
                              



CAPITOL 1:       PRINCIPIS GENERALS I OBJECTIUS  GLOBALS.

INTRODUCCIÓ:
Durant aquest curs s´ha elaborat el ROF per tal de facilitar l´organització i 

funcionament del centre, marcar quins són els drets i deures dels components de la 
comunitat educativa i establir normes de convivència.

Aquest document és modificable i està subjecte a la contínua reflexió i revisió 
del claustre i l´equip directiu del centre, per tal que sigui un document actiu i útil.
 Pretén promoure la participació activa de tots els membres de la Comunitat 
Educativa regulant els drets, competències i obligacions d´acord amb el marc 
legislatiu vigent.

RÈGIM NORMATIU:

La normativa reguladora en virtut de la quyal s'ha elaborat el present reglament 
és la següent:

. LOE,  2/2006, de 3 de maig

. LOMQE,  8/2013, de 9 de decembre

.Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, de 2 de febrer de 2009, sobre 
l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat d’educació infantil a les Illes Balears

.Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la
diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris
sostinguts amb fons públics.

. Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els
drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als
centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de
les Illes Balears

.Criteris de la direcció general de planificació, ordenació i centres per a la 
confecció d’unitats i de la quota de professorat als centres docents públics d’educació 
infantil i primària, d’educació secundària obligatòria, batxillerat i formació 
professional, d’ensenyaments de persones adultes i de règim especial per al curs 
2016-17

. Decret 67/2008, de 6 de juny de 2008, pel qual s’estableix l’ordenació general 
dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària 
obligatòria a les Illes Balears 

. Instruccions sobre l’horari general dels centres, dels alumnes i dels professors 
dels centres d’educació infantil, primària i secundària de les Illes Balears 2016-17

.Decret 32/2014 de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació 
primària a les Illes Balears 

.Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de dia 21 de juliol de 
2014 per la qual es desplega el currículum de l’educació primària a les Illes Balears

.Instruccions per fer front a les emergències i al risc de fenòmens 
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meteorològics adversos 
.Orientacions per a la realització d'un simulacre d'evacuació d'emergència.

PRINCIPIS GENERALS. (Senyes d´identitat)

1. Léscola es declara aconfesional i laica, tot i respectant la legislació vigent i les 
creències de l´alumnat i del professorat.

2. L´ensenyament es fa  en cátala i aquesta serà la llengua ambiental i vehicular a 
l´ambit escolar.

3. La línia pedagogica estarà adequada al ritme evolutiu i 
d'aprenentatge,respectarà els diferents estils i ritmes individuals,   les capacitats 
físiques i intel.lectuals, la diversitat existent,  la situació personal,i  les 
referències socio-culturals  dels infants.

4. Es combinarà la metodologia per ambients a EI i la introducció de projectes de 
treball i treball cooperatiu a EP

5. S'educarà per a la igualtat i la integració, evitant exterotips sexistes , educant la 
tolerància i el respecte cap a les diferents cultures i trets personals,tant entre 
l'alumnat com entre el professorat.

6. L'escola, culturalment oberta, estimularà en l'alumnat els valors propis d'una 
societat democrática: solidaritat, respecte diàleg, esperit crític, cooperació i 
responsabilitat.

7. Es potenciarà la participació real  de tota la comunitat educativa

OBJECTIUS GLOBALS

D´àmbit pedagògic:

Aconseguir un aprenentage, arrelat al medi, significatiu que parteixi de l'alumnat 
com a centre de l'aprenentatge tot emprant una metodología que afavoreixi la 
construcció del pensament. Ens basarem en una visió constructivista de l'educació, 
on l'infant és el vertader protagonista de la seva construcció personal, partint dels 
seus coneixements i experiències prèvies, el mestre actuarà com a acompanyant 
d'aquest procés maduratiu, creant un clima de confiança i seguretat, en el qual 
l'infant es senti segur per expressar els seus sentiments i emocions.

D'àmbit institucional:

Aconseguir la màxima participació democràtica de tots els membres de la 
comunitat escolar
Aconseguir que l´escola participi de la vida del poble i que hi hagi un feed-back 
entre les diferents institucions del poble (escola, ajuntament, biblioteca, etc....)
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D'àmbit administratiu:

Col.laborar en qualsevol cas que l'administració ho requereixi i tenir unes 
relacions fluides amb l'administració, acostant les decisions administratives a la 
comunitat educativa i a l'enrevés.

D'àmbit humà: 

Desenvolupar valors de tolerància, diàleg, col.laboració i respecte pels altres, 
afavorir la resolució de conflictes positiva i potenciar que els infants de cada 
vegada siguin més autònoms en la resolució pacífica i positiva de conflites.
Treballar l´educació emocional, perquè siguin capaços d´identificar i expressar 
sentiments i emocions.
Posar en marxa un pla de convivència i de resolució de conflictes, en l´elaboració 
del qual hi intervengui tota la comunitat educativa.

