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TÍTOL PRELIMINAR: LA NORMATIVA D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
   
 

Capítol I: Introducció 
 

Art 1. La finalitat de la Normativa d’Ordre i Funcionament de l’escola Delta. 
 
La present Normativa d’Ordre i Funcionament de Centre s’articula, com a via 
instrumental per garantir l’acompliment dels deures i drets de quants participin en 
la vida de l’escola Delta, esdevenint així una exigència coordinadora, agilitzadora i 
preventiva amb finalitats educatives. 
 
La seva aplicació s’ha de desenvolupar d’acord amb les edats i maduresa dels 
alumnes, ja que l’acció educativa, requereix en els educadors un treball humà i una 
aptitud per a la relació humana basats en una disposició de millora personal. En 
aquest sentit, l’aplicació de les presents normes pressuposen en tot moment el bon 
criteri i la bona fe de qui l’aplica, sigui l’Equip Directiu, Claustre de  de 
Professors/es, Coordinadores d’etapa, etc. 
 
El present document concreta les normes de convivència i les d’organització i 
participació en la vida del centre, els mecanismes afavoridors de l’exercici dels 
drets de l’alumnat i els seus deures, així com les correccions que corresponen per 
a les conductes contràries a les normes de convivència esmentades. Explicita 
també la línia pedagògica del centre i els trets principals del seu ideari o caràcter 
propi, el qual ha d’ésser conegut, respectat i acceptat per pares/mares, 
professors/es, alumnes i personal d’administració i serveis. 
 
Aquesta Normativa esdevé, entre d’altres: 
a)  Document de referència per resoldre qualsevol dubte sobre els comportaments 
exigibles a: pares, professors/es, alumnes, personal no docent, i titular. 
b)  Document per coordinar les exigències dels diferents estaments. 
c)  Informació als/les alumnes, professors/es i pares/mares o tutors d'alumnes per 
que comprenguin ràpidament la normativa establerta. 
d)  Mitjà de comunicació per a que els/les alumnes, professors/es i pares/mares o 
tutors/es d'alumnes tinguin clar el que s’espera d’ells en quant a la normativa en el 
col·legi. 
e)  Eina per garantir la comunicació dins la comunitat educativa. 
f)  Instrument per afavorir el treball coordinat al centre. 
 
La present normativa d’ordre i funcionament ha de ser coneguda, respectada i 
acceptada. Per a tal fi, a començament de cada curs, s’explicarà als alumnes, 
professors i pares/mares d'alumnes el contingut de la mateixa i de manera més 
detallada serà un element d’informació als pares/mares/tutors i alumnes i 
professors/es de nova incorporació al centre. 
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Aconseguir un estil de convivència basat en el respecte cap a les persones i a la 
institució docent, en un clima de treball i de llibertat responsable, suposa tenir un 
criteri uniforme en el desenvolupament de la vida escolar. A continuació s’exposen 
algunes normes que s’han de tenir en compte per aconseguir l'esmentat fi, donant 
per suposat que no són les úniques que s’han de viure; pel contrari, la convivència 
ha de regir-se per unes normes de caràcter educatiu, les quals no s’esgoten amb 
les que s’assenyalen en el present Reglament. 
Per tal de garantir un clima educatiu en la vida del centre, els òrgans de govern i 
de participació i el professorat del centre han d’adoptar les mesures necessàries, 
integrades en el marc del projecte educatiu del centre i del seu funcionament 
habitual. S’ha d’afavorir la millora permanent del clima escolar i de garantir 
l’efectivitat en l’exercici dels drets de l’alumnat i en el compliment dels seus deures, 
per prevenir la comissió de fets contraris a les normes de convivència. Amb 
aquesta finalitat s’ha de potenciar constantment la comunicació directa amb 
l’alumnat i amb els seus pares. 

 

Capítol II: Definició de l’escola Delta 
 
Art 2.- La Normativa d’Ordre i Funcionament del Centre. 
 
El centre docent privat concertat denominat escola Delta, d’acord amb el disposat en 
la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, en la Llei 
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, en la Llei 12/2009, de 10 de juliol, 
d'Educació, el Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i 
regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya, i el 
Decret 102/2010 de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, adopta la present 
Normativa d’Ordre i Funcionament del Centre com a eina d’organització, convivència i 
millora de l’acció educativa d’acord amb les finalitats establertes en l’apartat anterior. 
 
Art 3.- Domicili i Registre. 
 
L’escola Delta està ubicada a Terrassa, província de Barcelona; Carretera de 
Matadepera 95 i està inscrita en el Registre de Centres de l’Administració 
Educativa, amb el número 08029556. 
 
Art 4.- Centre Concertat. 
 
L’escola Delta està acollida al Règim de Concerts, regulats en el Títol IV de la Llei 
Orgànica del Dret a l’Educació, en el Reglament de Normes Bàsiques sobre 
Concerts Educatius, aprovats pel Reial Decret 23/7/1985 de 18 de desembre i en 
les seves normes de desenvolupament. 
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Art 5.- Titularitat. 
 
El titular de l’escola Delta és DELTA SL, amb personalitat jurídica, plena capacitat i 
autonomia, reconeguda en la legislació vigent. Cada quatre anys la titularitat de 
l’escola designarà un/a representant i farà pública aquesta designació al Claustre 
de Professors/es i Consell Escolar. 
  

Capítol III: Model Educatiu de l’Escola Delta 
 
Art 6.- Objectius del Centre. 
 
L’escola Delta té com a objectius fonamentals el desenvolupament integral de la 
personalitat i potencialitats dels alumnes, la comprensió i anàlisi de la realitat que 
els envolta i la seva integració efectiva en un entorn social, laboral i emocional que 
els aporti una consciència positiva de la seva vida. 
 
Art 7.- Identitat de l’escola. 
 
La identitat de l’escola es defineix pels següents principis: 

-  El dret de cada persona a l’educació i a la llibertat d’ensenyament i dels 
pares/mares a la lliure elecció del tipus d’educació que volen per als seus fills 
i filles i del Centre  que considerin més adient per portar-la a terme. 

-  L’escola es defineix com a pluralista, laica i catalana. 
-  L’escola es constitueix com a comunitat educativa integrada per 

pares/mares, alumnes i professors/es sota el respecte degut a l’Estatut de 
Catalunya, la Constitució i la Declaració Universal dels Drets Humans. 

 

Capítol IV: La Comunitat Escolar 
 
Art 8.- Comunitat educativa. 
 
La comunitat integrada per l’escola Delta desenvolupa la seva tasca educativa de 
manera cohesionada i conseqüent. Aquest caràcter implica a tots els membres de la 
comunitat educativa que, per la seva part, es comprometen a respectar els principis 
i identitat de l’escola, el seu Projecte Educatiu, la Carta de Compromís Educatiu i la 
present Normativa d’Ordre i Funcionament del Centre. 
 
Art 8 bis.- L’estructura organitzativa de govern i coordinació del centre 
 
 
Per tal de garantir l’assoliment dels objectius exposats i mantenir en tot moment el 
caràcter propi del centre, l’escola Delta desplega la seva acció educativa a partir de 
la següent estructura organitzativa: 
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• Òrgans Unipersonals de Govern 
      El representant de la titularitat 
      Director 
      Cap d’Estudis 
      Secretari/a 
      Administrador/a 
 
• Òrgans Unipersonals de Coordinació 
      Coordinador/a d’Etapa 
      Coordinador/a d’Activitats Extraescolars 
      Coordinador/a Informàtica 
      Coordinador/a lingüístic 
      Coordinador/a a d’atenció a la diversitat 
      Coordinador/a del Projecte Escoles Verdes 
      Tutor/a 
 
• Òrgans Col·legiats de Govern 
      Consell Escolar 
      Claustre de Professors/es 
      Equip Directiu 
 
• Òrgans Col·legiats de Coordinació 
      Equips de Cicle 
      Comissió Atenció a la Diversitat (CAD) 

TÍTOL PRIMER: EL/LA TITULAR 
 
 
Són competències del/la titular: 
 
• Dirigir i ostentar la representació i l’autorització del Centre. 
• Establir l’Ideari del Centre i la línia pedagògica. 
• Garantir   el   respecte   a   l’Ideari  i  assumir  en  última  instància  la 

responsabilitat de la gestió del Centre.           
• Decidir, sol·licitar i signar la subscripció dels Concerts Educatius i promoure 

també la seva extinció. 
• Proposar al Consell Escolar, per a la seva aprovació la designació i cessament 

del Director/a.  
• Anomenar a proposta del Director/a el/la Cap d’estudis, el/la Secretari/a, els/les 

Coordinadors/es pedagògics d’etapes, els tutors/es i l’Administrador/a. 
• Proposar la Normativa d’Ordre i Funcionament del Centre  o les seves possibles 

modificacions per a la seva aprovació al Consell Escolar. 
• Elaborar el Pressupost del centre i la  rendició  anual  de  comptes  i  proposar-

los  al Consell Escolar per a la seva aprovació. 
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• Establir els criteris per a la selecció del personal docent, d’acord amb el Consell 

Escolar del Centre, contractar a l’esmentat personal i exercitar, en la seva 
qualitat d’empleador, els drets derivats de la relació laboral. 

• Ordenar la gestió econòmica del Centre ajustant-se als Pressupostos aprovats 
pel Consell Escolar, en quan a la seva aplicació dels fons públics i percepcions 
autoritzades. 

• Tenir la iniciativa en matèria de disciplina dels/les alumnes. 
• Exercir altres drets reconeguts en les lleis, en l’Ideari del Centre i en el present 

Reglament. 
 
Són obligacions del/la titular: 
 
• Respectar els drets reconeguts a pares, mares, professors/es, alumnes, 

personal d’administració i serveis. 
• Responsabilitzar-se del funcionament del Centre i de la seva gestió econòmica 

davant l’Administració i els membres de la Comunitat Educativa. 
• Impartir els ensenyaments objecte del Concert. 
• Complir les normes d’admissió d’alumnes i contractació dels professors/es. 
• Complir les normes derivades de la subscripció del Concert amb l’Administració 

Educativa.  
• Garantir els processos electorals referits a la renovació del Consell Escolar i 

Representants dels Treballadors. 
• Proposar la Carta de Compromís Educatiu al Consell Escolar per a la seva 

aprovació. 
• Proposar la al Consell Escolar, per a la seva aprovació, la percepció de 

quantitats en concepte d’activitats complementàries, extraescolars i serveis. 

TÍTOL SEGON: ELS ÒRGANS DE GOVERN DEL CENTRE 
 

Capítol I: Òrgans unipersonals de govern 
 

 Normativa Reguladora 

LODE Llei Orgànica 8/85 (BOE, 4-7-85) articles 36 al 40  

Decret (87/86 de 3 d’abril (DOGC, 9-4-86), articles 1 al 19  

Resolució de la Secretaria General, que dóna instruccions sobre  

l’organització i funcionament de cada curs escolar  

Decret 302/93 de 9 de desembre, pel qual es modifica el decret 226/9 de 4 de 
setembre (DOGC, 22-12-93)  
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Aspectes destacables: 

 Són òrgans unipersonals de govern del Centre: El/la Director/a, el/la 
Secretari/a i el/la cap d’Estudis. 

 

 Secció 1. El/la Director/a  
 
Són competències específiques del Director/a: 

• El govern general de totes les activitats que es realitzen al Centre, i vetllar 
per la seva coordinació i seguiment.  

• Representar oficialment al Centre. 

• Complir i fer complir les lleis i la normativa vigent i vetllar per la seva 
correcta aplicació al Centre.  

• Dirigir i coordinar totes les activitats del Centre, d’acord amb les 
disposicions vigents i sense perjudici de les competències del Consell 
Escolar de Centre.  

• Elaborar, amb caràcter anual, en el marc del Projecte Educatiu, la 
Programació general del Centre, conjuntament amb l’equip Directiu i amb 
la participació del Claustre de Professors, per a la seva aprovació al 
Consell Escolar.            

• Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions dels òrgans 
escolars del Centre.  

• Vetllar per la gestió i racionalització pressupostària. 

• Visar les certificacions i els documents oficials del Centre.  

• Proposar al Consell Escolar del Centre la designació del/la secretari/a i 
del/la Cap d’estudis i llurs nomenaments al Departament d’Ensenyament.  

• Coordinar la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa.  

• Adoptar l’aplicació de mesures cautelars en els casos d’expedients 
disciplinaris a alumnes, amb la corresponent comunicació i notificació de 
la Comissió de Convivència.        

• Executar els acords dels òrgans col⋅legiats en l’àmbit de llurs 
competències.  



     NOFC. Escola Delta 
 
  

8 

 
• Vetllar pel compliment de les Normes d’Organització i Funcionament del 

Centre (NOFC).  

• Adscriure el professorat als cursos, cicles i matèries en la forma més 
convenient per a l’ensenyament, ateses les titulacions i les especialitats i 
valorades les possibilitats i necessitats del Centre. 

• Controlar l’assistència del professorat i el règim general dels alumnes, i 
vetllar per l’harmonia de les relacions interpersonals.  

• Garantir la informació sobre la vida del Centre als diferents sectors de la 
comunitat escolar i facilitar-los les activitats pròpies en el marc de la 
normativa vigent.  

• Aprovar les activitats especifiques que s’hagin de desenvolupar fora del 
recinte escolar.  

• Elaborar, conjuntament amb l’equip Directiu, la Memòria Anual d’activitats 
del Centre, arxivar-la a fi efecte de tenir-la a disposició del Departament, 
així que el Consell Escolar n’hagi emès la corresponent aprovació. 

• Altres funcions que per les disposicions del Departament d’Ensenyament 
li siguin atribuïdes.  

Secció 2.- El Secretari/a 
 

El/la Secretari/a d’estudis és nomenat i cessat pel/la Titular. 
 

Són competències específiques del/la secretària:         

• Exercir la secretaria de les reunions que celebrin els òrgans col·legiats, i 
aixecar-ne les Actes corresponents.  

• 
Estendre les certificacions i els documents oficials del Centre, amb el 
vistiplau del Director.             

• Formular i mantenir actualitzat l’inventari general del Centre.  

