futbol, per l’entrada principal i amb aquest ordre: Els cursos més baixos més a prop de 

la barrera d’entrada al camp de futbol.

1.3.4. Prevenció de riscos.

Anualment es revisa el pla de prevenció de riscos i es planifiquen activitats preventives.

1.4. Les normes de funcionament dels serveis educatius del centre.

ORGANITZACIÓ MENJADOR

I . ATENCIÓ I VIGILÀNCIA ALUMNAT 

A.  Períodes i responsables
El contractista està obligat a la contractació dels educadors, que realitzin l’atenció dels alumnes en
temps del servei escolar de menjador.

L’empresa  contactarà  les  monitores  debidament  qualificades  i  una  vegada comprovada  la  seva
eficàcia s’assegura la seva estabilitat.

          -Un professor/a del centre actuarà en qualitat d’encarregat/da de menjador. 

B. Funcions  responsables
-  Durant  els  períodes  d’esplai  es  tindrà  esment  a  la  vigilància  dels  alumnes  en  el  pati,

respectant la normativa d’esbarjos
-  Dins  el  menjador  es  vigilarà  l’adquisició  d’hàbits  socials  i  la  correcta  utilització  i

conservació del material de menjador.

II . NORMES

A. Esbarjos
-  Els alumnes utilitzaran de forma rotativa els diferents racons del menjador així com
també el pati.

   B. Els dies de pluja:



Els alumnes d’infantil utilitzaran la sala de psico i el porxo de l’edifici d’infantil.

C. Menjador
S’ha de respectar tot el material de menjador, jocs i mobiliari, posant-hi el màxim d’esment.
Rentar-se les mans abans de seure’s a taula
Utilitzar els utensilis adients per menjar
S’ha d’evitar tudar el menjar. S’acostumarà a acabar-se el que es posi

         al plat.
No es podrà sortir al pati sense haver acabat de menjar, es recorda que no es podrà treure fruita, o
qualsevol altre tipus de menjar al pati.
Tant la recollida com la retirada del menjar es farà seguint un ordre de 

         taules.
Igualment, es controlaran sorolls i xerrades pujades de to, mantenint un nivell acceptable de renous.
Acabat el dinar, es rentaran la cara, les mans i les dents els alumnes que portin els estris per fer-ho.

D. Incompliment de les normes: 
Es procurarà el  compliment de les normes repercuteixin en el  bon funcionament  del  menjador:
neteja de taules, ajuda a endreçar...
L’incompliment de les normes seguirà els mateixos protocols, com a qualsevol període escolar. 
L’incompliment reiterat de les normes per una mateixa persona podrà donar lloc a la no utilització
del servei durant un o més dies.

III. FUNCIONAMENT GESTIÓ

A. Preu i forma de pagament:
-El cost total del servei serà: el cost del menjar del dinar més el cost de l’atenció dels alumnes:

*Cost del menjar del dinar 
*Cost de l’atenció dels alumnes

Per utilitzar el servei de menjador caldrà fer efectiva la seva quantia estipulada.
El pagament es realitzarà directament a la persona encarregada de la gestió del menjador que vendrà
els tiquets de menjador.
Cada dia, els alumnes que facin ús del menjador dipositaran en les bústies  el corresponent tiquet de
menjador.
Les monitores passaran llista, i es tancarà el recinte escolar.
Beques:
Tots els alumnes hauran d’abonar l’import del menjador i els alumnes, que per la seva condició
familiar ho necessitin, podran gaudir d’ajuda en forma de beques de menjador. Aquesta ajuda es
farà arribar a les famílies quan es faci efectiva. 

      B. Horari de menjador:
Infantil i 1er i 2n: A les 14h les monitores passen per les aules a recollir els alumnes.

Primària: A les 14h les monitores concentren als alumnes al pati i passen llista per poder
baixar  al  menjador.

                  



   C.Esbarjos
Els monitors tindran cura del esbarjos.
Dies de pluja: Explicat abans

D. Informació menú:

Dins els primers dies de cada mes donarem el menú del mes i es posarà a la pàgina web.