CAPITOL II: ORGANITACIÓ DEL CENTRE

I. ELS ÒRGANS UNIPERSONALS.  

Els òrgans unipersonals de govern que formen l´equip directiu pel temps que 
marca la llei vigent són:

EL/LA DIRECTOR/A

Funcions (segons el decret 119/2002 de 27 de setembre):

1.Organitzar el centre i vetllar-ne pel bon funcionament.
2.Estudiar, i presentar al claustre i al consell escolar, propostes per fomentar i 
possibilitar la participació coordinada de tota la comunitat educativa en la vida del 
centre.
3.Proposar procediments d´avaluació de les diferents activitats i projectes del 
centre,  col.laborar en les avaluacions externes del seu funcionament.
4.Organitzar i gestionar actuacions de caràcter preventiu que afavoreixin les 
relacions entre els diferents col.lectius que integren la comunitat educativa i que 
millori la convivència al centre.
5.Garantir l´adopció de mesures necessàries per a l´execució coordinada de les 
decisions del consell escolar i del claustre en l'àmbit de les respectives 
competències.
6.Establir els criteris per a l'elaboració del projecte del pressupost.
7.Elaborar la proposta del projecte educatiu de centre, que inclou el rof, el pl i 
altres projectes específics del centre, com també elaborar la pga i la memòria de 



final de curs, i vertllar-ne per la correcte aplicació.
8.Impulsar plans de seguretat i emergència del centre, responsabilitzar-se de 
l'execució periòdica dels simulacres d´avacuacio i avaluar-ne les incidències.
9.Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició de la Conselleria 
d'educació ,universitats i cultura.

EL/LA SECRETARI/A

Funcions(segons el decret 119/2002 de 27 de setembre):

1.Ordenar el règim administratiu del centre, de conformitat amb les directrius del 
director/a.
2.Actuar com a secretari dels òrgans de govern col.legiats del centre, estendre acta de 
les sessions i donar fe dels acords amb el vistiplau del director/a.
3.Substituir el director en cas d´absència o malaltia.
4.Custodiar els llibres i arxius del centre.
5.Expedir les certificacions que sol.licitin les autoritats i les persones interessades.
6.Realitzar l´inventari general del centre i mantenir-lo actualitzat.
7.Custodiar i disposar la utilització dels mitjans audiovisuals i informàtics, del 
material didàctic i del mobiliari o qualsevol material inventariable.
8.Exercir, per delegació del director i sota la seva autoritat, la direcció del personal d
´administració i serveis adscrits al centre.
9.Elaborar l'avantprojecte de pressupost del centre.
10.Ordenar el règim econòmic del centre, de conformitat amb les instruccions del 
director, portar la comptabilitati retre'n comptes davant el consell escolar i les 
autoritats competents.
11.Vetllar pel compliment adequat de la gestió administrativa del procés de 
preinscripció i matriculació de l´alumnat, i garantir-ne l'adequació a les disposicions 
vigents.
12.Vetllar pel manteniment material del centre en tots els seus aspectes, d'acord amb 
les indicacions del director
13.Participar en l´elaboració i la revisió del projecte educatiu, que inclou  el rof, el pl 
i altres projectes específics del centre, com també la pga, juntament amb la resta de 
l'equip directiu,
14.Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i 
diligenciats d'acord amb la normativa vigent.
15.Donar a conéixer i difondre a tota la comunitat educativa la informació sobre 
normativa, disposicions legals i assumptes d'interés general o professional que arribin 
al centre.
16.Qualsevol altra funció que li encomani el director dins del seu àmbit de 
competència.



II  ELS ÒRGANS  COL.LEGIATS

EL CONSELL ESCOLAR

La composició del Consell Escolar queda determinada segons l´article 9 del 
capitol II del decret 119/2002 del 27 de setembre sobre el reglament de les escoles 
publiques dÉducació Infantil i Primària.

El composen :

El Director/a del Centre, qui serà el president/a.
El secretari del centre amb veu i vot
Un  mestre elegit pel claustre. 
Un representant de l'Ajuntament
Dos representats de pares

Les seves funcions  són les següents:

1. Realitzar propostes i revisar el PEC, sense prejudici de les competències 
atribuides al claustre per aquest reglament en relació a la planificació i l' 
organització docent.

2. Ser informats  i revisar el ROF , el PL i altres projectes específics del centre.
3. Ser informats  i revisar la PGA que amb caràcter anual, elabori l'equip directiu , 

i respectar, en tot cas, els aspectes docents que són competència del claustre, 
com també estar assebentats de la memòria anual de final de curs on se'n recull 
l'avaluacio.

4. Elaborar les directrius per a la programació i el desenvolupament de les 
activitats complementàries i extraescolars i, si escau, manjador o qualsevol 
altre servei que s'ofereixi a l'alumnat.

5. Ser informats del  pressupost del centre, fer-ne el seguiment.
6. Analitzar, valorar i revisar les normes de convivència del centre, a fi de 

detectar-ne les deficiències i millorar els resultats educatius de la seva 
aplicació.

7. Promoure l'optimització de l'ús de les instal.lacions i del material i la seva 
renovació , com també vetllar per la seva conservació.

8. Analitzar i valorar l'eficàcia en la gestió de recursos
9. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, com també els resultats 

de l'avaluació que es realitzi .
10.Qualsevol altra competència que li sigui atribuida per disposició de la 

Conselleria d'educació, cultura i universitats.



Aquest Consell es reunirà , per norma general,  una vegada al trimestre i sempre 
que el convoqui el seu president o ho sol.liciti , almenys, un terç dels seus 
membres, que hauran d' indicar els temes a incloure a l'ordre del dia , en aquest 
últim cas, la reunió tendrà lloc dins els 15 dies següents a la data de la sol.licitud.
es convocarà com a mínim amb la periodicitat marcada per la llei i intentarà 
acoplar el seu horari al dels pares/mares que en formen part per tal de possibilitar 
la màxima assistència.

EL CLAUSTRE DE PROFESSORS I PROFESSORES

És el màxim òrgan pedagògic de l´escola i l´òrgan propi de participació del 
professorat . Està presidit pel Director/a i integrat per la totalitat del professorat 
del centre
Es reuneix almenys una vegada cada trimestre i sempre que el convoqui el 
Director /a o ho sol.liciti un terç del membres. L´assistència al claustre és 
obligatoria. Té la responsabilitat de planificar, coordinar i decidir sobre tots els 
aspectes pedagògics del Centre amb les següents competències:

1. Elevar a l'equip directiu propostes per a l'elaboració del PEC, que inclou el 
ROF, el PL i altres projectes específics del centre, com també per a l'elaboració 
de la PGA

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

3. Analitzar, aprovar i avaluar , conforme al projecte educatiu, els aspectes 
docents de la PGA del centre i informar-la abans de la seva presentació al 
Consell escolar, com també la memòria de final de curs. 