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

• Custodiar els llibres i els arxius del Centre i assegurar la unitat 
documental dels registres i expedients acadèmics dels alumnes, a més de 
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vetllar perquè estiguin complets i diligenciats d’acord amb la normativa 
vigent  

• Tenir al dia les dades informatitzades dels alumnes en la plataforma de 
gestió educativa ALEXIA.  

• Altres funcions que li siguin encarregades pel Director/a o bé que li siguin 
atribuïdes per disposicions del Departament d’Ensenyament.  

Secció 3.- El/a Cap d’estudis 
 
El/la Cap d’estudis és nomenat i cessat pel/la Titular. 
 
Són competències de/la Cap d’estudis: 

• La programació i seguiment de les activitats docents del Centre amb 
caràcter general, en col·laboració amb el Director/a, el/la secretari/a i el 
Claustre de Professors.  

• L’elaboració dels horaris i la distribució dels grups i aules segons la 
naturalesa de l’activitat acadèmica, tenint en compte la programació de 
les activitats docents. 

• Coordinar els actes acadèmics i, si s’escau, les activitats extra-escolars, 
en col·laboració amb el Consell Escolar del Centre i l’AMPA.  

• Mantenir el contacte convenient amb els/les alumnes, i si és necessari, 
amb les seves famílies, per a la millor orientació i direcció personalitzada 
del seu aprofitament acadèmic.  

• Vetllar per la coherència i l’adequació en la selecció dels llibres de text i 
material didàctic i bibliogràfic utilitzat al llarg del procés educatiu i tenir 
cura de la seva conservació.  

• Substituir el director/a en cas d’absència o malaltia.  

• Altres funcions que li siguin encomanades pel Director/a o bé que li siguin 
atribuïdes per disposicions del Departament d’Ensenyament.  

• Coordinar el procés d’elaboració del PCC. 

 

 

Secció 4.- L’Administrador/a 
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L’Administrador/a és nomenat/da i cessat/da pel/la Titular del Centre. 
 
Són competències de/la l’Administrador/a: 
 
• Confeccionar la Memòria econòmica, la rendició anual de comptes i 

l’avantprojecte de Pressupost del Centre corresponent a cada exercici econòmic. 
A aquests efectes requerirà  i rebrà oportunament dels responsables directes 
dels diversos centres de costos les dades necessàries. 

• Organitzar, administrar i gestionar els serveis de compra i magatzem de material 
fungible. 

• Vetllar pel manteniment i conservació general del Centre, de les seves 
instal·lacions, mobiliari i equipaments d'acord amb les indicacions del director. 
Tenir cura de la seva reparació, quan correspongui. 

• Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l'adquisició 
l'alienació i lloguer dels béns i als contractes d'obres i  subministraments. 

• Supervisar la recaptació i liquidació de les tasses acadèmiques, de quantes 
subvencions i drets procedeixin, segons la legislació vigent i l’acompliment, pel 
Centre, de les obligacions fiscals. 

• Ordenar els pagaments i disposar dels comptes bancaris del Centre conforme 
als poders que tingui atorgats. 

• Mantenir informat al/la Director/a de la marxa econòmica del Centre. 
• Dur a terme la gestió econòmica del Centre i la comptabilitat que se'n deriva i 

elaborar i custodiar la documentació preceptiva. 
 

Capítol II: Òrgans unipersonals de Coordinació 

Són òrgans unipersonals de coordinació el/la Coordinador/a d’Etapa, el/la 
Coordinador/a d’Activitats extraescolars, el/la Coordinador/a d’Informàtica, el/la 
Coordinador/a Lingüístic/a, el/la Coordinador/ d’Atenció a la Diversitat i el/la 
Professor/a Tutor. 
 

Secció 1.- El/la Coordinador/a d’Etapa 
 
El Coordinador d’Etapa vetlla per la continuïtat, coherència i correlació de les accions 
educatives al llarg de les etapes educatives que imparteix el Centre. Són 
competències i obligacions del Coordinador de Cicle la coordinació i execució de les 
actuacions decidides per l’equip directiu i pel Claustre de Professors en l’àmbit de 
l’Etapa al seu càrrec i concretament: 
• Confecció de llistats d’alumnes i grups de desdoblaments. 
• Documentació inici de curs. 
• Reunions generals de pares i mares 
• Confecció de dossiers de professors. 
• Reforç d’alumnes. 
• Col·laboració general amb els /les tutors/es. 
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• Presidir i vetllar pel bon funcionament de les juntes d’avaluació i preavaluació. 
• Elaborar actes de les reunions. 
• Control disciplinari, elaboració d’expedients. 
• Gestió de l’orientació. 
• Gestió del programa de qualificacions. 
• Planificació i gestió d’activitats i sortides extraescolars. 
• Coordinar l’organització dels viatges d’estudi, els intercanvis escolars i 

qualsevol altre tipus de viatge que es realitzi amb els alumnes. 
  

Secció 2.- El/la Coordinador/a d’Informàtica 
 
Són funcions del coordinador d’informàtica: 
 
• Proposar a l’equip directiu del centre els criteris per a la utilització i l’optimització 

dels recursos informàtics i per l’adquisició de nous recursos. 
• 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’Ensenyament. 

• 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 altres que el director/a del centre li encomani en relació amb els recursos 
informàtics i telemàtics,  
 

Secció 3.- El/la Coordinador/a Lingüístic/a 
 
Són funcions del coordinador lingüístic: 

• Assessorar l’equip directiu en la elaboració del projecte lingüístic. 
• Assessorar el claustre en el tractament de les llengües en l’elaboració de la 

concreció 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. 

• Organitzar els seminaris i cursos necessaris per a la normalització lingüística en 
funció de les peticions i necessitats del professorat del centre. 

• Aquelles altres que el director del centre li encomani en relació al projecte 
lingüístic. 

• Potenciar i coordinar les actuacions previstes en el projecte lingüístic. 
• Informar i donar difusió a les activitats que contribueixin a la realització del projecte 

lingüístic. 
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• Actualitzar bibliogràficament el centre, des del punt de vista de normalització 

lingüística i la proposta de les concrecions anuals i, si s’escau, de les modificacions 
del projecte lingüístic. 

• Informar i difondre les activitats que contribueixin a la realització del projecte 
lingüístic. 

  

Secció 4.- El/la Coordinador/a d’Atenció a la Diversitat 
 
Són obligacions del/la Coordinador/a d’Atenció a la Diversitat: 
 
• Assessorar l’equip directiu i el claustre de professors per tal de poder atendre la 

diversitat de ritmes d’aprenentatge mostrats pels alumnes de l’escola. 
• Informar l’equip directiu i el claustre de professors de tots aquells aspectes que 

directa o indirectament incideixen en el procés educatiu dels/les alumnes dins el 
format establert per la direcció de l’escola. 

• Desenvolupar estratègies de detecció de problemàtiques psicopedagògiques i/o 
psiquiàtriques (si s’escau) que puguin afectar el normal desenvolupament dels 
procés cognitiu o de la persona. 

• Informar els pares, mares, tutors/es i equip directiu del procés i resultat de les 
proves diagnòstiques així com les problemàtiques sorgides. 

• Desenvolupar estratègies organitzatives i materials d’atenció a la diversitat. 
• Proposar a l’equip directiu les estratègies organitzatives i de material més adients 

per a l’òptim funcionament de la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). 
• Realitzar el seguiment adient per garantir l’acompliment de les diferents 

adaptacions i plans elaborats dins la CAD. 
• Elaborar activitats i proves per tal d’orientar l’alumnat respecte a la continuïtat 

dels seus estudis.  
• Elaborar i coordinar activitats adaptades conjuntament amb el tutor del grup. 

 

Secció 5.- El/la Professor/a Tutor 
 
Art 35.- Competències i obligacions del professor/a tutor/a. 

La tutoria i l’orientació dels alumnes formarà part de la funció docent. Tots els 
professors que formen part del claustre poden exercir les funcions de mestre tutor 
quan correspongui. 

Cada unitat o grup d’alumnes té un professor tutor, amb les funcions següents: 

• Conèixer la dinàmica interna del grup. 
• Tenir coneixement del procés d’aprenentatge i d’evolució personal dels alumnes. 
• Conèixer les condicions físiques, les psicofísiques, la personalitat i el caràcter 

de l'alumne, així com la seva relació amb les coses i amb ell mateix.  
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• Conèixer el nivell d'integració del subjecte en el grup i si és convenient, ajudar 

a la seva integració.  

• A partir d’aquesta informació es dissenyarà un Pla d’Acció Tutorial. Es 
presentarà al Cap d’Estudis per fer una valoració conjunta. 

• Recollir les faltes d'assistència, puntualitat. Informar a les famílies i recabar els 
justificants. 

• 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. 
• Tenir cura de vetllar per l’elaboració dels documents acreditatius dels resultats 

d’avaluació i de la comunicació d’aquests als pares o representants legals dels 
alumnes. 

• Dur a terme la informació i l’orientació acadèmica dels alumnes. 
• Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les 

activitats del col·legi. 
• Aquelles altres que li encomani el director. 
• Realitzar entrevistes individualitzades de tutoria amb els alumnes i els seus 

pares, per tal de ajudar-los en el seu procés formatiu i establir plans de millora de 
cada alumne/a. 

• Elaborar, coordinar i supervisar activitats adaptades i supervisar el seu 
compliment. 

• Els tutors/es convocaran al principi de curs una reunió conjunta amb tots els 
pares i els informaran d'una manera general sobre el pla d'estudis i de les 
carecterístique específiques del nivell. 

• A Primària es lliuraran els informes del 1r i 3r trimestre amb tutoria. L’informe 
del 2n trimestre es lliurarà directament mitjançant un sobre a les famílies. A 
Infantil es lliuraran dos informes amb tutoria, un al febrer i l’altre a final de curs.   

• Al llarg del curs es portaran a terme les tutories que convingui, sol·licitades 
pels pares o pel tutor/a. És de la seva responsabilitat rebre i canalitzar 
suggerències o reclamacions. Quan sigui convenient, informarà dels acords 
presos als professors que intervinguin en el nivell. 

• Els tutors compliran les hores de tutoria indicades al seu horari i les 
comunicaran als pares.  
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Secció 6.- Personal no docent: Auxiliar administrativa i Coordinador/a 
d’Activitats extraescolars no lectives. 

 
Es considera Personal d’Administració i Serveis: l’auxiliar administratiu/va i el 

coordinador/a d’extraescolars. 
 

El personal no docent es regirà pels drets assenyalats el els seus contractes 
laborals i en el conveni col.lectiu vigent. 
 
Són funcions de l’auxiliar administratiu/va: 
 
• Portar a terme les funcions que li encarregui el titular i el director del Centre: 

recepció, telèfon, fax, correu, impressos, sol.licituds, etc 
 
Són funcions del coordinador d’activitats extraescolars no lectives: 
 
• Supervisar el correcte funcionament de les activitats extraescolars i gestionar, 

juntament amb l’Equip Directiu, tots els aspectes que tinguin relació amb 
aquestes. 

• Dirigir el funcionament de la biblioteca del centre fora de l’horari lectiu. 
• Elaborar la programació anual de les activitats extraescolars. 
• Donar a conèixer als alumnes la informació relativa a les activitats extraescolars. 
• Promoure i coordinar les activitats culturals i esportives. 
 

Capítol III: Òrgans Col·legiats de Govern 
  

Secció 1.- El Consell Escolar 
 

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

 El Decret 110/1997 de 29 d´abril regula els òrgans de govern i de coordinació 
dels Centres docents acollits al règim de concerts educatius. 

 Els membres electes sorgits d’un procés electoral tindran una durada en el 
càrrec de quatre anys. Cada dos anys hi haurà una renovació de la meitat dels 
components de forma alternativa. 
 

El Consell Escolar està integrat pels següents membres: 

 

1. El director o directora del centre, que en serà el president o presidenta. 
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2. Tres representants del Titular del Centre. 

3. Quatre representants del professorat elegits pel claustre de professors. 

4. Quatre representants dels pares i mares de l'alumnat, un dels quals serà 
designat per l'associació de pares i mares d'alumnes més representativa en 
el centre. 

5. El secretari o secretària, que actuarà com a secretari o secretària del consell, 
amb veu però sense vot. 

Corresponen al consell escolar les funcions següents: 
 

• Intervenir en la designació i el cessament del director o directora del centre i en la 
selecció i l'acomiadament de docents, en els termes establerts per la legislació 
orgànica en aquesta matèria. 

• Participar en el procés d'admissió d'alumnes i garantir el compliment de les normes 
que el regulen. 

• Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, la sol·licitud d'autorització de 
percepcions, o la comunicació de l'establiment de percepcions, segons que 
escaigui, per les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els 
serveis escolars establerts legalment i no coberts pels contractes programa, si se 
n'han subscrit. 

• Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, el pressupost del centre i el 
retiment de comptes, referit tant a les assignacions de recursos públics com a les 
quantitats percebudes a què fa referència la lletra c. 

• Conèixer la resolució de conflictes escolars i vetllar perquè s'ajusti a la normativa 
vigent. A instància de mares, pares o tutors, el consell escolar pot revisar les 
decisions relatives a conductes dels alumnes que perjudiquin greument la 
convivència en el centre i proposar, si escau, les mesures pertinents. 

• Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, les decisions pertinents sobre 
l'estructura organitzativa i les normes d'organització i funcionament del centre. 

• Participar en l'aplicació de la línia pedagògica general del centre, aprovar la carta 
de compromís educatiu, a proposta del titular o la titular del centre, i elaborar 
directrius per a programar i desenvolupar les activitats complementàries, les 
activitats extraescolars i els serveis escolars. 

• Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, la programació general anual 
del centre i participar en la supervisió i l'avaluació del desenvolupament d'aquesta 
programació, en l'àmbit docent i en l'àmbit administratiu, i dels resultats que se 
n'obtenen. 

• Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn del centre, i, a 
proposta del titular o la titular del centre, aprovar els acords de coresponsabilitat i 
de subscripció de contractes programa i avaluar-ne l'aplicació. 
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Comissions específiques del Consell Escolar: 

 
a) Comissió de convivència.  