E.- Activitats 
      Les activitats que es poden dur a terme, a més d’altres, són:

Televisó
Jocs
Pintura
Pati

“MATINET”

AL setembre comença el servei de guarderia per als alumnes de l’escola. L’horari és de les 7 h del
matí  fins a les 9 h. Les monitores acompanyen als alumnes al seu edifici.

Per  a  l’atenció  dels  alumnes  hi  ha  les  monitores  adients,  un  lloc  acollidor  i  materials  (jocs,
contes,  ...) que possibiliten que aquestes hores del matí siguin aprofitades per al desenvolupament
personal dels alumnes que en fan ús.
Els mesos de setembre i juny, de 16.00 h a 17.00 h hi ha un servei d'horabaixet al mateix lloc que el
matinet i per la mateixa monitora.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

L'AMIPA organitza activitats de les 16h a les 17h. Utilitzant aules i instal·lacions del centre.
El centre organitza una activitat gratuita de 16 a 17h per aqueslls alumnes que s'apuntin.

PLANIFICACIÓ I REGISTRE DE SORTIDES

Cada curs a la PGA es fa el planing de les sortides previstes. Es té en compte les sortides realitzades
en els cursos anteriors.

- S’informarà al coordinador d’activitats complementàries i extraescolars de la data de la sortida per
tal de que aquest comuniqui a la policia local la sortida. El coordinador també durà un registre de
totes les sortides i activitats que es duguin a terme al centre. 

- Cada tutor s’encarregarà de contractar el servei d’autocar. L’encarregat d’activitats ha negociat els
preus dels autocars i sol·licitat d’aquestes empreses còpia de l’autorització per transport d’escolars.



-  Després  de  cada  sortida  s’ha  d’emplenar  la  fitxa  de  sortida  i  després  s’ha  d’entregar  al
coordinador d’activitats.

- Al final de curs, emplenar el registre de sortides de grup i fer-lo arribar al cap d’estudis.

- A més de les activitats programades, durant el curs es fan altres sortides o visites d’acord amb el
currículum, però que són de difícil previsió a començament de curs.

- S’intentarà que les sortides per dur a terme una activitat de teatre es facin al teatre de Lloseta per
evitar problemes amb el transport i fer ús de les instal·lacions municipals.

Normes per a les sortides:

Es demanarà l'autorització per escrit dels pares mitjançant l'agenda escolar.
L'alumnat seguirà les normes de seguretat explicades pels professors.

Normes per a les sortides de més d'un dia i sortides fora de l’illa:
S’emplenarà  i  es  passarà  a  la  direcció  del  centre  perquè  a  través  del  GESTIB  es  demani
l'aautorització a la Conselleria. 

2. L'organització de la participació de tots els membres de la comunitat educativa.

2.1 òrgans de govern colegiats

2.1.1.Consell Escolar

 El Consell Escolar del centre és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat 
educativa en el funcionament i govern del centre.
        El Consell Escolar està format pels següents membres:
a) El Director, que és el seu president.
b) El Cap d'Estudis.
c) Un representant de l'Ajuntament.
d) Cinc mestres elegits pel Claustre.
e) Cinc representants del pares d'alumnes. 
f) El Secretari, amb veu però sense vot.
g) Un representant del personal d’administració i serveis
        Les funcions del Consell Escolar son les següents: ( Llei orgànica 10/2002 de 23 de desembre 
dequalitat de l’educació, en la secció tercera del capítol V, i de forma especial en les atribucions que 
s’hi confereixen a l’article 82 de l’esmentada Llei orgànica.) A partir del curs escolar 2004-05 les 
competències del Consell Escolar seran les següents:



a) Formular propostes a l’equip directiu sobre la programació anual del centre i aprovar el projecte 
educatiu sense perjudici de les competències del claustre de professors, en relació amb la 
planificació i l’organització docent.
b) Elaborar informes, a petició de l’Administració competent, sobre el funcionament del centre i 
sobre aspectes relacionats amb l’activitat d’aquest.
c) Participar en el procés d’admissió d’alumnes i vetllar perquè es realitzi amb subjecció a 
l’establert en aquesta Llei i en les disposicions que la desenvolupen.
d) Aprovar el reglament de règim interior del centre.
e) Conèixer la resolució de conflictos disciplinaris i la imposició de sancions, i vetllar perquè 
aquestes s’atinguin a la normativa vigent.
f) Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seva liquidació.
g) Promoure la conservació i la renovació de les instal·lacions i de l’equipament escolar.
h) Propasar les directius per a la col·laboració, amb finalitats educatives i culturals, amb altres 
centres, entitas i organismes.
i) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els 
resultats de l’avaluació del centre que realitzi l’Administració educativa.
j) Ser informat de la proposta a l’Administració educativa del nomenament i la cessació dels 
membres de l’equip directiu.
k) Propasar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivencia en el centre. 