4. Aprovar els criteris pedagògics i organitzatius per l'elaboració dels horaris del 
professorat .

5. Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació, i de la investigació 
pedagògica.

6. Fer propostes  per a l'elaboració del pla de formació del professorat del centre, 
d'acord amb les seves necessitats.

7. Conèixer el la d'activitats complementàries i extraescolars
8. Elegir el responsable dels professors en el centre de professorat 
9. Conèixer la proposta de nomenament dels diferents coordinadors
10.Elegir els seus representants al Consell escolar
11.Ser informat de les candidatures a la direcció
12.Analitzar i valorar trimestralment de la situació econòmica del centre
13.Analitzar i valorar l'evolució del rendiment escolar general del centre a través 

dels resultats de les avaluacions 
14.Conéixer les relacions del centre amb les institucions de l'entorn
15.Analitzar i valorar els resultats de l'avaluació del centre que realitzi l' 



Administració educativa 
16.Col.laborar amb l'Inspecció educativa i amb l' Institud d'avaluació i qualitat 

dels sistema educatiu en els plans d'avaluació del centre
17.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
18.Qualsevol altra que li sigui encomenada per disposició de la Conselleria 

d'educació, cultura i universitats.

III. ELS ÒRGANS DE COORDINACIÓ DOCENT 
      
      TUTORIES 

Els professors tutors exerciran les funcions següents:

a) Participar en el desenvolupament del pla d’acció tutorial i del d’orientació 
educativa, sota la coordinació de l'equip directiu, i col·laborar amb els serveis 
d’orientació educativa en el desenvolupament dels esmentats plans.

 b) Proporcionar a l’inici de curs, a l’alumnat, als pares i les mares, o als tutors legals, 
informació documental o, en el seu defecte, indicar on poden consultar tot el que 
sigui referent a calendari escolar, horaris, hores de tutoria, activitats i serveis 
complementaris i extraescolars prevists, programes escolars, criteris d’avaluació del 
grup i normes de convivència.

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

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

e) Conèixer els interessos dels alumnes, facilitar-los la integració en el seu grup i en 
el conjunt de la vida escolar, i fomentar-hi el desenvolupament d’actituds 
participatives. 

f) Efectuar un seguiment global dels processos d’ensenyament i aprenentatge de 
l’alumnat per detectar dificultats i necessitats especials, amb l’objecte de cercar les 
respostes educatives adequades, com ara la corresponent adequació personal del 
currículum, i sol·licitar, si escau, els assessoraments i suports oportuns.

 g) Coordinar el procés d’avaluació contínua i formativa, i consensuar amb l’equip de 
cicle les decisions de promoció o no promoció a l’etapa o cicle següent, tenint en 
compte els informes de tots els professors del grup d’alumnes, amb audiència prèvia 
dels pares, les mares o tutors legals en el cas que la decisió sigui de no promocionar.



 h) Atendre i vigilar l’alumnat en els períodes d’esplai com també en altres activitats 
no lectives previstes com a tals en la programació didàctica o, si escau, en la 
programació d’aula, juntament amb la resta del professorat i sota les indicacions  del 
director, si fa al cas.

 i)Assumir la responsabilitat que la documentació acadèmica individual dels alumnes 
al seu càrrec estigui al dia.

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

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

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

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

 n) Altres que li puguin ser encomanades pel director del centre o atribuïdes per la 
Conselleria d’Educació i Cultura i universitats. 

EQUIPS DE SUPORT

Composició i funcions 

1.Formaran part de l’equip de suport el responsable de l’orientació educativa i 
psicopedagògica del centre, l'AL, tècnics i auxiliars de suport a l’alumnat amb 
necessitats educatives especials, i tot el professorat que dediqui una part important del 
temps lectiu a tasques de suport.

2. Funcions dels membres de l’equip de suport:

 En relació al professorat: 

a) Col·laborar en la planificació, l’elaboració, el seguiment i l’avaluació de 
l’adaptació curricular individual de l’alumnat amb necessitats educatives especials.

 b) Assessorar i orientar en relació a estratègies organitzatives i metodològiques.



 c) Orientar i facilitar la recerca i/o l’elaboració de materials curriculars adients per 
atendre la diversitat.

 d) Assessorar i col·laborar en la relació amb les famílies. 

e) Col·laborar en la detecció i l’anàlisi i de les necessitats educatives de l’alumnat. 

 f) Participar en l’avaluació i la promoció de l’alumnat amb necessitats educatives 
especials.

 En relació a l’alumnat.

 Dins el marc de l’adaptació curricular individual, l’equip de suport intervendrà amb 
l’alumnat amb necessitats educatives especials tenint present que el treball amb 
aquests alumnes es desenvoluparà majoritàriament dins l’aula ordinària, de forma 
coordinada amb el professorat. Sols en aquells casos en què s’hagi justificat a 
l’adaptació curricular, es podran treballar fora de l’aula alguns continguts concrets i 
en períodes determinats de la jornada.