Està integrada per un membre de l’entitat titular, un mestre/a i un pare/mare 
d’alumne/d’alumna. 
Cada vegada que es produeixi una renovació parcial del Consell Escolar, es 
nomenarà una Comissió de convivència,  elegida  entre els membres del 
Consell Escolar del centre. La funció de la Comissió de Convivència és 
garantir una aplicació correcta del que disposa el Decret sobre deures i 
obligacions dels alumnes i col·laborà en la planificació de mesures 
preventives i en la meditació escolar. Anualment elaborarà una memòria 
sobre la seva activitat. 
La comissió de convivència informarà periòdicament al Consell Escolar del 
Centre i plantejarà aquelles qüestions que correspongui decidir al Consell 
Escolar a tenor de les competències que li son pròpies.   

b) Altres Comissions.  
El Consell escolar podrà crear totes aquelles comissions específiques que 
cregui adients per al bon funcionament, les quals sempre estaran 
formades per membres del Consell Escolar. 
 

Normes de funcionament del Consell Escolar. 
 
Les reunions del Consell Escolar se celebraran segons les següents normes de 
funcionament: 
a) Convoca i presideix el Consell Escolar del Centre el Director/a. La 

convocatòria es realitzarà ordinàriament, almenys amb 5 dies d’antelació i 
anirà acompanyada de l’ordre del dia. Per tractar assumptes no inclosos en 
l’ordre del dia serà necessari l’aprovació unànime de tots els assistents. Les 
reunions de caràcter extraordinari es convocaran amb 24 hores d’antelació. 

b) El Consell Escolar es reunirà ordinàriament tres cops a l’any: a l'inici de 
curs, durant el segon trimestre i al final de curs. Amb caràcter extraordinari 
es reunirà, sempre que el seu president ho consideri oportú, i també a 
proposta del titular del centre o d’una tercera part dels membres del 
Consell. 

c) El Consell quedarà vàlidament constituït quan siguin presents a la reunió, 
en primera convocatòria, la meitat més un, dels seus components. En 
segona convocatòria quedarà vàlidament constituït amb els presents a la 
reunió. 

d) Les decisions en el si del Consell Escolar es prenen normalment per 
consens. Si no és possible arribar a un acord, es determinarà la decisió per 



     NOFC. Escola Delta 
 
  

17 

 
majoria dels membres presents amb dret a vot, llevat dels casos que la 
normativa aplicable determini una altra majoria qualificada. 

e) Tots els membres amb dret a vot tindran dret a formular vots particulars i/o 
que quedi constància dels mateixos en les actes. 

f) Les votacions seran secretes quan es refereixin a persones o sigui sol·licitat 
per un terç dels assistents amb dret a vot. 

g) Tots els assistents guardaran reserva i discreció de les deliberacions del 
Consell.  

h) S’aixecarà acta de cada reunió. L’acta ha de incloure la data i el lloc de la 
reunió, l’ordre del dia, els assistents, els que han excusat l’assistència, un 
resum dels assumptes tractats, les intervencions de les que s’ha demanat 
constància que constin en acta i els acords adoptats, amb indicació del 
resultat de les votacions i de les majories amb que s’han adoptat.   

 
Organització del procediment d’elecció del Consell Escolar. 
 
El titular del Centre organitzarà el procediment d’elecció tenint cura d’assegurar 
la participació de tots els sectors de la comunitat educativa i a partir d’allò que 
especifiqui la normativa vigent en cada moment.  
 
 De les decisions preses pel consell escolar s’informarà a l’AMPA i al Claustre 
de professors a les reunions posteriors. 

 

Secció 2.- El Claustre de Professors/es 
 
El Claustre de Professors/es és l’òrgan propi de  participació d'aquest en la gestió i 
la planificació educativa del Centre. Està integrat per la totalitat dels professors i 
professores que hi presten serveis i el presideix el/la Director/a. Com a membres del 
Claustre de professors/es, aquests seran electors/es i elegibles en les eleccions de 
representants dels professors al Consell Escolar del Centre. 
 
Són funcions del Claustre de professors: 
 

• Programar les activitats docents del Centre que li siguin encarregades per 
l’equip directiu. 

• Formular a l’equip directiu propostes per a l’elaboració de la programació 
general anual. 

• Avaluar les concrecions curriculars i els aspectes docents de la programació 
general del Centre, conforme el projecte educatiu del Centre. 
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• Promoure iniciatives a l’àmbit de l’experimentació i de la investigació 

pedagògica i en la formació del professorat del Centre. 
• Elegir els seus representants en el Consell Escolar del Centre. 
• Coordinar les funcions d’orientació i tutoria dels alumnes. 
• Col·laborar en l’elaboració i avaluació de la programació acadèmica del Centre. 
• Coordinar les programacions de les diverses àrees de coneixement. 
• Fixar i coordinar els criteris sobre avaluació i recuperació dels alumnes. 
• Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i 

vetllar perquè aquestes s’atenguin a la normativa vigent. 
• Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el Centre. 
• Estudiar temes de formació permanent i actualització pedagògica i didàctica. 
• Intervenir en el procés d’aprovació de les decisions sobre l’estructura 

organitzativa i les normes d’organització i funcionament del centre. 
• Col.laborar en totes aquelles activitats de promoció de l’escola i de millora de la 

convivència que proposi l’equip directiu dins l’horari anual. 
 

El funcionament del Claustre es regirà per les següents normes: 
 
• Presideix i convoca les reunions el Director. 
• El Claustre es reunirà, setmanalment respectant que un cop al mes se 

substituira la reunió de Claustre per una reunió per cicles i/o comissions. Les 
reunions es realitzaran de manera que no s’obstaculitzi el normal funcionament 
del Centre, essent la seva assistència de caràcter obligatori per a tots els seus 
membres. 

• Es farà una planificació de reunions al començament del curs setmanalment 
s’informarà de l’ordre del dia. Per tractar assumptes no inclosos en l’ordre del 
dia serà necessària l’aprovació unànime de tots els assistents. 

• Tots els membres tindran dret a formular vots particulars i/o que quedi 
constància dels mateixos en les actes. 

• Les votacions seran secretes quan es refereixin a persones o ho sol·liciti un 
terç dels assistents amb dret a vot. 

• Tots els assistents guardaran reserva i discreció de les deliberacions. 
 

Secció 3.- L’Equip Directiu 
 
 
Els òrgans unipersonals de govern juntament amb el director i titular del centre, 
constituiran l’Equip Directiu i treballaran de forma coordinada en el desenvolupament 
de llurs funcions. 

 
L’Equip Directiu té, entre d’altres funcions, les següents: 

• El control del fidel compliment de l'Ideari i d’altres criteris i normes generals. 
• L’elaboració, coordinació, i execució, en el seu cas, de les activitats educatives, 

acadèmiques i formatives de centre. 
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• L’organització, estímul, coordinació i control de les activitats del Centre. 
• L’establiment de relacions de col·laboració amb l’entorn. 
• Vetllar pel correcte funcionament del Centre. 
• Estudiar i presentar al Claustre de Professors, Consell Escolar i Titular 

propostes per facilitar i fomentar la participació coordinada de tota la comunitat 
educativa en la vida del Centre. 

• Proposar procediments d’avaluació de les diferents activitats i projectes del 
Centre i col·laborar en les avaluacions externes del seu funcionament. 

• Elaborar la proposta de la programació anual i la memòria de final de curs. 
• Control i Supervisió de les tasques realitzades per la resta d’òrgans 

unipersonals de govern. 
• Garantir l’acompliment dels acords del Claustre i el Consell Escolar així com les 

indicacions i preceptes provinents de la titularitat del centre i de l’administració 
educativa. 

• Anàlisi i avaluació de tota l’activitat pedagògica i administrativa de l’escola: 
tutories, atenció a la diversitat, substitucions i baixes del professorat, elaboració 
de les dades anuals. 

• L’elaboració del marc horari. 

TÍTOL TERCER: EL PROFESSORAT 
 
La provisió de vacants de personal docent s’ajustarà al  procediment que determina 
l'article 60 de la LODE. 
 
 
Els professorat  té dret a: 
 
• Exercir lliurament la funció docent d’acord amb les característiques del lloc que 

ocupen i respectant en tot moment l’ideari del centre i els acords dels diferents 
òrgans de govern. 

• Reunir-se en el Centre, d’acord amb la legislació vigent, sense perjudici del 
normal desenvolupament de les activitats docents. 

• Utilitzar els mitjans instrumentals i materials i instal·lacions del Centre amb 
finalitat educativa amb conjuminació a les normes reguladores del seu ús. 

• Desenvolupar la seva metodologia d’acord amb la programació general i de 
forma coordinada amb l’Àrea corresponent. 

• Exercir lliurement la seva acció avaluadora d’acord amb els criteris establerts 
en el Centre. 

• Presentar peticions, queixes, o recursos formulats raonablement i per escrit 
davant l’òrgan que en cada cas correspongui. 

• Gaudir del respecte i consideració vers les seves persones i la funció que 
exerceixen. 

 
 



     NOFC. Escola Delta 
 
  

20 

 
Els professorat te l’obligació de: 
 
• Secundar les directrius establertes en les programacions del Centre, en 

l’Ideari, Pla Anual i Projecte Educatiu en els seus elements específics 
d’objectius, continguts, metodologia i criteris d’avaluació. 

• Elaborar coordinadament la programació específica de la matèria que 
imparteix, enquadrant-la en la programació vertical de l’Àrea respectiva. 

• Introduir correccions metodològiques que adeqüin la programació inicial a la 
consecució dels objectius de la matèria programada. 

• Orientar als/les alumnes en les tècniques de treball i d’estudi específiques de 
la seva matèria, a dirigir les pràctiques o seminaris relatius a la mateixa, així 
com analitzar i comentar amb ells les proves realitzades. 

• Complir puntualment el calendari i horari escolar presentant-se a l’aula 
corresponent amb anterioritat als alumnes, especialment després dels patis i a 
primera hora de la tarda en què l’aula s’obrirà deu minuts abans de l’inici de la 
classe. 

• Assistir als seminaris programats i a les Juntes d’Avaluació, emetent amb 
objectivitat el seu judici i guardant secret de les deliberacions. 

• Mantenir un tracte correcte i en tot moment respectuós amb els/les alumnes, 
professors i professores i altres membres de la Comunitat Educativa. 

• Col·laborar en mantenir l’ordre i la disciplina dins de l’exercici de les seves 
funcions. 

• Cooperar en l’acompliment dels objectius fonamentals del Centre. 
• Mostrar un tarannà conciliador davant la resolució de qualsevol tipus de 

conflicte sorgit del general desenvolupament de l’activitat docent. 
• Elaborar, aplicar, esmenar i corregir les programacions d’aula de les 

respectives matèries tant del currículum general com de l’optatiu o activitats 
complementàries, amb els models i plantilles exigides per la direcció de 
l’escola. 

• Participar activament en les activitats de l’escola orientades a millorar la 
cohesió social, els hàbits d’estudi i la promoció externa del centre i els seus 
alumnes. 

• Realitzar activitats de formació anual, prioritzant les relacionades amb les 
pròpies àrees impartides, per tal d’actualitzar i millorar la metodologia a l’aula. 

 
Règim disciplinari del professorat. 
 
• És causa de sanció disciplinària, amb independència de les assenyalades en la 

normativa aplicable en cada cas, l’incompliment de les obligacions establertes 
en l’article anterior del present Reglament. 

• L’acomiadament per motius disciplinaris és competència del/la Titular del Centre, 
qui haurà de recavar el pronunciament del Consell Escolar . 

• L’acabament de l’activitat docent del professorat sense relació laboral amb el/la 
Titular no tindrà caràcter d’acomiadament. 

• Tota falta comesa pel personal del Centre es classificarà atenent a la seva 
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importància, en lleu, greu i molt greu. 

 
Es consideren faltes lleus les que trenquin el bon funcionament del Centre, 
disminueixin el rendiment o indiquin negligència de la persona. Es consideren faltes 
d’aquest tipus les consignades en el conveni col·lectiu vigent i les següents: 
 
• Abandonar per poc temps la classe o l’atenció dels serveis encomanats de 

manera injustificada. 
• Parlar amb termes grollers o perdre la serenitat i la compostura. 
• Tolerar repetidament actes lleus d’indisciplina individual o col·lectiva. 
• Faltes d’higiene i neteja personal. 
• Desinterès habitual en complir les directrius docents o formatives. 
• La impuntualitat o absentisme ocasional. 

 
Faltes greus són les que de tal manera alteren el funcionament d’un curs, d’una classe 
o de tot el Centre, que impedeixen aconseguir un rendiment correcte i impliquen 
voluntat d’engany o greu negligència, o mala intencionalitat en la persona que les 
comet. Es consideren faltes greus les consignades en el conveni col·lectiu i les 
següents: 
• Les discussions o converses amb companys, que signifiquin una alteració de la 

disciplina o una incitació de menyspreu de les directrius establertes en el Centre 
o una manca de respecte greu envers d’altres membres de la comunitat 
educativa. 

• Maltractar a un alumne, de paraula o d’obra. 
• Passivitat, abandonament o desinterès en el compliment de les obligacions 

docents. 
• No elaborar els informes i memòries que sol·liciti la direcció sobre els alumnes o 

la marxa del curs o de la matèria que imparteix. 
• El baix rendiment docent o ineficàcia en el treball, comprovada pel poc 

aprofitament dels alumnes, quan sigui provocat per negligència o desinterès. 
• La impuntualitat o absentisme reiterat. 

 
Són faltes molt greus les que produeixen radical incompatibilitat en la formació 
educadora i s’oposen greument a les normes fonamentals del Centre o a la disciplina 
laboral. Es consideren aquestes les consignades en el conveni col·lectiu. 
 
La interpretació de tot l'exposat es fonamenta en el sentit i ressò que determinin les 
sentències del Tribunal Constit. de 13 de febrer de 1981 i la 77/1985, de 27 de juny, 
sobre el respecte al caràcter propi del Centre. 
 
Les sancions seran imposades per la titularitat del Centre amb els punts i extensió 
previstos en el conveni col·lectiu vigent i normativa aplicable i s’anotaran en 
l’expedient personal dels sancionats. 
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TÍTOL QUART: ELS/LES ALUMNES 
 
L’admissió dels alumnes  és competència del Titular del Centre, sempre complint la 
normativa aplicable. 
En el suposat que no existeixin places suficients per a tots els sol·licitants, es regularà 
el procés d’admissió d’acord amb la normativa aplicable. 
 