        El Consell Escolar es reunirà una vegada per trimestre i sempre que el convoqui el President, o 
bé o sol·licitin al menys un terç dels seus membres. En tot cas, serà obligatòria una reunió a principi 
de curs i una altra al final.

        Dins els Consell Escolar funcionen les següents comissions:
a) Comissió Econòmica. Informarà al Consell Escolar sobre quantes matèries econòmiques li 

encomani aquest. 
b) Comissió Permanent. Té les competències en matèria d’aplicació de les normes de 

convivència i d’altres que li delegui el Consell Escolar.
c) Comissió  de  Menjador  escolar:  Aprovació  de  les  beques,  revissió  funcionament  del

menjador.

2.1.2.Claustre de professorat

    El Claustre,òrgan de participació dels mestres en el Centre, té la responsabilitat de 
planificar,coordinar i decidir damunt tots els aspectes docents.
        
        El Claustre està presidit pel Director i està integrat per la totalitat dels mestres del Centre.

        Son competències del Claustre:
 a) Presentar a l'Equip Directiu propostes per a l'elaboració del P.E. del Centre i de la Programació 
General Anual.
 b) Establir criteris per a l'elaboració dels Projectes Curriculars d'etapa,aprovar-los,avaluar-los i 
decidir les modificacions posteriors.
 c) Aprovar els aspectes docents de la Programació General Anual del Centre i informar aquesta 
abans de la seva presentació al Consell Escolar com també informar la memòria de final de curs.
d) Aprovar els critèris pedagògics per a l’elaboració de l’horari de l’alumnat.
e) Aprovar la planificació general de les sessions d’avaluació.
f) Fer propostes sobre el pla d’acció tutorial  i la utilització de material didàctic,  i  coordinar les
funcions referents a orientació, tutoria, avaluació i recuperació de l’alumnat.



g)Aprovar els critèris pedagògics I organitzatius per a l’elaboració dels horaris del professorat.
h)Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i de la investigació pedagògica.
i)Fer propostes a la comissió de coordinació pedagògica per a l’elaboració del pla de formació del
professorat del centre.
j)Conèixer el pla d’activitats complementàries i extraescolars.
k)Elegir el responsable dels professors en el centre de professorat
l) Conèixer la proposta de nomenament dels coordinadors de cicle, de l’equip de suport, de sereis,
d’activitats complementàries i extraescolars i de la comissió de normalització lingüística.
m)Elegir els seus representants al consell escolar.
n) Ser informats de les candidatures a la direcció i dels programes presentats pels candidats.
o) Analitzar i valorar trimestralment la situació econòmica del centre.
p) Analitzar i valorar l’evolució del rendiment escolar general del centre a través dels resultats de
les avaluacions i altres mitjans que es considerin adequats.
q) Conèixer les relacions del centre amb les institucions de l’entorn.
r) Analitzar i valorar els resultats de l’avaluació del centre que realitzi l’Administració educativa o
qualsevol informe referent al seu funcionament.
s) Col·laborar amb la inspecció educativa i amb l’institut d’avaluació i qualitat del sistema educatiu
en els plans d’avaluació del centre.
t) Realitzar el procés d’autoavaluació del centre en els aspectes que són de la seva competència,
analitzar el procés d’ensenyament del centre i valorar-lo.
u) Qualsevol altra que li sigui enomanada per disposició de la Conselleria d’Educació i Cultura.

Funcionament del claustre
1. el claustre es reunirà, com a mínim, una vegada al trimestre, i sempre que el convoqui la 

direcció o ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus membres, que hauran d’indicar els temes 
que s’han d’incloure a l’ordre del dia. En tot cas seran perceptives, a més, una sessió del 
claustre al principi del curs i una altra al final.