 En relació al centre:

 a) Elaborar un pla anual amb la proposta d’actuacions.

 b) Coordinar-se amb l’equip directiu per planificar, seguir i avaluar la tasca 
desenvolupada per l’equip de suport, com també coordinar-hi les actuacions del 
professorat que treballa amb l’alumnat amb necessitats educatives especials.

 c) Orientar en relació a les pautes d’actuació família–centre.

 d) Participar amb l’equip de cicle en l’organització i el desenvolupament d’activitats 
que facilitin l’adequació de l’oferta educativa a la diversitat de l’alumnat.

 e) Coordinar la intervenció dels serveis externs en el centres educatius.

EQUIP D´ORIENTACIÓ EDUCATIVA I PSICOPEDAGÒGICA (E.O.E.P)

Vendrà al centre un dematí cada mes per tal d´avaluar a infants amb possibles 
necessitats educatives  de suport educatiu, ajudar i assessorar  a l'equip de suport del 
centre en les seves tasques, tenir comunicació amb les famílies que ho necessitin i 
avaluar les demandes dels tutors. 

 COMISIONS:
CCP:

Com que el centre és de menys de 9 unitats, per tal que hi hagi bona 



coordinació es faran tan sols claustres, com a mínim un cada trimestre, on 
hi assistirà tot el claustre de professorat.

COMISIÓ COORDINACIÓ DE SERVEIS, I D’ACTIVITATS 
COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS 

 Definició d’activitats complementàries, activitats extraescolars i sortides 
escolars 

1. Tendran caràcter d’activitats complementàries aquelles activitats didàctiques que es 
realitzen amb l’alumnat en horari que majoritàriament és lectiu i que, tot i formar part 
de les programacions de cicle, tenen caràcter diferenciat pel moment, l’espai o els 
recursos que utilitzen. Aquestes activitats no seran discriminatòries i tendran caràcter 
obligatori per a tot l’alumnat. Així, cal considerar les visites, els treballs de camp, les 
commemoracions i altres de semblants. 
2. Tendran caràcter d’activitats extraescolars aquelles que, organitzades pel centre i 
recollides a la programació general anual, aprovada pel consell escolar, es realitzen 
fora d’horari lectiu. La participació hi serà voluntària. 
3. S’entendran com a sortides escolars les de durada superior a un dia i que es 
realitzin fora del centre. Per exemple els viatges d’estudis, colònies, intercanvis 
culturals i altres de semblants. La participació en aquestes és també voluntària. 

Per al desenvolupament d’aquestes sortides escolars, s’haurà de comptar amb 
l’autorització del consell escolar i de l’Administració educativa. 

La coordinació de les activitats complementàries i sortides la durà l'equip directiu, 
amb el consens del claustre i informant al Consell Escolar. 
La coordinació de les activitats extraescolars la durà l'amipa, coordinada i amb el vist 
i plau  sempre de  l'equip directiu

Funcions del coordinador 

El coordinador de serveis, i d’activitats complementàries i extraescolars tendrà les 
funcions següents:
 
a) Elaborar el programa anual d’aquestes activitats, per a la qual cosa es tendran en 
compte les propostes del claustre i del Consell Escolar
b) Programar cada una de les activitats, i especificar-ne objectius, responsables, 
moment i lloc de realització, repercussions econòmiques i forma de participació de 
l’alumnat. 
c) Proporcionar als alumnes i a les famílies la informació relativa a les activitats del 
centre i fomentar la seva participació en la planificació, l’execució i l’avaluació. 
d) Promoure i coordinar les activitats culturals i esportives en col·laboració amb el 



claustre i el consell escolar
e) Coordinar l’organització dels viatges d’estudis, dels intercanvis escolars i 
qualsevol tipus de viatges que es realitzin amb els alumnes. 
f) Distribuir els recursos econòmics destinats a l’efecte, procedents d’aportacions 
d’institucions, associacions o del mateix centre, amb la informació  prèvia del consell 
escolar. 
g) Elaborar una memòria a final de curs amb l’avaluació de les activitats realitzades, 
que s’inclourà en la memòria de centre. 
h)  realització i l’intercanvi d’activitats amb els centres de l’entorn. 
i) Coordinar, si escau, l’organització de la biblioteca del centre i potenciar-ne la 
utilització. 
j) Coordinar, si escau, els serveis de menjador
k) Vetllar perquè les activitats complementàries i extraescolars programades siguin 
coherents amb els principis del projecte educatiu de centre. 
l)Aquelles que l’Administració educativa li pugui encomanar dins el seu àmbit.

2.En el nostre centre  on les activitats extraescolars són gestionades per l’associació 
de pares i mares d’alumnes, el coordinador serà el responsable de fer d’enllaç entre 
aquesta i el claustre per tal de garantir el compliment dels principis del projecte 
educatiu de centre i la coordinació entre les activitats lectives i extraescolars.

COORDINADOR TIC

Funcions:

–Coordinar el claustre en quant a la utilització de les noves tecnologies

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

–Assesorar l'equip directiu, i també el claustre en tots els temes relatius a l'aplicació 
de les TIC a la pràctica docent o que afectin a l'automatització de l'administració del 
centre.Igualment, ha de col.laborar assessorant la directiva en totes les situacions que 
pertoquin a possibles millores o resolució d'averies dels mitjans tècnics. Per poder 
exercir aquesta funció , ha d'actuar per delegació de la direcció del centre i fer un 
paper d' intermediari entre el centre i la unitat tècnica corresponent de la Conselleria 
d'Educació i Universitats. 

–Instal.lar, configurar i fer funcionar en els equips informàtics del centre les 
aplicacions que la Conselleria d'Educació i Universitats faciliti, així com les que la 
directiva dels centre consideri necessàries.

–Assesorar la secretaria del centre en la creació , el manteniment i l'actualització de l' 
inventari de bens, instal.lacions i recursos.