Participació dels alumnes en el funcionament i la vida del centre. 
 
L’alumnat té dret a participar en el funcionament i la vida del centre en els termes que 
preveu la legislació vigent. 

Capítol I: Els /les Delegats/des de curs (Des de 3r curs) 
 

Funcions, drets i obligacions dels delegats de curs. 
 
Cada grup d’alumnes elegirà el delegat de curs. La presentació de candidatures per 
delegat serà voluntària; les votacions seran secretes i es resoldran per majoria simple i 
s’efectuaran durant el mes de setembre de cada any. 
 
El delegat serà cessat per: 
• Acabar el mandat 
• Incompliment del càrrec amb el vist i plau de l’Equip Directiu. 
• Decisió de les 2/3 parts del grup, en votació secreta. 
 
Les funcions dels Delegats seran les següents: 
 
• Actuar com a representants del seu grup. 
• Presentar al tutor o a l’Equip Directiu qualsevol tipus de suggeriment i inquietuds 

del seu grup. 
• Resoldre petits conflictes amb l’ajut del Tutor. 
• Reunir-se amb els Delegats d’altres grups per coordinar les diferents activitats dins 

l’àmbit del Consell de Delegats. 
• Dur a terme les tasques que li siguin  encomanades pel Tutor. 
• Cada grup o curs tindrà un sotsdelegat que substituirà al delegat en cas d’absència 

i que serà l’alumne/alumna que hagi obtingut el major nombre de vots desprès dels 
obtinguts per el delegat.  

• Participar en l’elaboració de les activitats culturals, recreatives i esportives. 
• Informar als alumnes del seu grup. 
• Formular propostes de criteris per a l’elaboració dels horaris, de les activitats 

docents i extraescolars. 
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Capítol II: Drets dels/les alumnes 
 
Els/les alumnes tenen dret a: 
 
• Rebre una formació que els permeti aconseguir  el ple desenvolupament de la 

seva pròpia personalitat. 
• Gaudir d'una jornada escolar acomodada a la seva edat i una planificació 

equilibrada de les seves activitats d'estudi. 
• Els/les alumnes tenen dret a una valoració objectiva del seu rendiment escolar, 

per la qual cosa se'ls ha d'informar dels criteris d'avaluació i les proves a que 
seran sotmesos, d'acord amb els objectius i continguts de l'ensenyament en 
cada curs o període avaluable. 

• Els/les alumnes, o els seus pares o tutors, tenen dret a sol·licitar aclariments per 
part del professorat respecte a les qualificacions d'activitats acadèmiques o 
d'avaluacions parcials o finals de cada curs. 

• Podran reclamar contra les decisions i qualificacions, que com a resultat del 
procés d'avaluació s'adoptin al finalitzar un cicle o un curs. L'Administració 
educativa establirà el procediment per a la formulació i tramitació de les 
reclamacions contra les qualificacions i decisions  com a conseqüència del  
procés d'avaluació. 

• Es respectarà la seva llibertat de consciència, així com les seves conviccions 
religioses, morals i ideològiques, i la seva intimitat en relació amb aquelles 
creences o conviccions. 

• S'ha de respectar la seva integritat física i moral i la seva dignitat personal. Els 
alumnes tenen dret a portar a terme la seva activitat acadèmica en condicions 
de seguretat i higiene adequades. 

• El centre estarà obligat a la reserva de tota aquella informació relativa a les 
circumstàncies personals i familiars de l'alumne/a. Quan les circumstàncies 
esmentades ho requereixin, els centre lliurarà la informació a l'òrgan competent 
en matèria de protecció de menors. 

• Participar en el funcionament i la vida del Centre, en els termes que preveu la 
Llei orgànica 8/1985 de 3 de juliol reguladora del dret a l'educació. 

• Els/les alumnes tenen dret a elegir, mitjançant sufragi directe i secret als seus 
representants delegats/des de grups o classes. L'elecció de delegats/des, serà 
per tot el curs acadèmic i es realitzarà en els primers 30 dies lectius.  

• Tots els/les alumnes tenen dret a gaudir d'una orientació escolar i professional 
que asseguri la seva llibertat de decisió d'acord amb les seves aptituds, els seus 
coneixements i les seves capacitats. El servei de tutoria escolar a nivell 
individual i de grup-classe constitueix per al centre un instrument de garantia 
d'aquest dret. 

• Es tindrà especial cura de l'orientació escolar dels/les alumnes amb dificultats 
físiques o psíquiques o amb mancances socials o culturals. 

• Els/les alumnes tenen dret a la llibertat d'expressió, sense perjudici dels dret de 
tots els membres de la comunitat educativa i el respecte que mereixen les 
institucions d'acord amb els principis i drets constitucionals. 
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• Tenen dret a manifestar les seves discrepàncies respecte a les decisions 

educatives que els afecten. Quan la discrepància tingui caràcter col·lectiu, serà 
canalitzada a través dels representants dels/les alumnes en la forma establerta 
en la normativa vigent. 

• Els/les alumnes tenen dret a l’exercici de vaga a partir del 3r curs de la ESO, 
sempre que es compleixin els deures que marca la present normativa al 
respecte.  

• Els alumnes podran reunir-se en el Centre per desenvolupar activitats de 
caràcter escolar o extraescolar que formin part del Projecte Educatiu, així com 
aquelles que tinguin una finalitat educativa o formativa. 

• El/la Director/a del Centre garantirà l'exercici del dret de reunió dels/les alumnes 
dins de l'horari que estableix aquest Reglament de Règim Interior. L'esmentat 
horari  serà de les 9 hores a les 13 hores i de les 15 hores a les 20 hores. 

• Els/les alumnes rebran tota  la informació necessària que els permeti optar a 
possibles ajudes compensatòries per carències de tipus familiar. 

• En cas d'accident o de malaltia llarga els/les alumnes tenen dret a l'ajuda 
acadèmica necessària perquè l'accident o malaltia no suposi un perjudici en el 
seu rendiment escolar. 

  

Capítol III: Deures dels/les alumnes 
 
Deures dels/les alumnes. 
 
Els/les alumnes tenen el deure de respectar l'exercici dels drets i les llibertats dels 
membres de la comunitat educativa. 
L'estudi constitueix un deure bàsic, el qual comporta l'aprofitament de les seves 
aptituds personals i dels coneixements que s'imparteixen amb la finalitat d'assolir 
una bona preparació humana i acadèmica. 
 
 
Aquest deure general es concreta, entre altres, en les obligacions següents: 
 
• Assistir a classe de manera puntual i participar en les activitats acordades en el 

calendari   escolar i respectar els horaris establerts. 
• Realitzar les tasques encomanades pels professors en l'exercici de les seves 

funcions docents. 
• Seguir les orientacions del professorat amb respecte i consideració. 
• Respectar l'exercici del dret a l'estudi dels seus companys. 
• Esforçar-se per superar els nivells mínims de rendiment acadèmic. 
• Mantenir una conducta respectuosa amb el Ideari del Centre i respectar les 

normes de funcionament i convivència. 
• Adquirir i mantenir els hàbits intel·lectuals i de treball en ordre a la seva capacitat 

per a la continuïtat dels seus estudis i la posterior activitat professional. 
• Utilitzar responsablement les instal·lacions i equipaments didàctics del Centre. 
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• Realitzar les activitats proposades per l’escola en aquells casos en que l’hàbit de 

treball, la metodologia o la convivència i respecte vers els altres no siguin les 
que l’escola estipula com a adients per a un bon desenvolupament personal i 
col·lectiu. 

 

Capítol IV: Normes de Convivència i règim disciplinari 
 
Normes de Convivència.        
 
D'acord amb les previsions de l'article 31.3 de la LEC, els procediments de resolució 
de conflictes de convivència s'han d'ajustar als principis i criteris següents: 
L’activitat escolar, per al seu normal desenvolupament, requereix l’observança 
d’unes normes que estimulin l’hàbit d’estudi i la convivència, dins d’un clima d’ordre, 
llibertat, disciplina, respecte mutu i solidaritat sota un comú denominador d’una total 
responsabilitat individual. 

El respecte a les normes de convivència dins el Centre com a deure bàsic dels/les 
alumnes s'estén a les obligacions següents: 

• Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i 
ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres 
de la comunitat educativa. 

• No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, 
raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social. 

• Respectar el caràcter propi del Centre. 
• Respectar, utilitzar correctament i compartir els bens mobles i les instal·lacions 

del Centre. 
• Respectar el NOFC. 
• Respectar les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats del Centre, sens 

perjudici que puguin impugnar-les quan considerin que lesionen els seus drets. 
• Participar i col·laborar activament amb la resta dels membres de la comunitat 

educativa, per tal d'afavorir el millor exercici de l'ensenyament, de l'orientació i 
de la convivència en el Centre. 

• Correspon al titular del centre l'adopció de mesures i iniciatives per a fomentar la 
convivència en el centre i la resolució pacífica dels conflictes. 

 
Règim disciplinari. Faltes i sancions 

• Els/les alumnes no podran ser privats de l'exercici del seu dret a l'educació i en 
el cas de l'educació obligatòria, del seu dret a l’escolaritat. 

• En cap cas no podran imposar-se sancions contra la integritat física i la dignitat 
personal de l'alumne/a. 
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• La imposició que preveu aquest Reglament de règim interior haurà de ser 

proporcionada a les faltes comeses i contribuirà, en la mesura que això sigui 
possible, el manteniment i la millora del procés educatiu dels/les alumnes. 

• Al incoar  o instruir un expedient o per imposar sancions s'haurà de tenir en 
compte l'edat de l'alumne/a, el nivell escolar en que es troba i les seves 
circumstàncies personals, familiars i socials a l'hora de decidir la incoació, 
practicar la instrucció o graduar la sanció. 

• Les conductes irregulars dels/les alumnes que no siguin constitutives de faltes 
podran ser corregides pels professors/es corresponents, mitjançant els mètodes 
oportuns que hauran de ser possibles, educatius i no privatius o lesius dels drets 
fonamentals de l'estudiant. 

• Els membres de la comunitat educativa en general i els professors en particular 
tindran especial cura en la prevenció de les actuacions disciplinàries que preveu 
aquest Reglament de règim interior, mitjançant el contacte i la cooperació 
constant i directa amb els pares o representants legals dels/les alumnes 
afectats/des. 

• Els/les alumnes s’atendran en principi, a la següent tipificació de faltes i 
sancions. 

 
Es consideren faltes lleus: 
 
• Les faltes injustificades, no reiterades de puntualitat i/o assistència. 
• La negligència en la utilització del material i instal·lacions escolars que puguin 

ocasionar brutícia o desperfectes. 
• Les disputes dins i fora del recinte escolar entre companys. 
• L’incompliment de l’horari i activitats dins de la jornada escolar. 
• Assistir a la classe sense el material escolar necessari sense justificació. 
• L’incompliment reiterat de les obligacions pròpies dels alumnes que s’hi inclouen 

a la Carta de Compromís Educatiu pel que fa a hàbit d’estudi, interès i dedicació 
a les tasques proposades des de l’escola per al seu desenvolupament personal 

 
Les sancions per faltes lleus poden consistir en: amonestació verbal, amonestació 
escrita, expulsió de classe, i si cal restitució del material deteriorat, privació de 
realitzar activitats de l’escola de caire lúdic, esportiu o sortides i també obligació a 
assistir a sessions d’estudi controlat així com tasques al servei de la comunitat 
escolar. 
 
Les faltes lleus seran sancionades pel professor/a o pel tutor/a i/o coordinador/a, 
prèviament escoltat l’interessat/da. El/la professor/a informarà al/la tutor/a 
responsable de l’alumne/a sancionat i les decisions seran presses des de la reunió 
de cicle o a instància del professor/a i del tutor/a. 
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Es consideraran faltes greus: 
 
• Recaure malintencionadament en faltes lleus. 
• Malmetre intencionadament el material i instal·lacions del Centre. 
• Els actes d'indisciplina, injuria i ofenses greus als membres de la comunitat 

educativa. 
• La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o la 

subtracció de documents acadèmics. 
• La desobediència ostensible a les indicacions de qualsevol responsable del 

Centre. 
• La no assistència reiterada a classe sense justificació. 
• La poca endreça personal, higiene i normes elementals d’educació. 
• L'agressió física greu contra els altres membres de la comunitat educativa. 
• Causar, per ús indegut, danys greus en els locals, materials o documents del 

Centre o en les pertinences d'altres membres de la comunitat educativa. 
• L’enregistrament, amb o sense permís dels afectats o dels seus representants 

legals, de material gràfic o de veu de qualsevol membre de la comunitat 
educativa dins l’horari de la jornada escolar o en el desenvolupament de 
qualsevol activitat promoguda per l’escola. 

• La no comunicació o no justificació de l’exercici del dret a vaga d’acord amb el 
que estableix la present normativa 

 
Les sancions per faltes greus podran consistir en: 
 
• Amonestació per escrit, que constarà a l'expedient individual de l'alumne/a, en el 

qual s'inclourà un informe detallat del/la professor/a i comunicació al/la 
director/a, tutor/a i pares. 

• Restitució del material deteriorat i obligació de fer-se càrrec del cost econòmic 
de la seva reparació.  

• Petició pública d’excuses a la persona ofesa. 
• Suspensió del dret a participar en les activitats extraescolars i complementàries 

del Centre. 
• Canvi de grup o classe de l'alumne/a. 
• Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un termini màxim 

de cinc dies. Durant el temps que duri la suspensió, l'alumne/a haurà de realitzar 
els deures o treballs que es determinin. 

• Expulsió temporal del Centre amb les corresponents conseqüències 
acadèmiques, segons el caràcter de la falta. Durant el temps que duri la 
suspensió, l'alumne/a haurà de realitzar els deures o treballs que es determinin. 

• Realització de tasques i serveis per a la comunitat escolar 
• Lliurament a l’escola de tot el material que pugui contenir enregistraments 

il·legals de qualsevol membre de la comunitat educativa. 
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Es consideraran faltes molt greus: 
 
• Recaure en faltes greus. 
• Els actes de indisciplina, la injúria o calúmnia molt greus contra els membres de 

la comunitat educativa. 
• L'agressió física o moral molt greu contra els altres membres de la comunitat 

educativa. 
• La incitació sistemàtica a actuacions molt perjudicials per a la salut i la integritat 

personal dels membres de la comunitat educativa. 
• L'incompliment de les sancions imposades. 

 
 

Les sancions per faltes molt greus podran consistir en: 
 
• Amonestació per escrit, que constarà a l'expedient individual de l'alumne/a, en el 

qual s'inclourà un informe detallat del/la professor/a i comunicació al/la 
director/a, tutor/a i pare, mare o tutor/a 

• Petició pública d’excuses a la persona ofesa. 
• Suspensió del dret a participar en les activitats extraescolars i complementàries 

del Centre. 
• Canvi de grup o classe de l'alumne/a. 
• Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període superior 

a cinc dies i inferior a dues setmanes. Durant el temps que duri la suspensió, 
l'alumne/a haurà de realitzar els deures o treballs que es determinin. 

• Expulsió temporal del Centre amb les corresponents conseqüències 
acadèmiques, segons el caràcter de la falta, durant un període superior a tres 
dies i inferior a un mes. Durant el temps que duri la suspensió, l'alumne/a haurà 
de realitzar els deures o treballs que es determinin. 

• Canvi de Centre. 
 

Secció 1.- L’entrada a l’escola. 
 
• L’hora d’entrada dels professors és a menys 10 minuts matí i tarda. 
• Obrir la porta i entrada d’alumnes a menys 10 minuts, amb control del director i/o 

cap d’estudis. 
• Cada professor/a que tingui classe a les 9h i a les 15h estarà situat/da al gimnàs 

per rebre els alumnes i seran els responsables d’acompanyar-los a la classe.  
• Els alumnes de Primària tenen una permissivitat de + 5 minuts, a partir 

d’aquesta hora es considera falta de puntualitat.  
• Els alumnes d’ Infantil pugen directament a la classe acompanyats dels seus 

familiars.  
• A l’inici del curs es contempla la següent alteració: els pares dels alumnes de 1r 

pujaran fins a l’aula per ajudar-los a pujar el material.  
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• Els pares s’han d’abstenir de pujar a les classes. En cas de retard la secretària 

se’n farà càrrec d’acompanyar a l’alumne/a a classe.  
• En dies de pluja les entrades i sortides tindran una flexibilitat de + 5 minuts i 

caldrà deixar els paraigües en els cubells  diferenciats per nivells. 

Secció 2.- Sortida de l’escola 
 
• El timbre avisarà de la sortida a menys 10 minuts. Es prega exactitud per 

defecte i per excés. 
• El professor/a de l’última àrea i de les activitats extraescolars s’encarregarà de la 

sortida, prèviament farà tancar persianes i llums.  
• S’han de deixar les classes endreçades.  
• A la sortida de la tarda les cadires quedaran situades sota la taula des d’Infantil 

fins a l’últim curs de Primària i les bates penjades al penja-robes.   
• Recordar als alumnes que no poden pujar a les classes quan ja s’ha sortit si no 

és per un motiu molt justificat i sempre acompanyats per un responsable del 
centre. 

• Infantil pujarà i baixarà les escales sempre pel costat de la barana. A partir de 1r 
ho faran pel costat de la paret, per la dreta. 

• L’ordre de sortida és: 
o P3 els pares pugen a l’aula a buscar-los excepte a les 17 h que ho 

faran per la sala polivalent.  
o P4 i P5 pugen els pares a la classe a buscar-los. 
o 1r i 2n de la segona planta. 
o 3r de la segona planta. 
o 4t de la tercera planta. 
o 5è i 6è de la quarta planta. 

• La sortida d’Infantil es farà a menys 10 minuts evitant interferències amb 
primària. Procurar no sortir abans d’hora. 

• Els alumnes grans es faran càrrec dels germans al vestíbul. Infantil i 1r 
s’entreguen directament a les famílies.  

• Conscienciar els alumnes de la importància de sortir ordenadament. 
• Acostumar a ser puntuals als familiars en la recollida dels alumnes.  A partir de + 

10 minuts se’ls deixarà al menjador al matí  i a guarderia a la tarda i els pares 
s’hauran de fer càrrec de l’import d’aquesta hora. S’informarà d’aquesta 
normativa al començament de curs. 

• Evitar les tutories al vestíbul, en especial les de Primària. 
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Secció	  3.-‐	  Entrades	  i	  sortides	  d’extraescolars	  

 
• El material  que porten els alumnes (maletes, jaquetes...) es deixarà dintre la 

classe on es realitzen les extraescolars. Hem d’evitar que deixin res fora de 
l’aula.  

• La sortida de les activitats extraescolars es farà amb fila i amb ordre 
acompanyats per la professora corresponent. 

• Els ordinadors han de quedar apagats en acabar la classe. 
• Els dies de bàsquet si plou els alumnes pugen a l’aula de música, a l’aula 

d’informàtica o es queden a l’aula polivalent. 
 

Secció 4.- Els altres membres de la comunitat 
 

L’esbarjo 
 
• Respectar el dret dels alumnes al pati. No se’ls permetrà fer deures en aquesta 

hora, només en casos molt puntuals. El pati s’ha de considerar com una activitat  
curricular. 

• Al temps d’esbarjo els alumnes s’abstindran de desenvolupar qualsevol joc o 
activitat que pugui degenerar en enfrontament i/o agressió. Cal evitar jocs 
violents. Queda especialment prohibit jugar amb pilotes d’alumini. 

• Evitar xiscles dins el possible. 
• Dipositar els papers i deixalles a les papereres de reciclatge adequades. Cada 

grup, amb ajuda dels ecodelegats, deixarà el pati net quan pugi a la classe. 
L’esmorzar es desembolica a baix per no fer brutícies per l’escala. Els alumnes 
d’Infantil han de recollir les joguines i la caseta. 

• Es permetrà jugar amb pilotes d’escuma diferenciades amb colors, per a cada 
cicle.  

• No es pot jugar al gimnàs.  
• Introduir o fomentar jocs populars alternatius: xerranques, goma,  io-io, bales, 

etc. 
• Les joguines són per Infantil. La professora que les utilitzi es fa responsable de 

deixar-les correctament situades. 
• Cal recordar als alumnes que agafin l’abric, ja que no se’ls deixarà pujar a posar-

se’l en cas reiteratiu.  
• Les professores han d’estar a fora vigilant el pati. 
• A cada torn una professora controlarà la utilització del lavabo. 
• Als horaris personals es mostraran les encarregades de pati i els dies que li 

pertoquen. 
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• Torns de pati 

  
de 10 a 10,30 h 

 
de 10,30 a 11 h 

 
d’11 a 11.30 h 

 
d’11,30 a 12 h 
 

 
De 4 a 4,30 h 

 
Infantil 

 
Cicle Inicial 

 
Cicle Mitjà Cicle Superior 

 
Infantil 

 

Normativa de menjador 
 

• El servei de menjador estarà a càrrec d’una empresa de càtering. 
• Els menús estaran confeccionats atenent a un equilibri dietètic i supervisats per 

una dietista titular. 
• Es podrà demanar un menú de règim en cas de necessitat i sempre que es 

demani prèviament. 
• Les dues opcions de menú estaran a disposició dels pares per la seva consultaa 

secretaria i a la pàgina web del centre. 
• No es farà cap canvi dins d´aquestes dues opcions si no és per prescripció 

facultativa. 
• L'horari del menjador i vigilància és de 13 a 15 hores.  
• L’empresa de càtering enviarà periòdicament una analítica oficial dels estris i 

aliments de la seva cuina elaborats per uns laboratoris especialitzats. 
• El menjador i l’office compliran sempre la normativa del Departament de Sanitat i 

Seguretat Social. 
• El servei de menjador inclou el dinar i la vigilància dels alumnes durant l’horari 

interlectiu del migdia. Els alumnes seran al menjador al pati o a l’aula polivalent 
(servei de biblioteca), vigilats per monitors. 

• Els/les monitores del menjador, disposaran de la titulació de manipuladora. 
 
Consideracions generals 

 
• Els alumnes han d’acostumar-se a menjar de tot i és convenient que això també 

es posi en pràctica a casa, reforçant els hàbits treballats a l´Escola. 

• Els monitors i totes les persones relacionades amb el servei de menjador 
vetllaran per tal que aquest  espai mantingui una línia educativa amb el centre i 
sigui un moment d’enriquiment personal, de relació i de convivència. El menjador 
intenta fomentar els hàbits per a una bona salut alimentària, és per això que cal 
marcar unes normes i objectius a complir. El dret a menjador també comporta 
uns deures, tant per part dels alumnes com de les famílies.  
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• Les famílies que vulguin disposar de servei de menjador hauran d’acceptar 

aquesta normativa.  

• Els alumnes han de complir les normes bàsiques de convivència, duran les 
hores de menjador i esbarjo. 

 
Objectius generals 

 
• Mantenir en tot moment un tracte respectuós amb els companys, els monitors i 

totes les persones relacionades amb el servei.  

• Estar asseguts a taula el  temps necessari per a menjar tranquil⋅la i 
correctament.  

• No aixecar-se de taula per a sortir al pati fins que les monitores donin el permís. 

• No treure menjar fora del recinte de menjador. Les postres també cal menjar-les 
asseguts a la taula. 

• Guardar les normes bàsiques d’educació i correcció a l’hora de menjar.  

• Seure correctament. 

• Utilitzar correctament el coberts.  

• Menjar de tots els aliments.  

• No tirar menjar a terra i si cau recollir-lo. 

• Parlar amb to de veu adequat. 

 
Altres consideracions 

 
• Els alumnes portaran una bossa amb el raspall de dents, dentífric i un vaset. Ha 

d’anar tot marcat amb el nom per poder identificar-ho ràpidament.  

• Si s’han de prendre alguna medicació, es donarà la deguda informació (recepta 
mèdica). 

• La compra de tiquets es farà a Secretaria. 

• Els alumnes que utilitzin el menjador esporàdicament, ho comunicaran a les 9 h 
del mateix dia. 

• El professor/a informarà del nombre d’alumnes per nivell que utilitzaran aquest 
servei a Secretaria abans de les 10 h, a fi efecte de poder encarregar els menús. 

• Al final de cada trimestre, es donarà un informe als alumnes que es quedin 
habitualment.   
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Dret de privacitat 
 
L’escola vetllarà per garantir el dret a la privacitat i a la dignitat de la pròpia imatge 
de tots els membres de la comunitat educativa. Queda totalment prohibit 
l’enregistrament total o parcial de qualsevol membre de la comunitat. De igual 
manera queda prohibida la seva exhibició o edició en qualsevol mitjà social. 

Tabac 
 
Segons la Normativa que regula l’ús del tabac (Ley 42/2010) es prohibeix fumar en 
les dependències del centre i a l’exterior de l’escola, en tota la llargada de la façana. 

Higiene 
 
• Com a norma general de convivència, civisme i higiene els/les alumnes 

s’abstindran de menjar xiclets, pipes o altres productes dins la classe o 
qualsevol dependència de l’escola. Els entrepans o les begudes seran 
consumits dins l’horari d’esbarjo en els llocs  autoritzats a tal efecte. 

• L’alumnat també haurà de tenir cura en no vestir de manera inapropiada i de no 
portar indumentàries corresponents a equips esportius. En cas d’incompliment 
d’aquesta norma, l’escola podrà obligar l’alumne/a a retornar a casa per canviar-
se la indumentària. 

Aniversaris infantils 
 
• La celebració d’una festa d’aniversari pertany a l’àmbit privat. L’escola no 

participarà en la seva organització ni convocatòria. Es recomana anunciar-ho 
degudament a les famílies dels alumnes invitats. També es prega limitar 
l’obsequi de llaminadures que interfereixen els valors de la salut escolar i la 
alimentació.  

  

Secció 5.- El material i les instal·lacions 
 

La cura del material. 
 
El material, mobiliari i equipaments són  eines que garanteixen l’acció educativa i la 
bona excel·lència. Els alumnes tenen l’obligació de preservar-los i comunicar als 
professors qualsevol alteració o desperfecte. Queda totalment prohibit fer malbé 
qualsevol d’aquests mitjans de manera expressa i voluntària. 
  

L’ús de telèfons mòbils a l’escola 
 
Queda prohibit l’ús del telèfon mòbil dins del centre. Per tant, l’escola no es farà 
responsable de la seva pèrdua o sostracció. En cas d’incompliment d’aquesta 



     NOFC. Escola Delta 
 
  

34 

 
normativa, el telèfon mòbil quedarà a disposició de l’escola fins que el pare, la mare 
o el representant legal se’n responsabilitzi. 
Si algun alumne/a ha de portar-lo necessàriament, quan arribi a classe li donarà al 
mestre/a perquè li guardi al seu calaix. 
En cas que l’alumne/a faci ús actiu del telèfon mòbil, aquest quedarà sota la 
custòdia de l’escola durant una setmana si es tracta de la primera vegada, d’un mes 
si es tracta de la segona vegada o tres mesos quan es tracti de la tercera retirada 
del telèfon mòbil. 
 

Calefacció 
 

• L’Equip Directiu tindrà cura del funcionament correcte de la calefacció i que 
estigui en funcionament a la temperatura adequada segons convingui.  

• Es recomana que els radiadors estiguin regulats en la posició 3. 

• Evitar que els alumnes manipulin els comandaments.  

Impresos, fulls i fotocòpies 
 

• Cada mestre/a es farà les pròpies fotocòpies, procurant  imprimir per les dues 
cares i en blanc i negre. Anotarà el nombre de còpies i el curs que les necessita.  

• La tutora repartirà els impresos que li faci arribar l’equip directiu. 

Secció 6.- Procediment Sancionador 
 
Tipologia i competència sancionadora. 
 
1. Les irregularitats en què incorrin els alumnes, si no perjudiquen greument la 

convivència, comportaran l'adopció de les mesures que estableixen les presents 
normes d'organització i funcionament del centre. 

2. Les conductes i els actes dels alumnes que perjudiquin la convivència es 
consideres faltes i comportaran, conforme a quan estableix l'article 37 de la LEC, la 
imposició de les sancions que es determinen. 

3. Les conductes i els actes contraris a la convivència dels alumnes són objecte de 
correcció pel centre si tenen lloc dins el recinte escolar o durant la realització 
d'activitats complementàries i extraescolars o la prestació de serveis escolars de 
menjador i transport o d'altres organitzats pel centre. Igualment, comporten 
l'adopció de les mesures correctores i sancionadores que escaiguin 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 altres alumnes o altres 
membres de la comunitat educativa. 
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Criteris d’aplicació de mesures correctores i sancions. 
 
1. L'aplicació de mesures correctores i sancions no pot privar als alumnes de 

l'exercici del dret a l'educació ni del dret a l'escolarització, i no es podran imposar 
mesures correctores ni sancions que atemptin contra la integritat física o la dignitat 
personal dels alumnes. 

2. En la imposició de mesures correctores i sancionadores s'ha de tenir en compte: 
• El nivell escolar en què es troben els alumnes afectats. 
• Les circumstàncies personals, familiars i socials dels alumnes afectats. 
• La proporcionalitat amb la conducta o l'acte que les motiva. 
• En tot cas, les mesures correctores i sancionadores han de tenir per finalitat 

contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu dels alumnes 
 
Responsabilitat per danys. 
 
Els alumnes que intencionadament o per negligència causin danys a les instal·lacions 
o el material del centre o en sostreguin material han de reparar els danys o restituir el 
que hagin sostret, sens perjudici de la responsabilitat civil que els correspongui a els 
mateixos a les mares, pares o tutors, en els termes que determina la legislació vigent. 
 
Mesures correctores i sancionadores. 
 
L'aplicació de mesures correctores i sancionadores de les irregularitats o faltes 
comeses per l'alumnat que afectin la convivència, establertes a la Llei d'Educació, a 
les presents normes d'organització i funcionament del centre, i en el seu cas, en la 
carta de compromís educatiu, s'ha d'inscriure en el marc de l'acció educativa i té per 
finalitat contribuir a la millora del seu procés educatiu. Sempre que sigui concordant 
amb aquesta finalitat, la mesura correctora ha d'incloure alguna activitat d'utilitat social 
per al centre. 
 
Graduació de les mesures correctores i les sancions. 
 
1. Per a la graduació en l’aplicació de les sancions que corregeixen les faltes 

greument perjudicials per a la convivència en el centre s’han de tenir en compte els 
criteris següents: 
a)  Les circumstàncies personals, familiars i socials i d’edat de l’alumnat afectat. 
b)  La proporcionalitat de la sanció amb la conducta que la motiva. 
c)  La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l’alumnat 

afectat i de la resta de l’alumnat. 
d)  L’Existència d’un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, en el marc 

de la carta de compromís educatiu subscrita per la família, per administrar la 
sanció de forma compartida. 

e) La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que es sanciona. 
f)  La reincidència o reiteració de les actuacions que es sancionen. 
Els actes o conductes a què fa referència l’article 37.1 de la Llei d’Educació s’han 
de considerar especialment greus, i les mesures sancionadores s’han d’acordar de 



     NOFC. Escola Delta 
 
  

36 

 
forma proporcionada a aquesta especial gravetat, quan impliquin discriminació per 
raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altre circumstància personal o 
social de terceres persones que resultin afectades per l’actuació a corregir. 

2.   Es consideren circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l’actuació de 
l’alumne les següents: 

a)  El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta. 
b)  No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència 

en el centre. 
c)  La petició d’excuses en els casos d’injúries, ofenses i alteració del 

desenvolupament de les activitats del centre. 
d)  L’oferiment d’actuacions compensatòries del dany causat. 
e)  La falta d’intencionalitat. 

3. Es consideren circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l’actuació de 
l’alumnat, a més de les que estableix l’article 37 de la LEC, la premeditació i la 
reiteració, així com la publicitat manifesta de la falta comesa. 
 

Competència per imposar la sanció. 
 
Correspon a la direcció del centre imposar la sanció en la resolució de l’expedient 
incoat a l’efecte, per faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre, 
sense perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat d’utilitat social per al 
centre i, en el seu cas, del rescabalament de danys que es puguin establir de manera 
complementària en la resolució del mateix expedient. 
Correspon al professor tutor i a l’equip directiu, amb el coneixement i conformitat del 
director/a, imposar les sancions per les faltes contràries a la convivència que no 
tinguin la consideració de greu. 
 
Incoació d’expedient disciplinari i procediment. 
 
1. La instrucció de l’expedient correspon a un o una docent amb designació a càrrec 

de la direcció del centre. 
2. A l’expedient s’estableixen els fets i la responsabilitat de l’alumnat implicat, i es 

proposa la sanció, així com, si escau, les activitats d’utilitat social per al centre; i en 
el seu cas, l’import de la reparació o restitució dels danys o materials que 
eventualment hagin quedat afectats per l’actuació que pot ser sancionada. 

3. Abans de formular la proposta definitiva de resolució, l’instructor/a de l’expedient 
ha d’escoltar l’alumnat afectat, i també als progenitors o tutors legals, i els hi ha de 
donar vista de l’expedient completat dins a la proposta de resolució provisional, per 
tal que puguin manifestar la seva conformitat amb allò que a l’expedient s’estableix 
i es proposa, o bé per tal que puguin fer les al·legacions que estimin oportunes. 

4. El termini per realitzar el tràmit de vista de l’expedient, de la realització del qual 
n’ha de quedar constància escrita, és de cinc dies lectius, i el termini per formular 
al·legacions és de cinc dies lectius més. 
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Mesures provisionals. 
 
1. Per tal d’evitar perjudicis majors a l’educació de l’alumnat afectat o a la de la resta 

de l’alumnat del centre, en incoar un expedient, la direcció del centre pot aplicar de 
manera excepcional una suspensió provisional d’assistència a classe per un mínim 
de tres dies lectius prorrogables a un màxim de vint dies lectius, que ha de constar 
en la resolució de la direcció que incoa l’expedient. 

2. Aquesta suspensió pot comportar la no assistència al centre. Altrament, l’alumne/a 
haurà d’assistir al centre, però no podrà participar en les activitats lectives amb el 
seu grup mentre existeixi la suspensió provisional d’assistència a classe. 

3. En qualsevol cas, en la suspensió provisional d’assistència a classe, que s’ha de 
considerar a compte de la sanció que definitivament s’imposi, s’han de determinar 
les activitats i mesures educatives a dur a terme durant aquest període. 

 
Intervenció del Consell Escolar. 
 
Un cop resolt l’expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels progenitors o 
tutors legals o de l’alumnat afectat si és major d’edat, El Consell Escolar pot revisar la 
sanció aplicada. 
La direcció del centre ha d’informar periòdicament al Consell Escolar dels expedients 
sancionadors que s’han resolt. 
 
Prescripció 
 
Les faltes i sancions tipificades a l’article 37.1 de la Llei d’Educació prescriuen 
respectivament, als tres mesos de la seva comissió i de la seva imposició. 
 
Garanties en l’aplicació de sancions. 
 
1. Per garantir l’efecte educatiu de l’aplicació de les sancions que comportin la pèrdua 

del dret a assistir temporalment al centre en les etapes d’escolarització obligatòria 
es procurarà l’acord del pare, mare o tutor/a legal. Quan no s’obtingui aquest 
acord, la resolució que imposi la sanció expressarà els motius pels quals no ha 
estat possible aquest acord. 

2. La sanció d’inhabilitació definitiva per cursar estudis en el centre en les etapes 
obligatòries ha de garantir a l’alumne/a un lloc escolar en altre centre. El 
Departament d’Ensenyament ha de disposar el que sigui pertinent quan el centre 
afectat no pugui gestionar directament la nova escolarització de l’alumne/a afectat. 
 

Procediment abreujat. Acceptació dels fets i sanció corresponent. 
 
Quan amb ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials per a la 
convivència, l’alumne/a i la seva família si es menor d’edat, reconeixen de manera 
immediata la comissió dels fets i accepten la sanció corresponent, la direcció imposa i 
aplica directament la sanció, sense la instrucció de l’expedient. En aquest cas ha de 
quedar constància escrita del reconeixement de la falta comesa i de l’acceptació de la 
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sanció per part de l’alumne/a i del pare, mare o tutor legal si es tracta d’alumne menor 
d’edat. 

TÍTOL SISÈ: ACTIVITATS  
 

Secció 1.- Activitats extraescolars 
 

• Tindran lloc en els locals del Centre i fòra de l´horari lectiu. Aquestes activitas 
s’ofertaran a principi de curs: anglès, dansa, bàsquet, iniciació esportiva, teatre i 
reforços.  

• Podràn utilitzar els espais i materials necessaris per la seva realització. 
• Els monitors tindran cura i ordre del material i dels espais i que no interfereixin 

en la dinàmica general de l´Escola. 
• Durant el mes de juliol hi haurà un Esplai d’estiu. Els monitors d’aquestes 

activitats seran preferentment professors del Centre.  
 

Secció 2.- Activitats i sortides fora del Centre 
 

• L’escola considera molt convenient que els nens i nenes participin a les sortides 
proposades ja que, dintre del fet educatiu, ajuden a la seva formació integral. 

• Aquelles sortides que siguin totalment gratuites, l'escola les considera 
obligatòries, sempre que no hi hagi alguna causa important que pugui impedir 
l'assistència. 

• Els alumnes hauran de portar signada una autorització dels seus pares a principi 
de curs per poder assistir a les sortides, convivències o activitats fora de 
l'escola.  

• La participació en una determinada sortida està supeditada a l'abonament dels 
corresponents costos econòmics dins la data indicada en la circular informativa. 
Si un alumne no respecta la data indicada, podria donar-se el cas de que no 
pogués assistir-hi. 

• A Educació Infantil, cada 10 alumnes aniran acompanyats per un professor/a 
monitor/a, o acompanyant degudament acreditat. A Primària aquesta ràtio és de 
15 a Cicle Inicial i Cicle Mitjà i de 20 a Cicle Superior. 

• L´alumne/a que per qualsevol motiu no participi en l’excursió o l’activitat 
programada, té l´obligació d´assistir a l´Escola, on serà degudament atès. 

• Per a participar en qualsevol d’aquestes activitats és obligatori portar el xandall 
de l’escola 
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Secció 3.- Dies de pluja 
 
• A l’hora de pati el mestre/a que li toca es farà responsable del grup d’alumnes. 

Aniran a la sala polivalent on hi haurà jocs de taula: parxís, dominó, mmori... 
• P3 i P4 faran el descans al gimnàs. Prèviament hauran acabat d’esmorzar. 
• P5 farà el descans a la sala polivalent. 

TÍTOL SETÈ: AMPA 
 

• Podran ser membres de l’AMPA el pares mares o tutors dels alumnes que 
estiguin matriculats al Centre i al corrent de les quotes de l’Associació. 

• Passarà al cobrament un rebut anual per família  de l´import aprovat en 
l´Assemblea, per fer front a les despeses de les activitats de les quals són 
responsables. 

Seran objectius de l’AMPA: 

1. Donar suport i organització en les activitats lúdiques i festes tradicionals de 
l’Escola. 

2. Aquestes són preferentment:  Castanyada. 

                                               Cicle de Nadal 

           Carnestoltes i dijous gras. 

            Setmana Cultural. 

            Festa de fi de curs. 

3. Organitzar una sortida en diumenge, durant el curs, de pares i alumnes.  

4. Promoure la participació dels pares en la gestió de l’Associació. Es 
programaran reunions durant el curs de manera periòdica, que 
començaran a les 19,30 h i que s’informaran amb suficient antelació. 

5. Escollir un president i d’altres càrrecs organitzatius. El President/a  
formarà part del Consell Escolar com a representant del sector de pares i 
mares. 

6. Facilitar la col·laboració del Centre en l’àmbit social i cultural de l’entorn.  

7. Promoure activitats de formació dels pares i mares del Centre tot duent a 
terme xerrades, conferències i actes culturals. 

8. L’AMPA podrà utilitzar els locals del Centre docent per a la realització de 
les activitats que li són pròpies en funció de les disponibilitats d’espais, 
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temps  i recursos , previ acord amb el director o el titular del Centre. 
L’Equip Directiu facilitarà la integració de les esmentades activitats en la 
vida escolar i les tindrà en compte, si s’escau, en la Programació general i 
en la Memòria que anualment elabora. 

9. La utilització dels locals del Centre en activitats no integrades a la vida 
escolar i en horaris fora de l’horari propi del Centre, requerirà la prèvia 
comunicació de la Junta Directiva de l’AMPA al Director del Centre i si 
s’escau al titular i es tindrà en compte la disponibilitat de temps, espais i 
recursos del mateix. 

10. El domicili social de l’AMPA  pot estar ubicat al Centre docent en funció 
de les disponibilitats d’espais, temps i recursos, previ acord amb el 
Director o el titular del Centre. 

TÍTOL VUITÈ: Gestió de l’alumnat 
 

Secció 1.- Preinscripció 
 

• S’admetrà a tots els alumnes que els seus pares desitgin matricular-lo, i quan no 
hi hagi prou places es regirà l’admissió seguint els criteris de baremació fixats 
pel Departament d’Ensenyament. 

• En cap cas no hi haurà discriminació per raons ideològiques, religioses, morals, 
socials, de raça o de naixement. 

• Per tal que un alumne pugui ser admès al Centre ha de complir les condicions 
mínimes d’edat i acadèmiques exigides per l’ordenament jurídic vigent respecte 
al nivell educatiu, i del curs o cicle al qual s’hagi de matricular. 

• Tot aquell alumne/a que vingui d’un altre país es matricularà al curs on li 
pertoqui per edat, amb la possibilitat d´integrar-se en un curs inferior, quan el 
seu nivell de coneixements-aprenentatges així ho recomanin. 

Secció 2- Matriculació 
 

La documentació que cal presentar en el moment de formalitzar la matrícula és la 
següent: 

• Carnet de vacunes o un certificat mèdic degudament emplenat en el què figurin 
les dosis de vacunes rebudes, amb les dates corresponents.  