2. 2. L’assistència a les sessions del claustre serà un dret i un deure per a tots els components.

2.2. Altres òrgans de participació

2.2.1 Reunions de delegats

Es reuneixen mensualment un dijous la cap d’estudis amb els delegats de cada grup de primària per
proposar millores que condueixin a una escola millor.
 

2.2.2. Relació i coordinació amb l'AMIPA

La junta de L’AMIPA es reuneix mensualment, després s’informa a la direcció de tot el que afecta al
centre, de dubtes que s’han plantejat, de suggeriments i propostes.
Setmanalment es manté contacte entre la presidenta de l’AMIPA i la direcció mijançant wassap.

2.3 Instruments i procediments d’informació amb les famílies.

De forma general ella informació es fa a través de mitjans informàtics: el Gestib, la pàgina web, els
blogs  d’aula  i  altres  apps  d’aula.  També  hi  ha  informació  en  paper  mitjançant  l’agenda  i  les
circulars.



Els tutors mantenen informades a les famílies amb les reunios de principi i mitjan curs i també amb
les entrevistes setmanals.

Procediment en cas d’accident: si l’accident no precisa , aparentment, una actuació médica urgent,
s’avisarà a la família a fi que sigui aquesta qui emprengui les actuacions que consideri oportunes.
En cas de no poder contactar amb la família, l’alumne restarà al centre.
En   cas  de  que  l’accident  requereixi,  aparentment,  el  trasllat  urgent de  l’alumne,  es  portarà
l’alumne al centre de salut o a l'hospital i, mentrestant, s’avisarà a la família del trasllat.
El transport de l'alumne es farà amb ambulància o amb taxi.
Tots els alumnes tenen una còpia de la targeta sanitària al centre.

3.Les normes de convivència que afavoreixin les relacions entre els diferents membres de la
comunitat educativa.

3.1 Normes de convivència que garanteixin els drets i els deures dels alumnes.

3.1.1. Normes de convivència.

1. Es pot sortir de l’aula quan tenim permís del mestre.
2. Per sortir del recinte escolar hi ha d’haver un motiu justificat i els pares ho han de fer saber als
mestres.
3. Durant el temps de canvi de classe, s'anirà en ordre d'una classe a l'altra, sense aturar als serveis.
4. S'ha de respectar tot el material, el mobiliari i totes les dependències del Centre posant-hi el
màxim d'esment.
5.No es permet lús de mòbils i altres aparells electrònics.
6. Hi haurà professors de vigilància al pati que cuidaran que es compleixin les normes i guiar en la
resolució dels possibles problemes que sorgeixin. 
7. Durant l'esbarjo s'utilitzaran els banys de la planta baixa.
8. Només podran quedar a la classe el temps d'esbarjo si un professor es fa responsable d'ells. Les
altres aules quedaran tancades.
9. Els dies de pluja l'esbarjo es farà dins les respectives classes amb el professor responsable i els
especialistes.
10.Absentisme: Diariament els tutors passen llista per tal de detectar aquells alumnes que no han
assistit  a  classe.  Al  nostre  centre  i  mitjançant  l’agenda  l’alumne  ha  de  dur  el  primer  dia  que
s’incorpora un justificant signat per la família del motiu perquè no ha assisti a classe.
Quan els tutor detecta casos d’absentisme, malgrat siguin justificats però que no tenen justificació
es posa en funcionament el protocol d'absentisme.

3.1.2. Correccions que corresponguin a les conductes contràries a les normes de  
  convivència.

Tipus de faltes i sancions: 
 Seran faltes lleus:
a) Deteriorament no greu i intencionat de les dependències del Centre, del material d'aquest o dels
objectes i pertinences d'altres membres de la comunitat educativa.
b) Alterar la convivència a l'aula.



 c)  Desobeir l'amonestació del tutor o mestre.
 
   Les sancions per faltes lleus podran ser:
a) Amonestació verbal i restitució del material deteriorat, si   calgués.       
b) Realització de tasques que contribueixin a la millora i desenvolupament  de les activitats  del
Centre.
c) El professor que posi la sanció ho comunicarà al seu tutor i aquest  en deixarà constància per
escrit.