COORDINADOR DE CONVIVÈNCIA

Funcions:

–Coordinar l'aplicació de les mesures contingudes al pla de convivència.

–Impulsar la recollida i formulació de propostes que contribueixin a millorar la 
convivència.

–Coordinar la redacció de la memòria anual del pla de convivència

–Coordinació de la gestió d'accions formatives que es puguin impulsar al centre, 
entorn a la convivència.

–Dissenyar i coordinar la realització d' estudis de la convivècia al centre, que 
serveixin per a la presa de desicions

–Fer de nexe de relació de la comunitat educativa amb l'administració i amb 
convivexit.

COORDINADOR D´ACOLLIMENT I INTERCULTURALITAT

En el nostre centre assumirà aquesta coordinació l'equip directiu. 

Funcions:

–Planificar i dinamitzar el pla d'acolliment del centre

–Assegurar el traspàs d'informació obtinguda sobre l'alumnat nouvingut entre els 
tutors i els diferents professionals que intervenguin en cada cas.

–Realitzar el seguiment de l'adaptació i la integració de l'alumnat nouvingut al centre.

COORDINADOR PROJECTES D'INNOVACIÓ

En el nostre centre aquesta coordinació l'assumirà l' equip directiu

Funcions: 

–Impulsar les accions d'innovació pedagògica entre els mestres i donar-los suport

–Coordinar i planificar les diferents actuacions i afavorir d'aquesta manera la cohesió 
i el treball en equip per al bon desenvolupament del projecte

–Preveure i proposar actuacions per respondre a les necessitats formatives dels 
docents implicats en el projecte

–Actuar com a nexe entre els professionals externs involucrats en el projecte (CEP, 



ponenets, administració....) i el propi centre educatiu.

COORDINADOR DE L'EQUIP DE SUPORT

Funcions:

–Participar, com a responsable de l'equip, en l' elaboració i l'actualització del 
currículum de l'etapa, i en la formulació de propostes a l'equip directiu i al claustre 
per a l'elaboració del PEC i la PGA.

–Dirigir i coordinar les tasques que realitzi l'equip de suport per confeccionar les 
propostes que tenguin com a finalitat l'elaboració o l'actualització per part d'aquesta 
del currículum del centre.

–Convocar i presidir les reunions de l'equip de suport

–Responsabilitzar-se que s'estengui acta de les reunions i que s'elabori la memòria de 
final de curs.

COORDINACIÓ ECOAMBIENTALS

Funcions:

–Formulació de propostes al claustre per dur a terme algunes activitats relacionades 
amb el mediambient.

–Vetllar perquè es faci una bona selecció de residus a l' escola

–Formular propostes per a que es treballi la temàtica mediambiental a les aules

ORGANITZACIÓ  DE:

Farmaciola

La persona responsable d'aquesta  tindrà cura de la farmaciola revisant setmanalment 
el que hi fa falta i realitzant les compres que siguin necessàries , al mateix temps 
tindrà penjades a la mateixa les normes pel seu us correcte. Tindrà un llistat de totes 
les compres que es facin durant els curs.

Patis, passadissos i banys

S' establiran uns torns de guàrdia de patis, i sempre quedarà coberta la guàrdia i 
custodia dels infants dins les ràtios establertes per normativa (1 mestre cada 40 
alumnes a EP i un mestre cada 28 alumnes a EI). 



En el nostre cas, hi ha dos patis, un a la part alta de l'edifici (per a 2on cicle)i 
un al pis baix (per a EI i 1er cicle). Cada dia hi haurà dos mestre de guàrdia, un al pati 
d'alt i l'altre al pati de baix.

Els temps de pati serà de les 11'00h a les 11'30h....sempre tenint en compte la 
flexibilització d'aquest horari a EI segons les necessitats dels infant en cada moment i 
en situacions d'activitats especials i puntuals durant el curs.

Els banys han d'estar nets i ordenats. És funció dels tutors treballar les normes 
d'ús dels banys (tan d'ordre com d'higiene). 

Els alumnes de 2on cicle utilitzaran els banys de la part d'alt de l'edifici. 
Els alumnes de 1er cicle utilitzaran els banys de la part de baix de l'edifici que 

estàn devora la sala de psicomotricitat.
Els alumnes d'EI utilitzaran els banys de la part de baix de l'edifici adapatats a 

les seves necessitats i que potenciin la seva autonomia.
Durant el temps de pati els alumnes del pati  no podran entrar a l'edifici ni a les 

aules, per tal de no perdre en cap moment la seva vigilància.

Només en el cas dels dies de pluja els alumnes tendran el seu temps d'esbarjo 
dins el passadissos, ja que l'escola no disposa d'altre espai cobert.

El mestre de guàrdia serà el responsable de la guàrdia i custodia dels infants 
durant el seu torn i també de que es compleixin les normes de convivència i d'ús de 
material que s´han acordat al claustre.

Durant el temps de pati no pot quedar cap alumne dins les aules, en cas que hi 
quedi algun alumne perquè el seu tutor així ho hagi establert, serà responsabilitat del 
seu tutor la seva guàrdia i custodia.

El mestre que té guàrdia de pati és el responsable de que el material es tregui i 
es reconi adequadament i se'n faci un bon ús, així com de mediar en els possibles 
conflictes que puguin sortir durant l'esplai.

Per norma els infants no podran anar d´un pati a l´altre sense el permís 
corresponent dels mestres de guàrdia.

L' equip directiu confecciona un calendari anual de vigilància de patis per torns 
alterns.

Menjador i escola matinera i serveis

Les persones encarregades tindran cura de l'ordre i neteja. Donat que 
és una sala que la utilitza molta gent, és necessari que tothom respecti la 
seva neteja.