• Llibres d’escolaritat, si l’alumne ha estat escolaritzat en un altre escola i cursa el 
nivell de primària, juntament amb la fitxa de l’expedient personal.  
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• El full d’inscripció amb totes les dades complimentades.  

• La fotocòpia del llibre de família en la pàgina del nen/a.  

• DNI dels pares o tutors legals.  

 

També i pel bon funcionament del Centre cal adjuntar la següent documentació: 

• Informació complementària sobre la situació familiar del nen/a (pares separats, 
malalties...). Tota aquella informació que els pares puguin aportar per poder fer 
una atenció més individual de l’alumne/a. 

• 2 Fotografies del nen/a. 
• Número de compte de la caixa o banc. 
• Els informes de l’altre Centre en el cas d’alumnes de trasllat. 

Secció 3.- Adscripció, promoció 
 

• La decisió que un alumne romangui un any més en qualsevol curs de primària 
podrà ser adoptat una sola vegada al llarg de tota l’Ed. Infantil i Primària.  

• Els alumnes no podran romandre un any més en l’Etapa l’Educació Infantil, 
sense perjudici de les modificacions curriculars individuals que pot autoritzar el 
Departament d’Ensenyament. 

• Els alumnes s’incorporaran al cicle inicial de l’Educació Primària l’any natural en 
que compleixin el sis anys. 

• Els alumnes d’altres països s’incorporaran al curs escolar depenent de l’edat. 
Podrà ser matriculat en un curs inferior, si la seva escolarització anterior així  ho 
recomana. 

• Els alumnes amb una avaluació de NP podran promocionar de curs si es 
decideix així en el claustre de professors. Si ha de romandre un curs més al 
mateix nivell caldrà que no ho hagi fet abans. 

• La repetició d’un/a alumne/a també haurà de comptar amb l’aprovació dels 
pares. 

• Els alumnes de sisè de Primària, duran a terme en el tercer trimestre, una 
orientació vers l’ESO i es vetllarà per la preinscripció al Centre que vulguin anar. 
L’Escola té una vinculació amb el Centre Cingle (Resolució de 22 d’abril de 
1998). 
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Secció 4.- Tractament de la diversitat 

 
• L´Escola disposa d’una Comissió d’Atenció a la Diversitat per donar suport al 

Claustre sempre que s’hagi observat alguna dificultat en algun alumne/a en el 
seu procés d’aprenentatge 

• En casos específics i quan la seva particularitat ho aconselli, l’equip farà les 
proves necessàries per poder arribar a un diagnòstic. Aquesta actuació 
necessita de l’autorització per escrit dels pares. 

• És la tutora qui ha de detectar els alumnes que necessitin d’una atenció 
especial. Ha de quedar constància per escrit de les mancances caracterials o 
d’aprenentatge. 

• Els/les mestres que detectin alguna mancança en la seva àrea, ho comunicaran 
al tutor/a. 

• Les estratègies de treball han de ser consensuades per: la psicòloga, la tutora i 
la professora que farà el reforç. 

• Ha de quedar constància per escrit del seguiment pedagògic de cada alumne de 
reforç, juntament amb la seva avaluació. 

• De la reunió d’avaluació, sortiran els criteris per a la necessitat de continuar el 
reforç o d’integrar al mateix altres alumnes que també el  necessitin. 

• S’organitzarà l’horari de reforç fora de l’aula de manera que intentant que no 
afecti a les assignatures instrumentals i respectant l’esbarjo. 

Secció 5.- Alumnes nouvinguts 
 

Respecte a les famílies: 
• L’Escola disposa d’un Pla d’Acollida que representa un pas per  afavorir  el 

progrés educatiu de l'alumnat nouvingut i tantmateix a tota la societat escolar pel 
fet de possibilitar la pràctica real dels valors de la convivència. 

• L'acolliment va més enllà d'una sol⋅lució administrativa. Cal dedicar un treball 
sobre els hàbits de convivència i socialització, juntament amb el coneixement de 
la llengua catalana i l'aprenentatge d’alguns aspectes de les àrees del 
currículum per arribar com a mínim i al final de l’etapa, a l’assoliment de les 
competències bàsiques. 

 
Respecte als alumnes 

 
Les nostres espectatives han de ser positives a fi que siguem capaços de: 

1. Assegurar un bon acolliment a l'aula i al centre. 

2. Programar i potenciar situacions d'interrelació amb els companys. 

3. Prioritzar els continguts de llengua en situació comunicativa. 

4. Assegurar el coneixement de normes i hàbits escolars 
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5. Respecte al professorat. 

A partir de la coordinació amb el tutor, s'ha de treballar de forma global, mantenint 
actituds favorables, com són el respecte i la sensibilitat envers la seva cultura 
originària. 

 

Respecte a l’organització del centre 
 

El procés d'adaptació s'afavoreix si hi ha una dinàmica eficaç dels recursos 
materials i humans necessaris. És important la integració de l’alumne al grup-
classe. De la mateixa manera és fonamental l’acceptació del grup-classe envers el 
nouvingut. 

 
Aula d’integració 

 
• La CAD serà la comissió encarregada d’organitzar les atencions als nouvinguts, 

en especial en el tractament del llenguatge oral. 
 

• Fer un ús adqueat de les TIC’s per aconseguir accelerar la integració de 
l’alumne/a. 

• Creació de la figura company-tutor. Càrrec voluntari que afavoreix la proximitat 
entre mestre-nouvingut a través d’una persona amiga i de mateixa edat. 

Secció 6.- Medicacions 
 
Totes les actuacions en referència a la salut i medicació no s’efectuen sense 

el justificant mèdic o autorització dels pares. Excepte aquells casos que són 
urgències en els què s’avisa ràpidament a les famílies.    

Secció 7.- Historial mèdic 
 

L’escola disposa de les fotocòpies de les targetes sanitàries pels casos 
d’emergència. Els historials mèdics només es demanen en casos malalties de llarga 
durada, cròniques i al·lèrgies i intoleràncies.  

  

Secció 8.- Malalties 
 
Les famílies són les encarregades d’informar a l’escola de les malalties dels 

seus fills/es. En el moment que aquesta malaltia afecta a l’assistència o rendiment 
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de l’alumne a l’escola es demana un justificant mèdic i es prenen les mesures 
corresponents.  

 

Secció 9.- Accidents 
 
Tal com s’especifica en el protocol d’emergència, en cas d’accident es truca 

a les famílies sempre que sigui possible. Si és un cas urgent el/la mestre/a que 
quedi disponible acompanyarà a l’alumne amb taxi i amb la seva targeta sanitària. 
Mentre atenen a l’alumne, l’escola segueix intentat comunicar-ho a les famílies si no 
ha estat possible.  
 

Secció 10.- Parasitisme 
 
Les famílies són les encarregades d’informar del tipus de parasitisme que 

pateixen els seus fills/es, exceptuant que siguin detectats per la pròpia escola. 
L’escola envia un correu electrònic a les famílies del grup classe amb el protocol a 
seguir que estipula l’ajuntament. L’escola aconsella com a mesura de seguretat que 
aquell alumne/a afectat no assisteixi a l’aula sense fer el tractament recomanat, per 
evitar el contagi.  

Secció 11.- Vacunes 
 
Segons sanitat l’escola només gestiona el període de vacunació al nivell de 6è. El 
CAP del districte es posa en contacte amb la tutora de 6è per tal que reculli tot els 
carnets de vacunació dels alumnes i totes les autoritzacions de vacunes 
programades per l’edat signades pels pares. Durant el curs, el CAP envia un 
calendari de vacunacions i s’efectuaran a les instal·lacions de l’escola. En el cas 
que un alumne estigui absent el dia de la vacuna, serà el propi CAP qui gestionarà 
la tramitació. 

ASPECTES	  VARIABLES	  DE	  CURS	  
 

Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) seran 
aprovades pel Consell Escolar de Centre, i el Claustre de professors aportarà 
criteris i propostes per elaborar-les o modificar-les. 
 
 És interessant que en l’elaboració del NOFC participin tots els sectors de la 
comunitat escolar: Claustre, AMPA, personal no docent i administració. 
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 Una vegada aprovat és obligació trametre’n una còpia al Departament 
d’Ensenyament a l’efecte de constatació i adequació de la legalitat. 

 Perquè sigui útil a la comunitat, caldrà la màxima difusió i publicitat entre els 
seus components. Per la qual cosa és recomanable facilitar un extracte als 
pares, AMPA, mestres i personal no docent. 

 El Director vetllarà pel compliment del NOFC al Centre, i serà també 
obligació generalitzada de tots els membres de la comunitat escolar d’observar-
lo i complir-lo. 

 Qualsevol modificació i/o reforma que es faci del NOFC, serà Comunicada al 
Consell Escolar del Centre i es registrarà al començament del document, fent 
constar la data i un breu resum del canvi. 

 Al NOFC s’hi podran establir noves normes de convivència que garanteixin el 
correcte desenvolupament de les activitats acadèmiques, el respecte entre tots 
els membres de la comunitat educativa i l’ús adequat de les dependències i 
instal⋅lacions del centre. 

PROTOCOLS D’ACTUACIÓ 
 
A fi de fer més àgil l´ús del NOFC, l’escola ha elaborat els següents protocols 
d’actuació per aplicar a les situacions més generals: 

 

PROTOCOL D’ENTRADA A L’ESCOLA 
 
• La porta de l’escola s’obre a les 8:50 i 14:50. 

• Infantil puja directament a les classes. 

• 1r i 2n fan fila al gimnàs i la resta de primària al pati. 

• El professor que comença classe a primera hora del matí o de la tarda 

s’encarrega de pujar el seu grup. 

• La porta de l’escola es tanca amb 10 min de marge. 
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PROTOCOL DE SORTIDA DE L’ESCOLA 
 
• A les 12:50 h i 16:50 h surten els alumnes de l’aula. 

• A infantil, els pares els recullen directament a l’aula. I a primària baixen per files 

en ordre de curs. 

• Els Mestres que fan l’última classe del matí i de la tarda s’encarreguen de baixar 

el grup fins a l’entrada de l’escola. 

PROTOCOL PER CASOS D’IMPUNTUALITAT 

A	  L’ESCOLA	  
 
• A les 9:10h i a les 15:10h es tanca la porta de l’escola. 

• Si un alumne entra més tard, haurà de picar al timbre i se li obrirà la porta des de 

secretaria. La secretària acompanya a l’alumne fins a l’aula. 

• Si aquesta situació es repeteix durant 3 dies la tutora informarà a la família 

mitjançant l’agenda. 

• En el cas d’infantil es farà mitjançant una tutoria. 

A	  LES	  SORTIDES	  
 
• Es passarà llista. 

• Si falta un nen farem el següent procediment: 

• Trucar a la família. 

• Si no localitzem a la família donar un marge de 5-10 minuts d’espera.  
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PROTOCOL D’ABSÈNCIES 

A	  L’ESCOLA	  
 
• Quan un nen falta a l’escola el registre es fa de la següent forma: 

• La tutora deixa constància a un llistat a classe. 

• A secretaria porten el control de les faltes d’assistència que hi ha apuntades als 

tiquets de menjador. 

• Quan un nen falta més de 3 dies es truca a casa. 

• Si l’absència no està justificada i/o supera les 2 setmanes es farà una tutoria 

amb els pares. 

A	  LES	  SORTIDES	  
 
• Es podrà retornar l’import de l’activitat o taller sempre que sigui possible.   

• L’import de l’autocar no es podrà retornar. 

PROTOCOL  DEURES A L’ESCOLA 
 

• Segons el nivell escolar, els nens porten deures a casa cada dia o un dia a la 

setmana. 

• CI porta deures 1 dia a la setmana i ho apunten a l’agenta escolar. 

• CM i CS porten deures cada dia segons les feines de classe. 

• És OBLIGATORI portar els deures fets a classe. 

• Els nens que d’una forma reincident no portin els deures s’hauran de quedar 

a fer-los a l’escola de 17h a 18h, amb previ avís a la família. 
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PROTOCOL DE POLLS A L’ESCOLA 
 

• Si la família detecta que el seu fill està infectat per polls ho ha d’avisar a la 

tutora. 

• Si la tutora detecta la infecció per polls farà dues coses: 

o Avisar a la família perquè faci el tractament adequat. 

o Avisar a direcció per que informi a les famílies que pertoqui. 

• Des de direcció s’enviarà un e-mail informant que hi ha un cas de polls a la 

classe del seu fill. Sempre de forma confidencial i anònima. També s’inclourà 

una carta informativa de generalitat sobre com s’ha de fer un tractament pels 

polls. 

PROTOCOL D’ACCIDENT A L’ESCOLA 
 
• Si un nen es fa mal a l’escola, s’actuarà depenent segons la gravetat: 

• Si és un cop / accident petit, s’atén al nen/a la mateixa escola 

(aplicació de fred, tiretes, etc.). 

• Si el cop / accident que requereixi d’anar a la Mútua de Terrassa 

es farà en taxi.  

• Si la situació ho permet, es trucarà a la família per informar-los i 

per demanar la seva opinió abans de marxar a la Mútua. 

• Si la situació no ho permet pel grau d’urgència des de secretaria 

avisaran als pares informant que han hagut d’anar a la Mútua. 

• El mestre que acompanyarà serà el tutor i en el seu defecte el 

mestre que quedi lliure, sempre amb la targeta sanitària. 
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PROTOCOL  SERVEI  DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA 

 
• Quan la tutora detecta una dificultat d’algun nen,  comprova quina opinió 

tenen els altres mestres que entren a l’aula.  

• Convoca una tutoria on, si els pares estan d’acord, signaran una 

autorització que els lliurarà la mateixa tutora. 

• Aquesta autorització s’entrega al logopeda o al psicòleg o en el seu 

defecte a direcció. 

• El retorn de informació ho farà directament la logopeda o la psicòloga 

amb la família mitjançant una tutoria. 

• La tutoria es pot concertar des de secretaria. 

• Un cop fet l’estudi, la psicòloga o la logopeda passaran la informació 

directament a la tutora donaran les pautes a seguir a classe.  