Seran faltes greus:
a) Incórrer tres vegades en falta lleu.
b) Fer mal bé de forma intencional el material o les instal·lacions del Centre.
c) Proferir insults o ofenses greus contra els membres de la Comunitat   Educativa.
d) Agressió física greu contra els demés membres de la Comunitat   Educativa.
e) Falsificació o substracció de documents acadèmics.

 Les sancions per falta greu podran ser:
a) Amonestació escrita comunicada als pares. 
b) Restitució del que s'ha fet mal bé.
c) Petició d'excuses a la persona ofesa.
d) Qualsevol altre criteri del tutor i de l’equip directiu que es consideri addient.
e) La privació d’assistir a alguna sortida extraescolar. (acampada, viatge d’estudis…).

 Seran faltes molt greus:
a) La reincidència en tres faltes greus.
b) El robatori.

c) Actes d'indisciplina o ofenses molt greus.

d) L'agressió física.
e)  Totes  aquelles  altres  que  per  no  estar  expressament  tipificades  en  aquest  Reglament  i   es
considerin com a molt greus de comformitat a la norma d'aplicació 
   Les sancions per faltes molt greus seran:

a) Privació del dret d'assistència a classe quedant a la biblioteca amb feina.
b) Realització de tasques que contribueixin a la reparació de  desperfectes materials en horari no
lectiu.

3.2 Estratègies de prevenció i de gestió de conflictes.

3.2.1. Prevenció de conflictes.

-L’acció  tutorial  és  un  instrument  molt  important  per  desenvolupar  la  convivència.  Mitjançant
l’acció tutorial  el  professor  pot  treballar  dinàmiques per  a  la  cohesió  del  grup classe,  aportar
informació  a  la  resta  de  professorat  i  a  les  famílies,  desenvolupar  actituds  de  comunicació,
intercanvi i coneixement mútu, d’habilitas socials, de maneres de reconèixer-se a si mateixos amb
les seves emocions i comportaments així com expressar les seves opinions. 



-Es treballarà amb els alumnes, les habilitats socials, especialment l’autoestima, l’estimació cap als
altres.
 
-També s’ensenyarà als alumnes a reconèixer, identificar, i no confondre les seves pròpies emocions
( ira, dolor, rebuig, aïllament, tristor, alegria, assetjament, por, timidesa...). 

-Reunions de delegats són un forum de debat on es comenten i es proposen solucions a les 
demandes o queixes que presenten els alumnes

-Agenda escolar  comunicació  directa  amb les famílies  del  dia  a  dia.  Anotacions  a  l’agenda de
l’alumne  on  es  fa  constar  que  ha  incomplert  les  normes.  També  s’anota  a  l’agenda  el  bon
comportament i la bona feina feta per l’alumne.

3.2.2.Gestió de conflictes

1.Quan un alumne té un conflicte lleu i que no hagi implicat una agressió física.
El mestre pot sugerir enviar a mediació. Les dues parts del conflicte han de voler assistir a la 
mediació.
Quan s’ha mediat, la conseqüència s’aplicarà arribant a un acord.
El tutor comunicarà a la família.

2. Segons la gravetat dels fets es poden posar les següents sancions :
-Fer el pati a la biblioteca.
-Endreçar espais comuns.
-Temps fora ( aplicar conseqüències específiques segons el cas).

3.3 Processos de mediació escolar i de negociació d’acords educatius.
La mediació és un programa que duen a terme els alumnes de 5è i 6è d’EP i que els destinataris són
alumnes de 3er fins a 6è. Es gestiona i fa el seguiment des del servei d’orientació i la comissió de
convivència seguint els models de convivèxit.

3.4.Protocols d’actuació en relació a l’absentisme escolar.

3.4.1. Protocols sobre l’absentisme escolar.
Es segueix la normativa vigent. De manera general cal senyalar que les passes seran les següents:

Tutor

• Anotar les faltes d'assistència i retards al Gestib. Diferenciar les justificades i les no 
justificades.

• Detecta l'absentisme.
• Recull dades d'altres professors.
• Manté una entrevista amb l'alumne.
• Cita i manté un entrevista amb els pares.
• Arriba a acords i compromisos i en valora els resultats.