 Menjador. Actualment l´empresa subministradora és Fonda Europea (Can Patena)
Escola Matinera.Funciona de les 7:30 a les 9 del matí.
Serveis: neteja i manteniment depen de l'Ajuntament

El monitoratge del menjador i de l'escola matinera és organitzat per l'amipa del centre

Guàrdies Activitats extraescolars

Les persones encarregades durant la guàrdia  tindran els horaris ,els 
noms i telèfons dels monitors i les activitats que es fan cada dia. En cas 
d'haver alguna incidència, actuaran per solucionar-la i ho anotaran al llibre 
d'incidències. En cas que la incidència sigui greu, es posaràn en contacte 
amb la família de l'afectat i ho posaran en coneixement de l'equip directiu.

Els encarregats de la guàrdia i custodia dels infants durant l'activitat 
extraescolar serà el monitor/a responsable de dita activitat. Haurà de vetllar 
per la seguretat dels infants i per el compliment de les normes i el bon ús 
del material.

El mestre de guàrdia podrà estar a la seva aula o a la sala de mestres 
realitzant les seves tasques i actuarà només en cas de que hi hagi alguna 
incidència. Serà l'encarregat d'assegurar-se que l'escola queda tancada i 
amb els llums apagats.

El mestre/a encarregat de la guàrdia comptabilitzarà aquestes hores 
com a hores de permanència al centre

CAPITOL III: ELS ALUMNES.

ADMISSIÓ D´ALUMNES
L´alumnat, previa sol.licitud al Centre i en compliment de la normativa de la 
Conselleria d´Educació i Cultura per la qual es regula l´admissió de l´alumnat 
als Centres Públics, serà admés i escolaritzat gratuitament.
A principi de curs o quan l´alumne es matriculi s´ingressarà  al banc una 
quantitat que cada cicle establirà i servirà per la compra de material d´aula d´ús 
comú.

DRETS

Dret a la no-discriminació i a la igualtat d’oportunitats .Els alumnes no 
poden ser discriminats per raó de naixement, sexe, capacitat econòmica o 
nivell social, així com per discapacitats físiques, sensorials o psíquiques, o 



qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Dret a la valoració objectiva del rendiment escolar Els alumnes tenen dret 
que el seu rendiment escolar sigui avaluat amb plena objectivitat.

Dret de participació en el funcionament i en les activitats del centre . Els 
alumnes tenen dret a participar en el funcionament i en la vida del centre. 

DEURES

Deure de respectar els professors

 Són deures dels alumnes envers els professors: 

a) Mostrar respecte als professors i col·laborar amb responsabilitat en l’exercici de 
l’autoritat docent i en la transmissió de coneixements i valors.

 b) Complir les normes i seguir les pautes establertes pels professors per fer possible 
l’organització de l’aula, el treball sistemàtic i la millora del rendiment.

c)Mostrar una actitud cooperativa i receptiva a les explicacions dels professors i dur a 
terme les activitats i les proves encarregades per aquests.

Deure de respecte i solidaritat cap als companys

Com a deures envers els companys, s’estableixen els següents:

a) Respectar els companys i rebutjar tot tipus de discriminació per raó de
naixement, sexe o qualsevol altra circumstància personal o social.

b) Respectar i defensar, de forma responsable i solidària, l’exercici del
dret a l’estudi dels companys.

c)Exercir la solidaritat i propiciar un ambient de convivència positiu.

d) No es podrà utilitzar cap dispositiu que tengui accés a les xarxes, a jocs online i/o 
que pugui fer enregistraments d' imatge i/o veu (mòbils, smartwatch, 
enregistradores,tauletes,  etc...) per poder preservar el dret a la intimitat i protecció de 
dades dels membres de tota la comunitat educativa. Només es podran utilitzar els 
dispositius del centre i baix la supervisió del mestre en les activitats concretes. 



Deure de participar en el centre i de respectar els membres de la
comunitat educativaç

Els alumnes tenen els deures següents:

a) Participar i col·laborar en la millora de la convivència escolar i en la
consecució d’un clima d’estudi adequat al centre.

b) Mostrar el respecte i la consideració deguts als membres de la comunitat
educativa i a qualsevol persona que accedeixi al centre.

c) Si són menors d’edat, lliurar als seus pares o tutors les citacions que el
centre els adreci, i retornar-les, verificades i signades per aquests.

d) Complir les normes de seguretat, salut i higiene als centres educatius i,
especialment, respectar la prohibició de fumar, ingerir begudes alcohòliques i
consumir estupefaents.

f) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals
i ideològiques dins els principis democràtics, així com la dignitat, integritat i
intimitat de tots els membres de la comunitat educativa, i rebutjar qualsevol acte
de violència i qualsevol discriminació per raó de naixement, sexe o qualsevol
altra circumstància.

g) Respectar el projecte educatiu o el caràcter propi del centre, així com
les seves normes d’organització, convivència i disciplina, d’acord amb la legislació
vigent.

h) Cuidar i utilitzar correctament els béns mobles, el material didàctic, els
documents i altres recursos i instal·lacions del centre, i respectar les pertinences
dels altres membres de la comunitat educativa, així com complir les normes
bàsiques de respecte a l’entorn i al medi ambient.

i)Participar en la vida i el funcionament del centre i complir els horaris

Deure de complir les normes de convivència

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES PER CICLES

La resolució de conflictes ve especificada al pla de convivència



CAPITOL V:ASSOCIACIONS DE PARES I MARES 
D’ALUMNES 

 Funcions de les associacions de pares i mares d’alumnes 

. La participació dels pares i les mares, o tutors legals d’alumnes es durà a terme a 
través de la representació que els correspon al consell escolar per mitjà de les 
associacions de pares i mares d’alumnes, i d’altres formes que s’estipulin en el 
projecte educatiu de centre. 

. Es reconeixen a les associacions de pares i mares d’alumnes les facultats i les 
funcions següents: 

a) Ser informats al Consell Escolar del projecte educatiu, que inclou el reglament 
d’organització i funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes que en el seu 
moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura, de la programació general 
anual, respectant els aspectes pedagogicodocents que són competència del claustre. 

b) Formular propostes per a la realització d’activitats complementàries i 
extraescolars, que, una vegada acceptades, hauran de figurar en la programació 
general anual. 

c)Informar al consell escolar d’aquells aspectes del funcionament  que considerin 
oportú.

d)Elaborar informes per al consell escolar, per iniciativa pròpia o a petició d’aquest.

e) Presentar candidatures diferenciades a les eleccions de representants de pares i 
mares del consell escolar, i quan es tracti de les associacions de pares i mares 
d’alumnes més representatives, designar representants per formar part del consell 
escolar.

f) Utilitzar gratuïtament les instal·lacions del centre, en els termes establerts en la 
normativa vigent. 

g) Rebre un exemplar del projecte educatiu, i de les seves modificacions, així com de 
la programació general anual i de la memòria de final de curs. 

h) Rebre informació del consell escolar sobre els temes tractats, i rebre l’ordre del dia 
de l’esmentat consell abans de la seva realització, per tal de poder elaborar propostes. 

i)Rebre informació sobre els llibres de text i els materials didàctics adoptats pel 



centre.

j) Conèixer els resultats acadèmics i la valoració que en realitzi el consell escolar.

k) Informar la comunitat educativa de la seva activitat. 

l)Fomentar la col·laboració entre els pares, les mares o tutors legals d’alumnes i el 
professorat del centre amb la finalitat de millorar-ne el funcionament.

m)Fomentar la col·laboració entre el professorat i la pròpia associació de pares i 
mares d’alumnes.

n) En els casos que l’associació gestioni els serveis complementaris a l’oferta 
educativa i les activitats extraescolars, aquests es realitzaran sota la supervisió 
del consell escolar del centre i de l'equip directiu del centre

o) Exercir totes quantes facultats i funcions siguin establertes en la normativa vigent. 

La participació del pares i mares és un dret fonamental i reconegut per la llei vigent, 
però també és un deure que possibilita el normal desenvolupament de l´activitat 
escolar.
Amb tal fi s´organitzen les ASSEMBLEES DE PARES I MARES.:
Les poden convocar  els/les mestres d´un mateix nivell o cicle, l'equip directiu del 
centre i també poden ser convocades per l´APIMA

DRETS

1.-Conèixer les principals característiques del procés educatiu que segueixen els seus 
fills i filles i la metodologia emprada en el mateix.

2.- Rebre informació sobre els materials curriculars per a l´ús de l´alumnat adoptats 
pel Centre.

3.- Ser informats periòdicament dels resultats acadèmics i el desenvolupament 
educatiu dels /de les  seus/seves  fills /filles mitjançant informes trimestrals i 
entrevistes personals amb el tutor /a.

4.-Tenir accés mitjançant l´APIMA o els representants dels pares i mares, a la 
valoració  que realitzi el Consell Escolar dels resultats acadèmics global del Centre.

5.-Rebre l´orientació psico-pedagògica que pugui incidir favorablement en el 
desenvolupament personal i educatiu dels seus fills/filles.



6.-Presentar propostes canalitzades amb els seus representats al Consell Escolar

7.- Rebre informació de les ajudes i programes institucionals que elaboren  distints 
organismes de l´administració.

8.- Ser respectats i no discriminats per motius ideològics, religiosos, ètnics o de 
qualssevol mena .

9.- Participar en la gestió del Centre essent elegibles i electors per a formar part del 
Consell Escolar.

10-Cada setmana els pares i les mares disposen d´una hora de tutoria a la qual poden 
acudir bé a requeriment del tutor/a, bé a petició pròpia amb suficient antelació per a 
que el tutor/a planifiqui les entrevistes.

DEURES

1.-Assumir les normes que sobre el funcionament del Centre estableixin els seus 
òrgans competents.

2.-Vetllar per a l´assistència dels seus fills/filles al col.legi en les adequades 
condicions de puntualitat,higiene, material, etc.

3.-Acudir al Centre quan es requereixi la seva presència en assemblees,entrevistes 
individuals o qualsevol altra circumstància.

4.- Justificar per escrit les faltes d´assistència, retard o les sortides anticipades dels 
infants.

5.- Informar d´aquells aspectes individuals o familiars relacionats amb el/la seu/seva 
fill/a que poden influir en el seu desenvolupament personal i educatiu.

6.-Col.laborar en els programes educatius i normes de conducta pel quals es regeix 
l'escola.

7.-Facilitar i complimentar aquella documentació que els distints tràmits 
administratius requreixin.

8.-Respectar  els drets d´alumnes i mestres i no discriminar a ningú per motius 
ideològics, religiosos,ètnics o de qualsevol mena.

PARTICIPACIÓ EN EL CENTRE

Per garantir el dret de participació en la gestió del Centre, formaran part del Consell 



Escolar 2 representants dels pares i mares dels alumnes. Podran ser electors i 
elegibles
Tots els pares, mares o tutors legals del alumnes. També poden exercir la seva 
participació mitjançant l´APIMA Assemblees de representants de Pares i mares.

CAPÍTOL VI. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE.

HORARI.

El centre tendrà les portes obertes a partir de les 7'30h amb l´escola matinera i 
les tancarà a les  17:00 hores els dies que hi hagi  activitats extraescolars. En cas que 
algún dia de la setmana no hi hagi extraescolar per manca d' usuaris, el servei de 
menjador acaba a les 15:30h i just després es tancarà el centre. 

Per altra banda la jornada lectiva començarà a les 9 i acabarà a les 14 hores. 
L'entrada al centre es farà de 9'00 a 9'10, a partir d'aquesta hora es tancaran les portes. 

Els alumnes que hagin d'entrar més tard hauràn de justificar la falta de 
puntualitat per escrit.

A  les cinc faltes de puntualitat s´avisarà als pares i si persisteix la 
impuntualitat s'aplicarà el pla d´absentisme.

La sortida del centre es farà a les 14'00h. Els infants que hagin de quedar a 
servei de menjador hauràn d'haver avisat  i pagat a la monitora  abans de les 9:15h. 

Els infants que se n´hagin d'anar acompanyat d'un adult que no sigui el pare, la 
mare o el tutor legal, ho hauran de dur autoritzat per escrit, així com els infants que se 
n'hagin d'anar amb un altre menor o totsols.

Les entrades i sortides de l'alumnat d'EP es faran per la porta grossa (n. 57) i 
les entrades i sortides de l'alumnat d'EI es faran per la porta petita (n.55).

L´horari escolar es distribueix de la següent manera:

De 9'00 a 11'00 – sessions de classe
De 11'00 a 11'30- pati 
De 11'30 a 14'00- sessions de classe
De 14'00 a 15'30- menjador
De 15'30 a 17'00- activitats extraescolars

Sempre tenint en compte, sobre tot, a EI, que aquest horari serà flexible segons 
els interessos i necessitats dels infants.

PUNTUALITAT.      FALTES D´ASSISTÈNCIA.

En referència en aquest apartat ens basarem amb el protocol  d´absentisme .



ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.

Son organitzades i gestionades per l'amipa del centre, amb el vist i plau de l'equip 
directiu del centre

NORMES RELATIVES A LES INSTAL-LACIONS.

1.- El centre està obert a col-laborar amb aquelles propostes que demanin de la 
corporació municipal sempre que no contradiguin el PEC, PCC i el Pla Anual de 
Centre.

2.- Els òrgans col-legiats del centre estaran amb contacte amb la corporació a la que 
urgiran per a un eficaç compliment de les seves obligacions respecte al centre i a on
s´acudirà a l´hora d´obtenir millores per a l´organització escolar i per a una eficàcia 
educativa.

3.-La corporació municipal haurà de tenir un representant legal dins el Consell 
Escolar del Centre

4.-Es podran estabir concerts entre el centre i l´ajuntament per a la utilització del 
centre fora de l´horari escolar, amb fins educatius , culturals i socials.

Seran normes generals per a totes les persones que utilitzin les dependències :

Tenir cura de les instal.lacions i del material.:

No embrutar ni espais, ni pareds ni mobiliari
No deixar escombreries 
No es pot rompre , ni fer mal ús del mobiliari, aparells o material
No es por romandre a aules, o espais que no siguin autoritzats
No es poden tocar les pertinences dels alumnes ni dels professors

PRIMERS AUXILIS.

A prop de la farmaciola i en lloc visible , hi ha les instruccions bàsiques de 
primers auxilis i del contingut de la farmaciola especificat a un full.

Hi haurà un encarregat de revisar la farmaciola setmanalment perquè estigui al 
dia.

Es seguirà el protocol de primers auxilis que marca la Conselleria.



AVALUACIONS.

El tutors realitzaran una avaluació inicial, quan rebin els infants per primera 
vegada, per conéixer a quin grau de desenvolupament estan i quins són els seus 
coneixements previs.

Durant el curs es realitzarà una avaluació contínua i formativa

El centre realitzarà tres avaluacions repartides al llarg del curs.. 

L´avaluació partirà de les característiques individuals de cada alumne i 
s´efectuarà de forma global,contínua i formativa

Els pares i mares a través d´un botlletí informatiu i a través de les reunions de 
principi de curs amb els tutors /tutores  dels seus fills/ filles  podran assebentar-se de 
les dates de les avaluacions i fer-se´n partícip de la mateixa.

Després de fer l´avaluació i abans de fer l´informe,l´equip de nivell es reunirà 
per valorar els resultats, estudiar on ha hagut problemes, veure com solucionar-los i 
posar-se d´acord com serà l´informe.

A final de curs es realitzarà una avaluació final, per saber si s'han assolit els 
objectius proposats. 

La decisió de promocionar o no, es durà a terme a través de la CCP, després 
d´haver escoltat l´opinió del tutor/a i de la família. Aquesta comissió estarà formada 
pels mestres  de cicle,equip de suport , equip directiu i aquells especialistes que 
mantenen un contacte directe amb l´alumne

Durant tot el procés i al final es farà una autoavaluacio per analitzar quines 
coses han anat bé i quines s'han de canviar i anar fent propsotes de millora

Tota aquesta informació es farà arribar a les famílies amb el lliurament dels 
informs trimestrals de cada alumne. 

També hi haurà altres canals de comunicació amb les famílies per tal que la 
relació escola-família sigui fluida: entrevistes individuals, plafons informatius, 
circulars, anamnesis, reunions de pares, etc...

ORGANITZACIÓ DELS ESPAIS D´ÚS COMÚ 

Els espais d'ús comú a la nostra escola són: la sala de psicomotricitat i/o gimnàs, la 



sala d'ordinadors, els patis, la sala multiusos i la biblioteca de centre
Es farà un horari per a la utilització d'aquests espais per tal d'organitzar-ne el 

funcionament

PLA D'EVACUACIÓ I PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS

Es pot veure a un document apart
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