PROTOCOL  D’ABSENTISME 

Objectius	  generals	  	  
 

L’objectiu general del Pla és garantir a tots els infants en edat d’escolarització 

obligatòria el dret a l’educació, posant a l’abast les estratègies i els recursos 

necessaris per a prevenir i reduir les situacions d’absentisme escolar.  

Objectius	  específics	  	  
 

• Detectar i identificar els nens i nenes que tenen dificultats per seguir un 

procés d’escolarització normalitzat i fan absentisme escolar.  

• Identificar els factors i causes pels quals els nenes i nenes no assisteixen 

amb regularitat a l’escola.  

• Quantificar i obtenir dades sistematitzades en l’àmbit de la població que 

permetin fer una anàlisi de l’abast de l’absentisme escolar.  
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• Dissenyar un pla de treball conjunt per a tots els professionals que hi 

intervenen. Coordinar les intervencions i els sistemes de treball dels diferents 

agents i professionals i optimitzar els recursos existents.  

• Aportar uns instruments homogenis de mesura i de recollida de dades de 

manera que permetin trametre la informació obtinguda als Serveis 

Territorials.  

• Dissenyar i posar en funcionament estratègies i recursos per a l’atenció als 

infants i joves absentistes que permetin el seu retorn positiu a l’escola.  

Pautes	  d’intervenció	  en	  cas	  d’absentisme	  
 

L’assistència de l’alumnat al centre és obligatòria. El tutor és la persona més 

indicada per a detectar els problemes d’absentisme d’un alumne. Després de la 

detecció, el tutor s’ha de posar en contacte amb a família per tal d’intentar resoldre 

el problema i conèixer les causes que menen a l’absentisme, per actuar sobre elles. 

El procediment a seguir per a detectar irregularitats és el següent:  

El mestre tutor comunicarà les absències no justificades als pares, mares o 

representants legals dels alumnes. En el cas d’absències repetides, es comunicarà 

a serveis socials. 

PROTOCOL	  DE	  FALTES:	  
 

• Els pares han de comunicar les absències dels seus fills, anticipadament, 

sempre que sigui possible, especificant el motiu i la durada de l’absència. En cas 

que no es pugui preveure, ho comunicaran amb posterioritat.  

• 5 faltes al mes indistintament de si és matí, tarda o dia sencer, el tutor es posarà 

en contacte amb la família.  

• Si en el termini d’una setmana el tutor, no aconsegueix posar-se en contacte  

amb la família, ho comunica a la direcció per que es posin en contacte amb ells i 

facin una reunió. 
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• Donat el cas de no presentar-se a la reunió i de no justificació s’enviarà un avís 

als Serveis Socials del municipi que seran informats del cas.  

• Si la resposta obtinguda per part de la família és positiva, el problema queda 

resolt.  

 

En els casos que es detecti altres indicadors de risc en la situació del menor, els 

Serveis Socials realitzaran les valoracions i actuacions pertinents amb 

l’assessorament de l’EAIA, si s’escau.  

Els casos que no es resolen i que passen als Serveis Socials seran comunicats al 

mateix temps a la Inspecció de zona i al Cap dels Serveis Territorials.  

FUNCIONS	  DE	  LES	  DIFERENTS	  PROFESSIONALS	  
 

L’equip docent  

La tasca de control de l’assistència dels alumnes al centre, és una feina que ha de 

ser controlada per part de tot el professorat del centre, anotant les faltes 

d’assistència diàriament en les llistes per grups, i per sessions de matí i tarda.  

Tutor/a  

La persona responsable que realitza el seguiment i control més exhaustiu és el 

tutor/a i ha de: 

- Tenir un recull els justificants que lliuren els alumnes.  
 

- Registrar l’assistència de l’alumnat. 
 

- Es posa en contacte amb la família o si ho creu convenient fa una entrevista.  
 

- Comunicar trimestralment a les famílies, a través dels informes escolars, les 
faltes i retards realitzades al llarg del trimestre.  

 

Equip d’assessorament psicopedagògic (EAP)  

Analitzarà i farà les valoracions i actuacions pertinents en relació als problemes de 

l’alumne/a que presenta l’absentisme des d’un vessant  més psicològic i les 

retornarà a la comissió d’absentisme.  
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Farà una reunió de traspàs, on el tutor/a explicarà el procediment que ha seguit i la 

problemàtica acadèmica i d’aprenentatge de l’alumne.  

Intervé en aquells casos en que hi concorren necessitats educatives especials, 

derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o d’historial escolar i 

personal.  

 

Inspecció  

Vetlla perquè els Centres educatius duguin a terme el seguiment i control de 

l’absentisme escolar.  

Està informada dels casos d’absentisme no resolts per la comissió i dels tràmits i 

seguiment realitzats.  

 

Serveis socials 

L’Educador/a social es convocat per part del centre.  

Farà les següents intervencions:  

- Intervenció amb les famílies quan.  

- Conjuntament amb la família, establirà, si s’escau, un pla de millora de la 

situació social.  

- Activarà altres protocols quan sigui necessari.  

 

PROTOCOL	  DE	  PAUTES	  D’INTERVENCIÓ	  EN	  CAS	  DE	  RETARDS	  
 

Donat que s’evidencien reiterats retards a les entrades de l’escola s’estableix un 

protocol d’actuació contra els retards dels alumnes.  

 

A l’etapa d’educació Infantil, s’acorda:  

 

1. Després de 3 retards a la setmana, des de secretaria o el tutor/a ha de parlar 

directament amb les famílies.  
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2. Si després de parlar secretaria o el tutor/a amb la família, l’alumne continua 

arribant amb retard al centre, la família ho haurà de justificar personalment, en el 

mateix moment, a la direcció del centre.  

3. I en el cas que aquest problema persisteixi, es procedirà al protocol 

d’absentisme.  

 

A l’etapa d’educació Primària, s’acorda:  

 

1. Després de 3 retards a la setmana, el tutor/a ha de parlar directament amb les 

famílies.  

2. Si després de parlar el tutor/a amb la família, l’alumne continua arribant tard, es 

citarà a les famílies, mitjançant una carta, a una entrevista amb la direcció del 

centre.  

3. I en el cas que aquest problema persisteixi, es procedirà al protocol 

d’absentisme. 

 

PROTOCOL D’ACOLLIDA 
 

INTRODUCCIÓ  

Un pla d’acollida és el conjunt d’actuacions que un centre educatiu posa en marxa 

per tal de facilitar l’adaptació de l’alumnat que s’incorpora de nou al centre.  

S’acostuma a referir a alumnes que provenen d’altres països i que han de portat a 

terme un procés d’adaptació escolar i d’aprenentatge de la llengua però nosaltres 

entenem el pla d’acollida d’una manera més amplia, referit a tots els alumnes, i les 

seves famílies, que inicien l’escolarització al centre en qualsevol circumstància.  

Tanmateix volem incloure en aquest pla, l’acollida als mestres i fins i tot als nous 

membres del consell escolar.  
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1.Respecte	  les	  famílies	  	  

Informar les famílies del funcionament i organització de la institució escolar. 
El Centre ha d’acollir la família i contextualitzar la funció de l’escola. Cal tenir 
present que no totes les famílies tenen les mateixes pautes culturals i les 
expectatives que tenen dipositades en l’escola poden ser diferents.  

1.1)	  	  La	  preinscripció	  	  

En el moment de formalitzar la preinscripció, l’equip directiu o l’administrativa, 
lliurarà junt amb el full de preinscripció un tríptic amb Informació del centre i 
el nostre projecte educatiu. 

1.2)	  	  La	  matrícula	  	  

Durant el període de matrícula el pares hauran de confirmar si accepten la 
plaça que els ha estat adjudicada al centre i aportar, si s’escau la 
documentació que sigui convenient.  

Un cop s’ha formalitzat la matrícula al centre, s’entrega un sobre a cada 
família amb la documentació següent:  

- Subvencions i ajuts que s’ofereixen 
- On comprar la roba esportiva i bates 
- Serveis de menjador 
- Servei d’acollida matinal 
- Activitats extraescolars 
- AMPA i afiliació 

1.3)	  Entrevistes	  amb	  els	  pares	  dels	  nous	  alumnes	  	  

- Les realitza l’equip directiu. 
- Aquesta reunió es farà entre gener i l’abril quan comencen les 
preinscripcions, amb el següent objectiu: 

- L’agenda de les entrevistes s’establiran des de secretaria segons 
agenda de director. 

- El Departament d’Educació autoritza fer l’entrada progressiva dels 
alumnes de tres anys durant els primers dies d’inici del curs per tal de 
facilitar la seva l’adaptació. S’enfocarà de forma individualizada segons el 
cas de cada nen. 

- Durant el mes de setembre, tots els recursos de suport destinats a 
Educació Infantil, es dedicaran a l’aula de P3. En cas de necessitat 
també s’hi destinaran altres recursos de que pugui disposar el centre. 
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1.4)	  Reunió	  amb	  els	  pares	  dels	  alumnes	  de	  P3.	  	  

• Durant la primera setmana de setembre la tutora de P3  farà una reunió amb 
les famílies.  

• L’objectiu d’aquesta reunió és informar sobre:  

• Concreció de l’entrada progressiva durant els primers dies de curs.  
• Material personal (muda de recanvi, estris de neteja personal, etc.).  
• Full d’autorització de sortides d’alumnes.  
• Full d’autorització de dret d’imatge.  
• Recollir fotografies dels alumnes.  
• Revisió de l’adreça electrònica dels pares. 
• Els tutors recolliran informació sobre la  de llar d’infants que provenen per 

tal de mantenir un contacte sobre el nen.  

2.	  Respecte	  als	  alumnes	  

2.1)	  Nous	  alumnes	  que	  ja	  han	  estat	  escolaritzats	  anteriorment:	  	  

• Es demanarà al centre de procedència, des de secretaria l’expedient de 
l’alumne.  

• En cas de tenir informació d’algun tipus d’incidència significativa s’agilitaran les 
mesures.  

• L’equip psicopedagògic del centre farà un valoració de nivell per valorar el curs 
que ha d’iniciar. 

• Durant les primeres setmanes del curs hi haurà una entrevista família i tutor per 
recollir dades significatives de l’alumne. 

2.2)	  Quan	  els	  alumnes	  s’incorporen	  un	  cop	  iniciat	  el	  curs.	  	  

• Formalització de la matrícula. 
• Entrevista família i equip directiu per donar informació del centre, ensenyar 

l’escola, i per recollir dades generals de l’alumne.  
• L’equip directiu lliurà als pares la documentació necessària com autoritzacions, 

llibres, material esportiu, servei de menjador, acollida, extraescolars etc… 
• Es demanarà al centre de procedència, des de secretaria l’expedient de 

l’alumne. 

2.3)	  Alumnes	  de	  nova	  incorporació	  al	  sistema	  educatiu	  català.	  

Es requerirà: 

• Documents necessaris per a la matrícula  
• Dades familiars  
• Serveis que ofereix el centre  
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• Horari del centre  
• Horari del menjador  
• Autorització de sortides  

L’equip psicopedagògic farà una avaluació inicial dels aprenentatges previs, 
coneixement de la llengua escolar i desenvolupament maduratiu, per tal de 
decidir el curs acadèmic.  

El tutor és l’encarregat de fer la presentació als companys i mestres que 
intervenen a l’aula.  

2.4)	  Incorporaciód’alumnes	  amb	  necessitats	  educatives	  especials	  	  

En el moment de sol·licitar la família una plaça al centre, la persona que 
l’atengui i reculli el full d’inscripció, demanarà explícitament si és necessari 
marcar la casella de NEE.  

Si és el cas, s’informarà l’EAP perquè valori si s’ha de fer un dictamen, i/o 
orienti al centre sobre l’escolarització de l’alumne.  

El centre, si és el cas, es posarà en contacte amb el centre de procedència i 
demanarà informació i l’expedient a acadèmic.  

Si un alumne s’incorpora al centre durant l’etapa de Primària l’equip 
psicopedagògic realitzarà una avaluació inicial de les àrees instrumentals per 
tal de conèixer el nivell de l’alumne i decidir les mesures que el centre 
prendrà, comper exemple un PI. 

3.	  Respecte	  als	  MESTRES	  	  

L’objectiu és donar informació als mestres que s’incorporen per primera 
vegada al Centre, dels aspectes d’identitat, organitzatius i metodològics més 
significatius per tal facilitar una ràpida integració.  

1. Dades identificatives del centre 
2. Organització general 
3. Horari i calendari curs  
4. Alumnes 
5. Equip Directiu 
6. Coordinadors / reunions de cicle   
7. Claustres 
8. Comunicació escola- Mestres i escola - pares 
9. Com es fan les entrades i sortides de l’escola. 
10. Objectius mínims de curs. 
11. Vigilàncies de pati. 
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12. Fotocopies. 
13. Horari de menjador i servei per mestres. 
14. Material fungible general de centre. 
15. Ús i codis del telèfon. 
16. Servei d’extraescolars / guarderia. 
17. Sortides. 
18. Ús de l’agenda escolar. 
19. Tutories. 

El mestre que s’hagi d’absentar per alguna causa, demanarà permís a direcció i 
complimentarà un model de petició. És important que deixi feina i pautes clares per 
als mestres que han de fer la substitució. 
Si la falta es imprevista s’avisarà al centre el més aviat possible. Aquesta es 
justificarà i també s’ha procurar indicar una feina que puguin fer els alumnes. 

A l’inici de cada curs des de secretaria es lliura als mestres el material d’ús personal 
i de classe.  

4.	  Respecte	  als	  nous	  membres	  del	  consell	  escolar	  

Als nous membres del Consell Escolar se’ls lliurarà la següent documentació:  

• Projecte educatiu.  
• NOFC. 
• Programació general de curs.  

Se’ls informarà del funcionament del consell escolar  

• Funcions del consell escolar.  
• Estructura i membres actuals.  
• Mecanisme de renovació.  
• Calendari i horari de les les sessions i assumptes cíclics que es tracten en 

aquestes reunions. 

 
 
 
 
 
 
La present Normativa d’Ordre i Funcionament de Centre va ser aprovada en Consell 
Escolar de l’Escola Delta celebrat amb data 18 de juliol de 2016. 