Si el resultat de la intervenció es positiu fa un seguiment. Si és negatiu, es registren les actuacions 
(ANNEX 6 del document absentisme escolar) i ho comunica al Cap d'Estudis.



Cap d’estudis

• Cita i manté una entrevista amb els pares.
• Si no els localitza o no assisteixen, envia una carta certificada en que informa de l'inici del 

protocol d'absentisme.
• Arriba a acords i compromisos i en valora els resultats i registra les actuacions.(ANNEX 6).
• Si el resultat de la intervenció és positiu fa un seguiment arxiva a l'expedient de l'alumne.
• Si el resultat és negatiu a través del full de registre de les actuacions (ANNEX6) ho 

comunica al professora tècnic de serveis a la comunitat o orientadora.

Tècnic de serveis a la comunitat o orientadora.

Aquest servei farà les seves intervencions seguint les normatives i diferenciant entre un absentisme 
intermitent i un crònic.

Policia tutor
• Intervé en els casos d'absentisme.
• Fa xerrades informatives, preventives i orientatives en relació amb temes d'interés, com 

internet... o legislació adreçades a pares i alumnes.a pares.
• Col·labora en la resolució de conflictes en l'àmbit escolar a petició del centre.
• Participa en activitats d'educació viària.
• Col·laborant en les evacuacions del centre.
• Assisstir a reunions de l'equip d'orientació del centre.

Serveis socials

• Participan quinzenalment a les reunions de l'equip de suport.
• Duen a terme actuacions a petició del centre. 

3.4.2. Baixa d’alumnes quan el centre hagi perdut el contacte amb la família
Es segueix el protocol d’absentisme i finalment s’emplena una diligència de baixa signada per la
inspectora i la direcció del centre.

3.5.Protocols d’actuació per a la prevenció, detecció i intervenció de l’assetjament escolar.

Com que és  essencial  aconseguir  una  bona cohesió  dels  grups  per  tal  que hi  hagi  unes  bones
relacions i evitar que hi hagi alumnes que es trobin aïllats i puguin ser víctimes d’assetjament es fan
cercles tan els tutors com els especialistes,  per tal de que puguin sortir  accions conegudes pels
alumnes que fan referència als alumnes que pateixen de les conductes d’un o més companys.

Els  mestres  intervenen  davant  comentaris  despectius,  de  burla  o  davant  senyals  incipients
d’assetjament o violència i informen al PT corresponent per tal que acivi els protocols d’assetjament
escolar seguint les pautes de la normativa vigent.

S’organitzen xerrades sobre assetjament  per part de l’AMIPA i per part del policia tutor.



Una  vegada  es  detecta  un  cas  d’assetjament  escolar  es  segueixen  els  protocols  que  marca  la
normativa actual sobre aquestos casos de la que destacam:

• Abans de 4 dies s’ha d’implicar al PT corresponent i/o l’orientador i s’ha de fer :
• Entrevista amb l’alumne que pugui estar patint assetjament.
• Entrevista amb la família que pugui estar patint assetjament.
• S’ha de parlar amb alumnes ajudants.
• Passar el sociograma.
• Valorar la conveniència de posar mesures protectores.
• De totes les actuacions que es facin s’han d’emplenar els annexos que preveu la normativa.

3.6 Mecanismes bàsics de funcionamet de la comissió de convivència.

A principi de curs s’el·labora a la PGA un pla d’actuació de la comissió de convivència.
Es  fan  mensualment  reunió  de  la  comissió  de  convivència  per  elaborar  les  estratègies  de
desenvolupamet del pla.

La regulació de la convivència del centre es basa en prevenció i ús de tècniques restauratives i
mediació de conflictes.

4. Estratègies de difusió del Reglament d’organització i Funcionament.

Es posarà a l’abast de les famílies penjat-ho a la pàgina web.
Es penjarà al Gestib.

5.Avaluació i seguiment del ROF

S’ha de fer una lectura a principi de cada curs escolar i una vegada elaborada la PGA per comprovar
que l’organització de centre no ha sofert modificacions sustancials.
Grau d’implantació de les mesures adoptades.
Es faran propostes de continuitat i millora.
S’incorporaran protocols per tal que doni resposta als casos que no estaven contemplats.


	Tipus de faltes i sancions:

