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El ROF, reglament d'organització i funcionament, constitueix, junt amb la normativa vigent, el
marc  de  referència  de  l'organització  i  funcionament  de  l'escola.  La  seva  funció  és  facilitar  la
consecució d'un clima organitzatiu i funcional adequat per aconseguir les finalitats educatives.

En aquest document es recullen el conjunt de normes i els diferents aspectes d'organització,
funcionament i  coordinació de tots  els  membres de la  comunitat  educativa,  així  com els  drets  i
deures i obligacions per afavorir una bona convivència i un bon clima d'escola.

Des del curs 2020-2021 degut a la pandèmia de COVID-19 el present document es veu 
modificat en alguns aspectes pel pla de contingència de la COVID-19 .

2. NORMATIVA DE REFERÈNCIA

 Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, que regula el dret a l'educació.

 Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic de les escoles públiques
d’educació infantil, dels col·legis públics d’educació primària, i dels col·legis públics d’educació infantil i
primària.

 BOIB núm. 80, 26/05/2005,Resolució del conseller d’Educació i  Cultura de dia 18 de maig sobre la
informació als pares i les mares separats o divorciats en relació al procés d’aprenentatge i integració
socioeducativa dels seus fills.

 LLEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig, d’educació modificada per la O 872013, de 9 de desembre, per a
la millora de la qualitat educativa

 Decret 71/2008, de27 de juny, pel qual s'estableix el currículum de l'educació infantil a les Illes Balears.

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

 Decret 28/2016 de 20 de maig, pel qual es modifica el decret 32/2014, de 18 de juliol, pel qual 
s'estableix el currículum de l'educació primària a les Illes Balears.

 Ordre de la Consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 2/02/2009 sobre l'avaluació de 
l'aprenentatge de l'alumnat d'educació infantil a les Illes Balears.

 Ordre de la Consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 6/03/2015 sobre l'avaluació de 
l'aprenentatge dels alumnes d'EP a les Illes Balears.

 Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 23 de maig de 2016 per la qual es modifica l'Ordre de la 
consellera d'Educació, Cultura i Universitats de l6 de març de 2015 sobre l'avaluació de l'aprenentatge 
dels alumnes de l'educació primària a les Illes Balears. Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual 
s'estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no 
universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears (BOIB 23/12/2010 num. 87)

 DECRET 39/2011, DE 29 D’ABRIL, PEL QUAL ES REGULA L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I L’ORIENTACIÓ
EDUCATIVA ALS CENTRES EDUCATIUS NO UNIVERSITARIS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS.

 LOMQE, Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa. Instruccions 

de centres públics de segon cicle d'educació infantil i educació primària. Instruccions sobre projectes 

institucionals i autonomia pedagògica dels centres d’educació infantil, primària i secundària de les Illes 

Balears (Servei d’Ordenació Educativa) Protocol de prevenció, detecció i intervenció de l'assetjament 

escolar de les Illes Balears (Institut per a la Convivència i l’èxit Escolar)

 Instruccions per fer front al risc de fenòmens meteorològics adversos.
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3. NORMES D'ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

3.1 ORGANITZACIÓ

3.1.1 HORARI

Horari del centre: de 8:00 a 14:00
Horari del professorat: D’acord amb la normativa vigent, les 37,5 hores setmanals legalment 
establertes es distribueixen com segueix:

a) Hores de docència directa: 25
b) Hores d’obligada permanència en el centre: 5
c) Hores de lliure disposició (formació i preparació d’activitats docents): 7,5 

Servei d’escola matinera: De 7:50 a les 8:50 hores.

3.1.2. ENTRADES I SORTIDES (Aquest punt està modificat al Pla de contingència degut a la 

pandèmia)

 Accés al centre:

◦ Tots els i les mestres han de deixar les portes del recinte tancades en clau a les 8:00 per evitar 
que entrin alumnes sense custòdia.

◦ Els monitors de l’escola matinera han de tancar també el recinte amb clau com a molt tard a 
les 8:05.

◦ Els mestres obriran les portes a les 8:50 i les tancaran tant a les 9:10 com a les 14:00 hores en
sortir (l’equip de manteniment ho revisarà). Si aquest sistema no funciona l’equip directiu es

reserva el dret de fer un horari d’encarregats d’obrir i tancar portes.
◦ No està permès l'accés al centre abans de les 8:50 per als alumnes que no són usuaris del 

servei de l'escola matinera. Si fos el cas que un mestre trobés a algun alumne a dins del 
recinte el portarà a l'escola matinera, ho comunicarà al seu tutor/a qui posteriorment 
informarà a la família per pagar les despeses del servei i recordar-li la norma de centre (Amb
la situació de pandèmia només es podrà portar els alumnes al centre a partir de les 08:50 
hores).

Entrades i sortides: (Aquest punt està modificat al Pla de contingència degut a la pandèmia).
◦  A  l’edifici  de  Tramuntana  hi  ha  entrades  diferenciades  per  infantil  i  primària.  L’entrada

d’infantil  és  per la  porta  principal  de  l’edifici  i  l’entrada de 1r i  2n primària és la  porta
corredissa. Mentre que a l’edifici de Migjorn l’entrada de 3r i 4t és per la porta principal de
l’edifici i la de 5è i 6è és la porta lateral que dóna al CEP.

◦ A les 8:55 els alumnes poden començar a entrar al centre. Els tutors/es tant d’infantil com de
primària esperen els alumnes a l´aula. Les portes es tanquen a les 9:10. Després d´aquesta
hora els pares han de portar un justificant. A partir de les 9:10 l’entrada es considera retard i
s’ha de posar al Gestib falta de puntualitat.

◦ Els pares i mares dels alumnes d’infantil recolliran els seus fills a les files a les 14:00 hores.
◦  A  les  14:00  els  alumnes  de  primària  sortiran  de  classe.  En  el  cas  de  dies  que  falten

especialistes, activitats complementàries dins l’horari... els alumnes no poden estar al pati
entre les 13:40 i les 14:00.

◦ En el cas d’alumnes que no hagin estat recollits a les 14:15 el tutor/a trucarà la família. En cas
de no obtenir resposta, s’avisarà el 092 i es posarà en coneixement de la Policia Municipal
(971 32 20 87) que aquell alumne es troba en situació d’abandonament.
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L’horari per accedir al centre durant l’horari lectiu és el següent:
◦ A les 10:00 hores
◦ De 11:30 a 12:00 hores

◦ A les 13:00 hores

Si un alumne té la necessitat d’assistir al metge, o fer un altre gestió (DNI…) la família ho 

haurà de comunicar al tutor/a el dia abans, i s'haurà d'ajustar als horaris abans establerts. A 
principi de curs els i les tutores informaran als pares/mares en la reunió de famílies del 
funcionament de les entrades i sortides. També s’inclourà aquesta informació en l’agenda 
dels alumnes i al quadern de comunicacions.

3.1.3. GUÀRDIES DE BUS (Aquest punt està modificat al Pla de contingència)
A principi de curs s’estableix un horari de guàrdies per atendre els alumnes en espera per a què 
siguin recollits per l’acompanyant del bus escolar.

A l’edifici Migjorn, el mestre de guàrdia espera el monitor encarregat a la zona de l’enramada. 

A l’edifici Tramuntana, els alumnes esperen a les seves aules que arribi el mestre encarregat 

de bus que els acompanyarà fins la porta de ponent a on arribarà el seu monitor.

3.1.4. PATIS (Aquest punt està modificat al Pla de contingència)

A principi de curs s’estableix un calendari de guàrdies de patis segons ràtio. A l’edifici Migjorn a 
aquestes s’inclou les guàrdies la biblioteca i el servei de mediació.

Les guàrdies de pati es distribueixen per zones.

Als diferents patis hi ha un horari d’ús dels diferents espais a fi d’organitzar-lo i evitar conflictes. Els 
mestres de pati són els responsables de fer-ne respectar les normes.

Els dies de pluja en què els alumnes no poden sortir al pati el/la cap d’estudis organitzarà una rotació 
amb els mestres especialistes o de suport.

3.2. CANALS DE COORDINACIÓ.

3.3.1.REUNIONS EN HORARI D'OBLIGADA PERMANÈNCIA

L'horari establert per les reunions i tutories és de 8:00h a 9:00h.

A principi de curs s'estableix la distribució de les diferents reunions i es recull a la PGA.
DILLUNS DIMARTS

S'alterna
quinzenalment:

DIMECRES DIJOUS
S'alterna

quinzenalment:

DIVENDRES
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REUNIÓ
COORDINACIÓ

NIVELL

-Elaboració
coordinació,
seguiment
programació
d'aula,
accions i 
activitats.

REUNIÓ D’EQUIP
DOCENT AMB

EQUIP DE
SUPORT/ REUNIÓ
EQUIP DE SUPORT
SEGUIMENT DELS

 ALUMNES (Tutors/
especialistes/PT/AL)

EQUIP DE 
SUPORT 
-Coordinació entre
especialistes que
formen aquest 
equip. - Elaboració 
i revisió de 
documents.

REUNIÓ
CLAUSTRE/CCP

CLAUSTRE
-Coordinació i
acords
d'activitats i
projectes de
centre, 
tallers, 
avaluació,
aprovació
documents i
aquells temes
que marqui la
normativa

CCP
Per reflexions
pedagògiqu
es, 
proposta
d’activitats de
formació del
professorat,
acords,
elaboració
documents.

REUNIÓ DE
CICLE/COMISSIONS

CICLE
-  Per  coordinar  les
activitats i projectes
de centre
-  Per  coordinar  les
actuacions  del  cicle
d'acord  amb  el
projecte del centre
-Per elaboració 
documents.

COMISSIONS
-Elaboració
objectius per cada 
comissió
-Revisió de 
documentació
-Implementació 
dels objectius 
proposats

REUNIONS
AMB FAMÍLIES

A principi de mes es donarà un calendari de reunions mensual que es penjarà al drive o estarà al 
Calendar compartit de centre. S'ha d’aixecar acta de les diferents reunions. La secretària custodiarà 
els llibres d’actes, els coordinadors s’encarregaran d’adjuntar les actes cada trimestre. Totes les actes
s’aniran penjant a la carpeta compartida del drive anomenada ACTES. Els llibres d'actes estaran al 
despatx de direcció per a qualsevol consulta.

Per a les diferents reunions (claustre, CCP, cicle, comissions...) el coordinador establirà un ordre del
dia dels punts a tractar i la data de la reunió amb un mínim de 48 hores d’antelació ( sempre que
siguin dies  hàbils) , i ho comunicarà als diferents membres de cada grup.  Abans de finalitzar- la, és
important revisar els acords presos i acordar els punts a tractar per la propera reunió.

3.2.2. AVALUACIÓ

a) Juntes d’avaluació

A principi de curs s’establirà el calendari de les sessions d’avaluació. Per a cada grup d’alumnes s’han 
de realitzar , com a mínim tres sessions d’avaluació durant el curs.

Tots els mestres assistiran a les sessions d'avaluació amb el corresponent equip docent.

La finalitat d'aquestes sessions és la d'intercanviar informacions i valorar conjuntament el rendiment 
de tot l’alumnat d'un mateix cicle.
A la sessió d'avaluació ja s'hauran d'haver passat les notes al GESTIB de manera provisional per a què 
tots els membres de l'equip de cicle tenguin tota la informació.
A la junta d’avaluació s’ha de portar un resum escrit de la informació rellevant de cada alumne, de
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l’evolució del trimestre i de les mesures adoptades per part del mestre. A la carpeta de professorat es
troba el model d’acta d’avaluació.
L’apartat d’observacions s’ha d’escriure sense faltes d’ortografia, passant el text pel corrector si és el 
cas.
A l’àrea d’Educació Artística la qualificació la decideixen globalment els mestres que la 

imparteixen.

b) Entrega de notes

Cada mestre ha d’emplenar amb el GESTIB el butlletí de notes corresponent a l’àrea que imparteix
així com l’informe d’aprenentatge.
Les  dates  d’entrega  de  butlletins  es  donaran  junt  amb  el  calendari  d’avaluacions.  Les  notes  es
consultaran pel Gestib. Aquelles famílies que no hi puguin tenir accés se’ls faran arribar per altres
mitjans, sempre que sigui possible de manera telemàtica.

3.2.3. TRASPÀS D’INFORMACIÓ D’UN CURS A L’ALTRE

A principi de curs s’entrega als /les tutors/es un arxivador amb informació rellevant del  seu grup
d’alumnes. A final de curs cada tutor/a l’ha d’actualitzar per passar junt amb el grup d’alumnes al
curs següent:

Aquesta carpeta conté:

1. Llistat d’alumnes

2. Historial del grup (suport que han tingut els alumnes)

3. Llistat de telèfons de les famílies

4. Alumnat amb problemes mèdics rellevants

5. Autoritzacions imatge/sortides curtes

6. Alumnes adherits al pla de reutilització

7. Llistat d’alumnes que van en bus

8. Llistat d’alumnes religió/valors

9. Relació alumnes NEE/NESE

10. Actes de les reunions individuals amb les famílies

11. Traspàs d’informació de nivell

12. Memòria de curs

13. Sociogrames i registre d’incidències del curs

14. Estadístiques d’avaluació dels tres trimestres

15. Programa AC/CA

16. Llistat de sortides

17. Llistat de projectes de CS i CN realitzats

3.3. INFORMACIÓ ENTRE ELS MEMBRES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

3.3.1. IMMERSIÓ
La llengua vehicular del centre, segons el Projecte Lingüístic de Centre és el català i tot l’alumnat del 
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centre reben totes les àrees en català, a excepció de la llengua castellana i la llengua estrangera. Això 
implica que tots el professorat de l’escola es dirigiran als alumnes en llengua catalana en totes les 
ocasions, qualsevol sigui la llengua que l’alumnat empri per dirigir-se als mestres. Això ho faran tant a
les aules com al pati o sortides, és a dir, SEMPRE ENS DIRIGIREM ALS ALUMNES EN LLENGUA 
CATALANA.
Els mestres de llengua anglesa, una vegada no estiguin a la seva classe també empraran la llengua 
catalana.

Els mestres som un model per aquest motiu, entre nosaltres també ens comunicarem en català. 
Segons consta al projecte lingüístic les comunicacions a pares es realitzaran en català i les reunions 
de pares grupals també es realitzaran en català.
El PLC serà exposat públicament per tal d’informar a les famílies.

3.3.2. INFORMACIÓ AL PROFESSORAT

-  S'utilitzen  el  Bynapp  i  el  correu  electrònic  del  centre  per  informar  de  diferents  aspectes  del
funcionament diari  del  centre com substitucions,  canvis en les horaris  d'activitats,  comunicacions
sindicals, ofertes d’activitats, etc.

- El centre disposa d'una pàgina web (www.ceipmestremestrelluisandreu.net  ) que conté informació
diversa i està actualitzant tots els documents del centre.
- Es reenviarà a través del correu electrònic  la informació rebuda al centre en relació a 
comunicacions sindicals i ofertes d'activitats.

3.3.3. INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES

La comunicació a les famílies dels resultats i dels processos de les avaluacions dels seus fills està
recollida, des de fa anys, en diverses normes legals. L’obligació d’informar regularment els pares, les mares
o els tutors legals es reitera a totes les etapes i els nivells educatius. La Llei 10/2002, de 23 de desembre,
de qualitat de l’educació, a l’article 3, estableix que els pares tenen dret a ser informats sobre el progrés
d’aprenentatge i la integració socioeducativa dels seus fills i també a ser escoltats en les decisions que
n’afectin l’orientació acadèmica i professional.
Els canals de comunicació emprats per tal de donar a conèixer l’evolució de l’alumnat així com les activitats
i serveis del centre són: reunions individuals amb famílies, reunions amb el grup classe, Bynapp, agenda de
l’alumne, plafons de comunicació, representant d’aula i Gestib
En els casos de FAMÍLIES SEPARADES es seguirà la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 18 de
maig sobre la informació als pares i les mares separats o divorciats en relació al progrés d’aprenentatge i
integració socioeducativa dels seus fills:

El pare o mare que no tengui la guarda i  custòdia legal dels seus fills i que vulguin rebre
informació  sobre  el  progrés  d’aprenentatge,  l’  han  de  sol·licitar  a  direcció  per  escrit
acompanyant la sol·licitud amb còpia fefaent de la resolució judicial que regula la relació amb
els seus fills.
Si la resolució judicial conté declaració expressa sobre aquest assumpte, el centre s’ajustarà 
al que hi disposi.
Si  la  resolució no conté declaració expressa,  el  centre ha de remetre informació sobre el
rendiment escolar i/o progrés al pare o mare sempre que no hagi estat privat de la Pàtria
Potestat.
A la resolució es contemplen altres casos específics a tenir en compte.

3.3.4. REUNIONS AMB FAMÍLIES
REUNIONS INDIVIDUALS

1. Entrevista individuals amb les famílies que inicien l’escolarització dels seus fills a 3 anys.
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2. Entrevistes individuals de seguiment, sempre que el tutor ho consideri necessari o que els pares ho
demanin. És obligatori entrevistar-se al menys una vegada amb cada família durant el curs.

3. A 4t d’infantil, entrevista durant el 1r trimestre per parlar de l’adaptació dels alumnes (sempre que 
es pugui fer-les en línia).

REUNIONS DE GRUP CLASSE

1. Reunió de nivell a principi de curs per tenir un primer contacte amb les famílies i explicar el 
funcionament del curs, les normes de centre i d’aula, línies generals pedagògiques del curs i objectius 
i continguts trimestrals. A principi de curs el centre facilita a tutors/es un document digital informatiu.
Els cicles han d’adaptar els continguts curriculars.

Els coordinadors de cicle han de coordinar aquestes reunions per tal de què no es solapin.

2.  Reunió trimestral  de grup per donar a conèixer els  objectius, continguts i  criteris d’avaluació i
activitats  que es  duran a terme al  llarg  del  trimestre  i  altres  temes que els  tutors/es  considerin
oportuns sobre el funcionament del grup.
3. Sortides de més d’un dia, viatges d’estudis per informar de la sortida, materials etc.

3.3.5. AGENDA DE L’ALUMNE I BYNAPP

a) Bynapp
El  centre  utilitza  l’aplicació  BYNAPP  per  transmetre  informacions  diverses  sobre  el

funcionament del centre, difusió d’activitats del centre o d’altres organismes oficials, comunicacions
individuals sobre l’evolució acadèmica, proves, deures etc. Aquesta aplicació respecta la protecció de
dades dels seus usuaris.
Els coordinadors de cicle són els encarregats de tenir actualitzades totes les dades dels usuaris dels
diferents grups per a un correcte funcionament de l’aplicació. Si sorgeixen problemes es coordinaran
amb els tutors per a resoldre’ls. I si apareix alguna dificultat de nivell superior ho comunicaran a
l’equip directiu.

A la  reunió  de  principi  de  curs  els  i  les  tutores  han d’informar a  les  famílies  d’aquesta eina de
comunicació i el seu ús.
Per  motius  de  respecte  de la  privadesa  i  protecció  de  dades  personals  del  professorat  i  de  les
famílies,  el  centre  no  autoritza  els  grups  de  WhatsApp  de  classe  amb  els  mestres  i  no  es
responsabilitzarà de malentesos o possibles perjudicis a persones físiques que se’n derivin. L’ús de
WhatsApp dels i les mestres amb les famílies és sota la seva responsabilitat.

b) Agenda

Els alumnes disposen d'una agenda que forma part del lot de llibres de reutilització per facilitar la 
comunicació tutor/a amb les famílies.

Aquesta agenda conté informació sobre les normes de convivència del centre. A infantil 

també es recomana utilitzar l’agenda.

3.3.6. PLAFONS DE COMUNICACIÓ

a) Famílies

Es disposa d’un plafó de comunicacions a les famílies per cada edifici en els quals s’exposaran les 
següents informacions:

Comunicacions relacionades amb la secretaria del centre: convocatòries de beques,
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escolarització etc.
Serveis del centre: escola matinera, transport escolar i activitats 
extraescolars. Projecte lingüístic del centre.

A Infantil, al passadís, al costat de cada aula, hi ha un taulell on s’hi penja informació rellevant
per als pares (materials, aigua, etc.) del grup.

b)Mestres

A la sala de mestres de cada edifici hi ha un plafó on s’hi penja:

Llistat mensual de faltes dels mestres.
Informació sindical
Formació
Altres informacions d'interès general

Les actes de claustre es pengen a una carpeta de Drive del centre.

3.3.7. REPRESENTANT D'AULA

A cada grup-aula hi haurà un representant del grup de famílies qui serà elegit a la reunió del
setembre. La funció principal és ser el nexe entre el grup de pares i el tutor/centre per transmetre
alguna informació o tractar algun tema puntual. Al primer trimestre l'equip directiu convocarà en
reunió a tots els representants per tal de definir les seves funcions i informar d'alguns aspectes del
centre.

En cap cas es considerarà un mitjà de comunicació oficial els missatges per whatsapp a les
famílies. A les reunions d'inici de curs els tutors ho recordaran als pares. El centre desaconsella als
mestres formar part d'un grup de whatsapp amb els pares/mares del la seva classe. El centre no es
farà responsable en cap cas de qualsevol problema derivat d'aquest ús.

3.4. COMISSIONS

El nostre centre s'organitza en les següents comissions:

Comissió de medi ambient
Comissió de convivència i coeducació
Comissió de biblioteca
Comissió lingüística
Comissió de comunicació.
Coordinador TIC
Comissió de salut
Comissió d’extraescolars

Al claustre de principi de curs tots els mestres s'han d'apuntar a una de les comissions. Sempre que
sigui  possible  hi  ha  d'haver  un  representant  de  cada  cicle  a  cada  comissió  a  fi  de  facilitar  la
comunicació.
L'equip directiu organitza un calendari de reunions a principi de curs.

A principi  de curs cada comissió estableix uns objectius i  actuacions de curs que es traslladen al
claustre on s'aproven i s'inclouen a la PGA. La memòria de les actuacions realitzades també s'inclou a
la memòria de final de curs.
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3.5. ÚS DE LES INSTAL·LACIONS I RECURSOS DEL CENTRE.

3.5.1. DISTRIBUCIÓ DELS EDIFICIS

El nostre centre està dividit en dos edificis dividits per un carrer:

Edifici Tramuntana:

◦  A la planta baixa s'hi troben les aules d'infantil, aules de 1r i 2n, aula UECCO,
aula  de  psico,  anglès  i  plàstica,  botigueta,  aula  suport,  hall,  quartet  de
material d'infantil, aula de ceràmica.

◦ Al primer pis es troba la sala de professors, despatx orientadors, banys de 
mestres i quartet de material de 1r cicle.

◦ Als espais exteriors hi ha una pista per a 1r i 2n (amb una enramada coberta de
pla  ),  un  pati  per  a infantil  (amb una caseta  per  al  seu material  de  jocs:
tricicles, jocs…) i l’hort escolar (amb la seva caseta de material).

Edifici Migjorn:

◦ A la planta baixa s'hi troba: direcció, aules de 3r i 4t, aula d'educació física (amb
banys propis), aula de música, quartet d'arxiu, quartet de material, aula PT,
banys per a alumnes i sala de l’ APIMA.

◦ A la primera planta: aules de 5è i 6è, aula d’anglès, biblioteca, sala d'ordinadors,
aula de plàstica, quartets cambra de material didàctic, magatzem TIC, banys
per als alumnes, banys per al professorat i sala de professors.

◦ A l'exterior trobam les pistes, porxo cobert a dues aigües (amb banys per a 
l’alumnat), la bassa i jardins.

Les activitats extraescolars es realitzen a: l'aula Psico i gimnàs, la sala d'ordinadors, l’aula de plàstica i
l’aula de ceràmica. A principi  de curs segons el programa d'activitats s'estudia la possibilitat d'ús
d'altres espais.

Aquesta distribució en dos edificis condiciona la vida del centre per tant, sempre que sigui possible, el
cap  d'estudis  intentarà  que  els  horaris  del  professorat  (especialment  especialistes  i  mestres  de
suport) no hagin de canviar d'edifici més d'una vegada durant el matí i que aquest canvi sigui durant
l'hora del pati.

Els  alumnes  no  poden  anar  d'un  edifici  a  l'altre  sense  l'acompanyament  d'un

adult.

 3.5.2. ÚS DE LES INSTAL·LACIONS

(Decret 119/2002, de 27 de setembre, Títol I, Art 4 i Decret 188/2003, de 28 de novembre, Art 8) 
D’acord amb les disposicions vigents, les prioritats en l’ús de les instal·lacions és: per a les activitats
educatives, culturals, esportives o de caràcter social.

L’ús de les instal·lacions del centre està sempre subordinat al desenvolupament normal de l’activitat 
docent i de les activitats previstes a la PGA.

Normes generals:

No es pot fumar en tot el centre escolar ni a menys de 50 metres del recinte. No es pot sortir de 
l'escola a hores de classe per fumar.

No es poden portar cans ni altres animals dins el centre. En el cas de què es vulgui introduir algun
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animal amb finalitats pedagògiques s'ha de sol·licitar el permís a direcció. El centre ho autoritzarà
valorant la seva adequació.

És obligació dels mestres romandre en el centre educatiu durant l'horari lectiu. L'horari de pati està 
inclòs dins l'horari lectiu.

3.5.3. AUTORITZACIONS DE L'ÚS DE LES INSTAL.LACIONS

La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats pot disposar, per a si mateixa o en col·laboració amb 
altres entitats, de la utilització dels centres. D’acord amb les disposicions vigents, les prioritats en l’ús 
de les instal·lacions per a les activitats educatives, culturals, esportives o de caràcter social són: 

▪ Les activitats incloses a la PGA

▪ Les activitats disposades per la Conselleria d’Educació i Universitats, per si mateixa o 
en col·laboració amb altres entitats.

▪ Les activitats organitzades per l’Ajuntament.

▪ Les activitats organitzades per entitats que integren la comunitat escolar.

▪ Les activitats organitzades per altres entitats, dirigides a infants o a joves, que suposin
ampliació de l’oferta educativa.

Les activitats organitzades per alguna de les organitzacions que integren la comunitat escolar han de 
ser autoritzades per la direcció del centre.

En cas  d’utilització  de  les  instal·lacions  del  centre  per  a activitats  organitzades directament  pels
ajuntaments, aquests ho han de comunicar amb l’antelació suficient a la direcció del centre per a què
en coordini l’ús.

En cas d’utilització per part d’un altre centre docent, l’autorització correspon a la direcció del centre. 
En aquest cas, el centre ha d’informar a l’ajuntament de l’autorització concedida. L’ús de les 
instal·lacions per part d’altres entitats, persones físiques o jurídiques, o organismes legalment 
constituïts ha de ser autoritzat per l’ajuntament, amb comunicació prèvia al director del centre, a 
l’efecte de coordinació. L’ús dels centres docents públics per a la celebració d’actes electorals s’ha de
subjectar a la normativa específica.

En  cas  que  les  activitats  comunicades  pels  ajuntaments  puguin  suposar  interferències  amb les
activitats escolars o amb el funcionament del centre, la direcció ho ha de comunicar immediatament
a la Direcció General de Planificació, Inspecció i  Infraestructures Educatives, que ha de resoldre i
notificar-ho al centre o, si escau, a l’ajuntament o a l’entitat responsable.

3.5.4. ÚS DE LES INSTAL.LACIONS PER PART DE L'APIMA

(Article 8 Decret 188/2003, de 28 de novembre):

1. Les associacions de pares i mares d’alumnes podran utilitzar els locals del centre docent per la
realització de les activitats que els són pròpies, dins les finalitats assignades per la Llei. La direcció del
centre facilitarà la integració de les esmentades activitats en la vida escolar, i les tindrà en compte en
la programació general que anualment elabora l’equip directiu.

2. Els directors dels centres públics facilitaran l’ús d’un local per a desenvolupar les activitats internes
de caràcter permanent de les associacions constituïdes en el centre, com ara reunions de la junta
directiva, comissions o activitats similars.

3. La utilització dels locals del centre en activitats no integrades en la vida escolar requerirà la 
comunicació prèvia de la junta directiva de l’associació a la direcció del centre. 4. Les associacions de 

13



pares i mares no podran realitzar en els centres docents altres activitats que les previstes en els seus 
estatuts, dins el marc de les finalitats que la Llei els atorga com a propis. 5. Les associacions de pares i
mares seran responsables de les accions derivades de la realització de les seves activitats. D’acord 
amb això:

1. Les APIMA han de comunicar la utilització dels locals del centre als directors/es i,
en el cas dels centres d’infantil i primària, també l’han de comunicar a l’ajuntament,
d’acord amb el que estableix el ROF.

2. La realització de les activitats han d’estar dins els estatuts de les APIMA.

3. S’ha d’informar al Consell Escolar i l’alumnat podrà participar-hi si l’activitat és per 
a ells.

Cal recordar la responsabilitat i seguiment de tota activitat per part de la direcció del 

centre.

3.5.5. RESPONSABILITAT DELS USUARIS

És responsabilitat dels usuaris:

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

2.- Sufragar les despeses originades per la utilització dels locals i les instal·lacions, i les ocasionades
pels possibles deterioraments, pèrdues o trencaments de material i instal·lacions, i qualsevol altra
que derivi directament o indirectament de la realització de les activitats.

3.- La responsabilitat civil derivada de l’ús de les instal·lacions, si fa al cas, en el període d’utilització. 
4.- Durant les activitats educatives realitzades durant l’horari lectiu és responsabilitat del professorat 
de l’escola fer un bon ús i manteniment de les instal·lacions i espais del centre, així com desenvolupar
bons hàbits als alumnes per tenir cura dels espais i dels materials. Si un infant no ho respecta la 
mestra tutora ho comentarà amb la família per modificar les seves conductes. Si l’infant repeteix les 
seves conductes ( trencar llibres de la biblioteca, trencar joguines d’ús comú...) la família haurà de 
reposar el material per un de nou.

5.- Durant les activitats realitzades fora de l’horari lectiu i organitzades per altres institucions com
l’APIMA (festes, celebracions, activitats extraescolars), l’Ajuntament, o altres entitats, aquests seran
els responsables d’un bon ús i manteniment de les instal·lacions i materials del centre.

6.- En cas de pèrdua o trencament de materials la institució organitzadora en serà la responsable de 
les despeses.
7.- Per a un millor control del mobiliari i materials dels diferents espais del centre, l’escola disposa 
d'un inventari.

3.5.6. GESTIÓ DELS RECURSOS

A principi de curs els pares fan una aportació econòmica per cobrir les despeses del pla de 
reutilització, part del material fungible, fotocòpies i activitats complementàries (excepte piscina). 
Aquesta quota està aprovada pel Consell Escolar a proposta de l'equip directiu. A final de curs els 
cicles han de fer una previsió dels materials per al curs següent, elaborar els llistats de material d'ús 
dels alumnes i fer-los arribar a les empreses distribuïdores prèviament acordades amb l'equip 
directiu.

L'equip directiu s'ocupa d'elaborar i encarregar el llistats de llibres del pla de reutilització, material
fungible per al professorat i fer els pagaments. El materials per al grup-classe són responsabilitat del
tutor de grup. En el cas que encara no en tengui cap d’assignat pel mes de juny o aquest vagi a
canviar en serà responsable el tutor paral·lel.
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3.5.7. CENTRE ECO-AMBIENTAL

Som un centre eco-ambiental implicat en el medi ambient. Per aquest motiu es segueix la norma de 
les tres R:

Reduir: Ús racional de l'aigua, calefacció i electricitat. Racionalitzar el consum de materials 
fungibles, ús d'alternatives per reduir plàstics (cantimplores, tovallons, gots reutilitzables....). 
Reutilitzar: paper, envasos de casa, cartró, teixits...

Reciclar: en les activitats de plàstica..

Els mestres han de proposar mesures per a fer un consum responsable dels recursos (aigua i electricitat).

3.6. PLA D'EVACUACIÓ DEL CENTRE I DE PREVENCIÓ DE RISCOS.

El centre disposa d'un pla d'emergència per als casos en que s'hagi de dur a terme una evacuació dels
infants.

S'adjunta als annexos d'aquest document.

3.7. FUNCIONAMENT DELS SERVEIS EDUCATIUS.

3.7.1. TRANSPORT ESCOLAR

El nostre centre rep alumnes de tres línies de bus: La Mola, Es Pujols, Es Cap/La Savina. A principi de
curs, el cap d’estudis organitza el calendari dels mestres encarregats de bus per realitzar tasques de
vigilància dels alumnes que esperen l’arribada dels monitors del bus.

A l’edifici Tramuntana, els alumnes esperen a les seves aules que arribi el mestre encarregat de bus
que els acompanyarà fins la porta de ponent a on arribarà el seu monitor.

En el cas de l’edifici de Migjorn els alumnes esperan sota l’enramada i a la fila pertinent (Es Cap/La
Savina, es Pujols o la Mola). Els mestres encarregats de la guàrdia de bus hauran de romandre en
aquest espai fins que els monitors es facin càrrec dels alumnes. Els alumnes usuaris de transport
escolar han de dur un carnet identificatiu que es reparteix a principi de curs.
Els alumnes no poden canviar de línia ni tan sols en el cas de pares separats.
En el cas de canvis de domicili, les famílies han de passar per secretaria per fer un canvi de carnet. Els
alumnes han de respectar les normes de convivència dins el bus. En cas de faltes reiterades o greus
poden ser expulsats del servei.
El monitor de bus és responsable de fer respectar les normes durant els trajectes. En cas de produir-
se algun incident ha d’avisar a direcció qui es posarà en contacte amb el alumne o bé amb la família.

3.7.2. ESCOLA MATINERA

L'horari del servei d’escola matinera és de 7:50 a 8:50. Els monitors a les 8:50 porten els alumnes a 

les seves files. Els monitors han de tancar les portes exteriors a les 8:00 per tal de què no entri gent al

recinte escolar. Els monitors han de comunicar a la secretaria del centre la ràtio mensual d'usuaris. 

Les quotes de les famílies inscrites a l'APIMA, les famílies nombroses i les famílies monoparentals 
tenen un preu bonificat.
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Normes per un bon ús del servei

Per part de la família:

- La família ha d’acompanyar l’alumne/a fins l’aula/porta on es realitza el 

servei 

- Pagar la quota puntualment (el primer dia que es dona el servei)

- Respectar les normes de convivència

- Si un família no paga la quota no podrà fer ús del servei.

Normes pels alumnes:

- Respectar el material

- Respecte i solidaritat cap als companys.

- Complir les normes de convivència.

4. ORGANITZACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE TOTS ELS MEMBRES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

El CEIP Mestre Lluís Andreu és un centre públic de doble línia on s’imparteixen les etapes 
d’educació infantil i primària.

4.1. ÒRGANS DE GOVERN

4.1.1 CONSELL ESCOLAR

Segons queda recollit al decret 119/2002 i en la llei orgànica 8/2013, de 9 de setembre, per la millora de la
qualitat  educativa,  el  consell  escolar  és  l'òrgan de participació  dels  diferents  sectors  de  la comunitat
educativa en el funcionament i govern del centre.

Les seves COMPETÈNCIES seran: ( Art 127 de la LOMQE)

a) Avaluar els projectes i les normes què es refereix el capítol II del títol V de la Llei orgànica 8/2013.

b) Avaluar la programació general anual del centre, sense perjudici de les competències del claustre 
del professorat, en relació amb la planificació i l’organització docent.

c) Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats.
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d) Participar en la selecció del director del centre, en els termes que estableix aquesta Llei orgànica.
Ser informat del nomenament i el cessament dels altres membres de l’equip directiu. Si s’escau, previ
acord dels seus membres, adoptat per majoria de dos terços, proposar la revocació del nomenament
del director.

e) Informar sobre l’admissió dels alumnes i les alumnes, amb subjecció al que estableixen aquesta 
Llei orgànica i les disposicions que la despleguin.

f) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris  i  vetllar perquè s’atinguin a la normativa vigent.
Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director corresponguin a conductes de l’alumnat que
perjudiquin  greument la convivència del  centre,  el  Consell Escolar,  a  instància de pares,  mares o
tutors legals, pot revisar la decisió adoptada i proposar, si s’escau, les mesures oportunes.

g) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre, la igualtat entre homes i
dones,  la  igualtat  de  tracte  i  la  no  discriminació  per  les  causes  a  què  es  refereix  l’article  84.3
d’aquesta Llei orgànica, la resolució pacífica de conflictes i la prevenció de la violència de gènere.

h) Promoure la conservació i la renovació de les instal·lacions i de l’equip escolar i emetre informe 
sobre l’obtenció de recursos complementaris, d’acord amb el que estableix l’article 122.3.

i) Emetre informe sobre les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb les 
administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes.

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

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

l) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per l’administració educativa.»

A) COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR

(Decret 119/2002 de 27 de setembre, Títol II, capítol II, Art.8)

a) El/la director/a del centre, que en serà el president/a.
b) El/la cap d’estudis.
c) Cinc representants de mestres elegits pel claustre.
d) Quatre representants dels pares, les mares o els tutors legals dels 
alumnes. 
e) Un representant de l'APIMA
f) Un representant del personal d’administració i serveis.

g) Un representant del Consell Insular.
f) El secretari del centre, que actuarà com a secretari del consell escolar, amb 
veu, però sense vot.

En relació a l'elecció i renovació dels membres del consell escolar, al procediment per cobrir vacants i
la composició i competències de la Junta electoral queda regulat a la normativa ROC (BOIB núm. 120,
de 5 d’octubre de 2002, de l'art. 10 al 14).

B) FUNCIONAMENT DEL CONSELL ESCOLAR

1. El consell escolar del centre es reunirà, com a mínim, una vegada al trimestre, i sempre que el
convoqui la presidència o ho sol·liciti, almenys, un terç dels seus membres, que hauran d’indicar els
temes a incloure a l’ordre del dia.
2. Les reunions del consell escolar del centre es realitzaran en dia i hora que possibilitin l’assistència
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de tots els membres.

El/la director/a enviarà per correu electrònic o missatgeria mòbil als membres del consell escolar la
convocatòria amb l’ordre del dia i la documentació que serà objecte de debat, així com l'acta anterior
per procedir, si cal, a la seva aprovació. Si no hi ha cap esmena es donarà per aprovada. Es convocarà
amb una antelació de 48h i  amb caràcter d'urgència  per participar a alguna activitat  o sol·licitar
ajudes dins un termini molt limitat de temps, la secretària farà la consulta via telefònica als diferents
membres.

El consell escolar quedarà constituït, en la convocatòria, quan hi assisteixin, al menys 3/4 parts dels
seus components, i en segona convocatòria, 1/2h més tard, amb els assistents que hi hagi.

En cas de no ser-hi el President/a, podrà delegar per escrit la seva funció en el/la cap d'estudis, i si
tampoc fos possible, en el/la professor/a més antic.

Per tal de poder informar a tota la comunitat educativa dels acords presos i de recollir les propostes
per poder traslladar-les a aquest òrgan de govern i participació, els pares/mares representants han
establert dues vies de comunicació, una al plafó de comunicacions de l'escola devora la secretaria del
centre  i  una  altra,  via  correu  electrònic.  Els  membres  del  consell  escolar  tenen  el  deure  de
confidencialitat en els assumptes relacionats amb persones concretes i que puguin afectar la seva
imatge.

C) COMISSIONS DEL CONSELL ESCOLAR

1. COMISSIÓ PERMANENT

COMPOSICIÓ: En els centres de sis o més unitats, quan se n’efectuï la renovació, es constituirà una
comissió permanent integrada pel director/a, que la presideix, el/la cap d’estudis, un professor/a, un
pare,  mare  o  tutor  legal  d’alumnes,  designats  pel  consell  escolar  del  centre  d’entre  i  pels  seus
membres. També en forma part el secretari, amb veu i sense vot.
COMPETÈNCIES en matèria d’aplicació de les normes de convivència i d’altres que li delegui el 
consell escolar.

2. COMISSIÓ ECONÒMICA

Aquesta comissió estarà integrada pel director, el secretari, el regidor o representant de l’ajuntament
al consell escolar, un mestre i un pare, mare o tutor legal d’alumnes, elegits aquests dos últims pels
components del consell escolar dels seus respectius sectors.
La  comissió  econòmica tindrà  la  funció  d’informar el  consell  escolar  sobre  les  matèries  d’índole
econòmica que aquest li encomani.

4.1.2. EL CLAUSTRE ( Art 22 ROC)

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

A) COMPETÈNCIES DEL CLAUSTRE

a) Elevar a l’equip directiu propostes per a l’elaboració del projecte educatiu de centre, que inclou el
reglament  d’organització  i  funcionament,  el  projecte  lingüístic  i  altres  projectes  que  en  el  seu
moment  determini  la  Conselleria  d’Educació  i  Cultura,  com  també  per  a  l’elaboració  de  la
programació general anual.

b) Establir els criteris per a l’elaboració dels projectes curriculars d’etapa, aprovar-los, avaluar-los i 
decidir-ne les possibles modificacions posteriors.
c) Analitzar, aprovar i avaluar, conforme al projecte educatiu, els aspectes docents de la programació
general anual del centre i informar-la abans de la seva presentació al consell escolar, com també
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informar la memòria de final de curs.

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

e) Aprovar la planificació general de les sessions d’avaluació.

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

g) Aprovar els criteris pedagògics i organitzatius per a l’elaboració dels horaris del 
professorat. h) Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i de la investigació 
pedagògica.

i) Fer propostes a la comissió de coordinació pedagògica per a l’elaboració del pla de formació del 
professorat del centre, d’acord amb les seves necessitats.
j) Conèixer el pla d’activitats complementàries i extraescolars.
k) Elegir el responsable dels professors en el centre de professorat (sol ser el cap d'estudis). l) 
Conèixer la proposta de nomenament quant als coordinadors de cicle, de l’equip de suport, de 
serveis i d’activitats complementàries i extraescolars, i de la comissió de normalització lingüística. m) 
Elegir els seus representants al consell escolar.

n) Ser informat de les candidatures a la direcció i dels programes presentats pels 
candidats. o) Analitzar i valorar trimestralment la situació econòmica del centre.

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

q) Conèixer les relacions del centre amb les institucions de l’entorn.
r) Analitzar i valorar els resultats de l’avaluació del centre que en realitzi 
l’Administració educativa o qualsevol informe referent al seu funcionament.

s) Col·laborar amb la Inspecció educativa i amb l’Institut d’avaluació i qualitat del sistema educatiu en
els plans d’avaluació del centre.
t) Realitzar el procés d’autoavaluació del centre en els aspectes que són de la seva competència, 
analitzar el procés d’ensenyament del centre i valorar-lo.

u) Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició de la Conselleria d’Educació i Formació 
Professional.

B) FUNCIONAMENT DEL CLAUSTRE

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

El claustre es reunirà, com a mínim, una vegada al trimestre, i sempre que el convoqui la direcció o
ho  sol·liciti  un  terç,  al  menys,  dels  seues  membres,  que  hauran  d’indicar  els  temes  que  s’han
d’incloure a l’ordre del dia.
Es convocaran també una sessió de claustre a principi de curs i una altra al final.

L’assistència  a  les  sessions  del  claustre  és  un  dret  i  un  deure  per  a  tots  els  components.  La
convocatòria junt amb l'ordre del dia es farà arribar per missatgeria mòbil amb 48h d'antelació, per a
les convocatòries ordinàries, i amb 24h les extraordinàries.
L'acta de la sessió  es penjarà al  Drive del  centre  (Curs  2020-2021/Actes/Actes dels  claustres) es
podran fer-s’hi esmenes fins a dos dies abans dels claustres següent i es procedirà a la seva votació
per aprovar-la o no, sense haver-ne de fer la lectura.
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4.1.3. ÒRGANS DE GOVERN UNIPERSONALS
Decret 119/2002 de 27 de setembre,Títol II, Capítol III

A) EQUIP DIRECTIU
1. L’equip directiu del centre està format pels òrgans de govern unipersonals, que exerciran les 
respectives funcions i competències, i hi actuaran de forma coordinada.

2. L’equip directiu, dirigit i coordinat pel director del centre, haurà de responsabilitzar-se de les 
tasques següents:
a) Organitzar el centre i vetllar-ne pel bon funcionament.

b) Estudiar, i presentar al claustre i al consell escolar, propostes per fomentar i possibilitar la 
participació coordinada de tota la comunitat educativa en la vida del centre.
c) Proposar procediments d’avaluació de les diferents activitats i projectes del centre, i col·laborar en 
les avaluacions externes del seu funcionament.

d) Organitzar i gestionar actuacions de caràcter preventiu que afavoreixin les relacions entre els 
diferents col·lectius que integren la comunitat educativa i que millorin la convivència al centre. e) 
Garantir l’adopció de mesures necessàries per a l’execució coordinada de les decisions del consell 
escolar i del claustre en l’àmbit de les respectives competències.
f) Establir els criteris per a l’elaboració del projecte del pressupost.

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

h) Impulsar els plans de seguretat i emergència del centre, responsabilitzar-se de l’execució periòdica
dels simulacres d’evacuació i avaluar-ne les incidències.
i) Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició de la Conselleria d’Educació i Cultura. 3. 
L’equip directiu podrà convidar a les seves reunions, amb caràcter consultiu, qualsevol membre de la 
comunitat educativa que consideri convenient.

4. L'equip directiu es reunirà dos vegades per setmana, en la mesura de lo possible a principi de
setmana per planificar tasques i a finals per valorar les gestions desenvolupades, i  en el seu cas,
sempre que hi hagi algun tema urgent per tractar.
5.  L'equip  directiu  elaborarà  una  planificació  trimestral  de  les  diferents  tasques,  activitats  i/o
gestions, així com un calendari mensual,  per a compartir -ho amb tots els membres del claustre,
prendre els acords necessaris i afavorir l'organització del centre.

Suplències a l’equip directiu

1. En cas d’absència o malaltia del director, se’n farà càrrec provisionalment de les funcions el/la cap
d’estudis i, en el seu defecte, el/la secretari/a. Si no hi ha cap d’estudis ni secretari, el substituirà el
professor més antic al centre, si n’hi ha diversos d’igual antiguitat, el de major antiguitat al cos i, en
igualtat d’antiguitat al centre i al cos, el de major edat

2. En cas d’absència o malaltia del cap d’estudis o del secretari, se’n farà càrrec provisionalment de
les funcions el professor que designi el director, que informarà de la seva decisió al consell escolar del
centre.

B) COMPETÈNCIES DEL DIRECTOR ( Art.132 LOMQE)

a) Tenir la representació del centre, representar l’administració educativa en el centre i fer arribar a 
aquesta administració els plantejaments, les aspiracions i les necessitats de la comunitat educativa. 
b) Dirigir i coordinar totes les activitats del centre, sense perjudici de les competències atribuïdes al 
claustre del professorat i al Consell Escolar.

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

d) Garantir el compliment de les lleis i altres disposicions vigents.

e) Exercir el comandament de tot el personal adscrit al centre.

f) Afavorir la convivència al centre, garantir la mediació en la resolució dels conflictes i imposar les
mesures disciplinàries que corresponguin als alumnes i les alumnes, en compliment de la normativa
vigent, sense perjudici de les competències que atribueix al Consell Escolar l’article 127 d’aquesta Llei
orgànica. Amb aquesta finalitat, s’ha de promoure l’agilitació dels procediments per a la resolució
dels conflictes en els centres.
g) Impulsar la col·laboració amb les famílies, amb institucions i amb organismes que facilitin la relació
del centre amb l’entorn, i fomentar un clima escolar que afavoreixi l’estudi i el desenvolupament de
totes les actuacions que propiciïn una formació integral en coneixements i valors dels alumnes i les
alumnes.

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

i) Convocar i presidir els actes acadèmics i les sessions del Consell Escolar i del Claustre del 
professorat del centre i executar els acords adoptats, en l’àmbit de les seves competències. j) 
Realitzar les contractacions d’obres, serveis i subministraments, així com autoritzar les despeses 
d’acord amb el pressupost del centre, ordenar els pagaments i visar les certificacions i els documents 
oficials del centre, tot això d’acord amb el que estableixin les administracions educatives.

k) Proposar a l’administració educativa el nomenament i el cessament dels membres de l’equip 
directiu, prèvia informació al claustre del professorat i al Consell Escolar del centre.

l) Aprovar els projectes i les normes a què es refereix el capítol II del títol V d’aquesta 

Llei orgànica.

m) Aprovar la programació general anual del centre, sense perjudici de les competències del claustre 
del professorat, en relació amb la planificació i l’organització docent.
n) Decidir sobre l’admissió dels alumnes i les alumnes, amb subjecció al que estableixen aquesta Llei 
orgànica i les disposicions que la despleguin.

ñ) Aprovar l’obtenció de recursos complementaris d’acord amb el que estableix l’article 122.3.

o) Fixar les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb les administracions 
locals, amb altres centres, entitats i organismes.
p) Qualsevol altra que li sigui encomanada per l’administració Educativa.»

C) COMPETÈNCIES CAP D'ESTUDIS

a) Exercir, per delegació del director i sota la seva autoritat, la direcció del personal docent en tot allò
relatiu al règim acadèmic.
b) Substituir el director en cas d’absència o malaltia.

c) Participar en l’elaboració i la revisió del projecte educatiu, que inclou el reglament d’organització i
funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria
d’Educació i Formació Professional, com també del projecte curricular i de la programació general
anual del centre, i vetllar-ne pel compliment.
d) Coordinar les  activitats de caràcter acadèmic,  d’orientació i  complementàries de professorat i
alumnat relatives al projecte educatiu, projectes curriculars d’etapa i programació general anual, i
vetllar-ne per l’execució.
e) Elaborar, en col·laboració amb la resta de l’equip directiu del  centre, els horaris acadèmics de
l’alumnat i del professorat, d’acord amb els criteris aprovats pel claustre i amb l’horari general inclòs
en la  programació  general  anual,  com també sotmetre’ls  a  l’aprovació  provisional  del  director,  i
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vetllar-ne pel compliment estricte.

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

g)  Coordinar  i  dirigir  l’acció  dels  equips  de  cicle,  de  l’equip  de  suport,  de  l’equip  d’orientació
educativa i psicopedagògica dins el centre i dels tutors conforme als plans d’orientació educativa i
d’acció tutorial.
h) Recollir, en la programació general anual, el pla de formació del professorat del centre, elaborat 
per la comissió de coordinació pedagògica a partir de la proposta formulada pel claustre, i organitzar,
amb la col·laboració del representant dels professors en el centre de professorat, les activitats del 
centre de manera que es possibiliti l’execució del pla de formació del professorat.

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

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

k) Establir la coordinació entre les diferents etapes educatives.

l) Organitzar l’atenció i la cura de l’alumnat en els períodes d’esplai i en altres activitats no 
lectives. m) Coordinar i impulsar la participació de l’alumnat al centre, i facilitar-ne i orientar-ne 
l’organització.

n)Establir els mecanismes per corregir absències imprevistes del professorat, atenció a l’alumnat o 
qualsevol eventualitat en el normal funcionament del centre.
o) Establir els mecanismes de coordinació amb els diferents centres educatius de la zona. p) 
Qualsevol altra funció que li pugui ser encomanada pel director dins l’àmbit de la seva competència.

D) COMPETÈNCIES DEL SECRETARI/A

a) Ordenar el règim administratiu del centre, de conformitat amb les directrius del director. b) 
Actuar com a secretari dels òrgans de govern col·legiats del centre, estendre acta de les sessions i 
donar fe dels acords amb el vist-i-plau del director/a.

c) Substituir el director en cas d’absència o malaltia, en el cas que el/a cap d’estudis també 
sigui absent.

d) Custodiar els llibres i arxius del centre.

e) Expedir les certificacions que sol·licitin les autoritats i les persones 
interessades. f) Realitzar l’inventari general del centre i mantenir-lo actualitzat.
g) Custodiar i disposar la utilització dels mitjans audiovisuals i informàtics, del material didàctic i del 
mobiliari o qualsevol material inventariable.

h) Exercir, per delegació del director i sota la seva autoritat, la direcció del personal d’administració i 
serveis adscrit al centre.
i) Elaborar l’avantprojecte de pressupost del centre d’acord amb les directrius del consell escolar i 
oïda la comissió econòmica.
j) Ordenar el règim econòmic del centre, de conformitat amb les instruccions del director, portar la 
comptabilitat i retre’n comptes davant el consell escolar i les autoritats competents. k) Vetllar pel 
compliment adequat de la gestió administrativa del procés de preinscripció i matriculació de 
l’alumnat, i garantir-ne l’adequació a les disposicions vigents.
l) Vetllar pel manteniment material del centre en tots els seus aspectes, d’acord amb les indicacions 
del director.
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m) Participar en l’elaboració i la revisió del projecte educatiu, que inclou el reglament d’organització i
funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria
d’Educació i Cultura, com també de la programació general anual, juntament amb la resta de l’equip
directiu.
n) Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i diligenciats d’acord amb la 
normativa vigent.

o)Donar a conèixer i difondre a tota la comunitat educativa la informació sobre normativa, 
disposicions legals i assumptes d’interès general o professional que arribin al centre. p) Qualsevol 
altra funció que li encomani el director dins del seu àmbit de competència.

4.2. ÒRGANS DE COORDINACIÓ DOCENT

(Decret 119/2002 de 27 de setembre, Títol III )

4.2.1. TUTORIES

La tutoria i l’orientació dels alumnes forma part de la funció docent.
Cada grup d’alumnes comptarà amb un mestre tutor/a.
L’assignació dels tutors tindrà dues fases:
a)  Una  preassignació  de  tutories  pel  mes  de  juny  que  es  realitzarà  només  amb el  professorat
funcionari del centre i on es realitzaran reunions amb les diferents etapes i cicles per assignar dits
professors.
b) La  assignació definitiva que es realitzarà el primer dia de setembre que sigui laborable i a on
s’acabarà de definir la plantilla de cada cicle o etapa.
Les  normes  generals  d’assignació  de  tutories  seran  les  següents  (la  designació  del  tutors  es
realitzarà d’acord amb l’establert a l’article 41 del  ROC: “el tutor serà designat pel  director del
centre a proposta del cap d’estudis oït l’equip de cicle”):

1. Es procurarà donar continuïtat al tutor al llarg de l'etapa d'infantil i en el cas de primària al llarg del
cicle:  1r i 2n, 3r i 4t i  5è i 6è.
2. Els mestres funcionari de carrera que portin més anys al cicle (infantil, 1r-2n, 3r-4t i 5è-6è)
3. Els mestres funcionari de carrera amb més antiguitat al centre
4. Els mestres funcionari interins amb més punts
5. Els mestres funcionari interins amb la mateixa puntuació, prevaldrà el de més antiguitat al centre.

Si és possible, s'intentarà que un mestre/a que ja conegui el funcionament del centre, estigui a cada
nivell.

En el cas que no hi hagi acords en la distribució del professorat el director en tindrà la darrera paraula
( Art. 41 del ROC).

Funcions dels tutors/es:

a) Participar en el desenvolupament del pla d’acció tutorial i del d’orientació educativa i col·laborar 
amb els serveis d’orientació educativa en el desenvolupament dels esmentats plans. b) Proporcionar 
a l’inici de curs, a l’alumnat, als pares i les mares, o als tutors legals, informació referent a calendari 
escolar, horaris, hores de tutoria, activitats i serveis complementaris i extraescolars prevists, 
programes escolars, criteris d’avaluació del grup i normes de convivència.

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

d) Orientar i assessorar l’alumnat sobre la seva evolució escolar.
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e) Conèixer els interessos dels alumnes, facilitar-los la integració en el seu grup i en el conjunt de la 
vida escolar, i fomentar-hi el desenvolupament d’actituds participatives.
f)  Efectuar  un  seguiment  global  dels  processos  d’ensenyament  i  aprenentatge  de  l’alumnat  per
detectar  dificultats  i  necessitats  especials,  amb  l’objectiu  de  cercar  les  respostes  educatives
adequades, com ara la corresponent adequació personal  del  currículum, i  sol·licitar,  si  escau, els
assessoraments i suports oportuns.

g) Coordinar el procés d’avaluació contínua i formativa.

h)  Atendre i  vigilar  l’alumnat en els  períodes d’esplai  com també en altres activitats no lectives
previstes com a tals en la programació didàctica o, si escau, en la programació d’aula, juntament amb
la resta del professorat.
i) Assumir la responsabilitat que la documentació acadèmica individual dels alumnes al seu càrrec 
estigui al dia.

j) Coordinar amb els altres professors del grup les actuacions encaminades a salvaguardar la 25

coherència de la programació i de la pràctica docent amb el projecte curricular i amb la programació 
general anual del centre.

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

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

m) Facilitar la cooperació educativa entre el professorat, els pares, les mares o els tutors legals dels
alumnes.
n) Altres que li puguin ser encomanades pel director del centre o atribuïdes per la Conselleria 
d’Educació i Formació Professional.

El cap d’estudis, coordinarà el treball dels tutors i mantendrà les reunions periòdiques necessàries 
per al bon funcionament de l’acció tutorial.

4.2.2. EQUIPS DE CICLE

Composició
Amb la normativa vigent de la LOMQE el centre està organitzat en dues etapes: infantil i primària.
L'etapa de primària comprendrà sis cursos que tenen un caràcter global i integrador, s'estructurarà
en dos cicles: de 1er a 3er i de 4t a 6è.
Els  equips  de  cicle  es  constituiran  amb tots  els  professors  que  imparteixin  docència  en  el  cicle
corresponent,  per  tal  d’organitzar  i  desenvolupar,  sota  la  supervisió  del  cap  d’estudis,  els
ensenyaments  propis  del  cicle  educatiu:  mestres  tutors  i  de  suport,  mestres  especialistes  i  els
especialistes de l'equip de suport.

Els especialistes i els de l'equip de suport s'integraran a un dels cicles, han de quedar repartits en els 
diferents cicles. Un criteri pot ser a aquell nivell que tenguin més temps de docència.

Les funcions de l’equip de cicle són:

a) Formular propostes per a l’elaboració del projecte educatiu i de la programació general anual.

b) Formular propostes per a l’elaboració i l’actualització dels projectes curriculars d’etapa, i indicar 
les línies generals que han de guiar l’elaboració de les programacions d’aula per part del professorat. 
c) Organitzar i desenvolupar de manera conjunta les activitats docents, complementàries i 
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extraescolars, en el marc del projecte curricular.

d) Col·laborar amb el tutor en decisions sobre l’avaluació de l’alumnat.

e) Propiciar la utilització de metodologies didàctiques actualitzades.

Els/les professors/es programaran la seva activitat docent d’acord amb les programacions 
didàctiques del cicle al qual pertanyen, incloses en el corresponent projecte curricular d’etapa.

Els cicles es reuniran, com a mínim quinzenalment per tal compartir, debatre i definir aspectes del
nostre  projecte  pedagògic,  dels  documents  del  centre  així  com també organitzar  i  planificar  les
propostes d’activitats de les aules, tallers i celebracions.
2019

Designació del coordinador de cicle

- Cada un dels equips de cicle actuarà sota la direcció d’un coordinador, nomenat pel director del 
centre per un període de dos cursos acadèmics, a proposta de l’equip de cicle.
- Els coordinadors de cicle hauran de ser professors que imparteixin docència en el cicle corresponent
i, preferentment, amb destinació definitiva i horari complet al centre. A infantil s'intentarà que sigui
el mestre +1.

- Els coordinadors de cicle cessaran en les seves funcions a l’acabament del seu mandat, o en cas de 
cessament decidit pel director a proposta motivada de l’equip de cicle, amb audiència de l’interessat. 
Els coordinadors disposaran d'una hora lectiva a la setmana per a la coordinació. De cada reunió de 
cicle aixecarà acta i a final de curs lliurarà el llibre d'actes a la direcció del centre.

Funcions del coordinador de cicle

Correspon al coordinador de cicle:

a)  Participar  com  a  responsable  del  cicle  en  l’elaboració  i  l’actualització  del  projecte  curricular
d’etapa, com també en la formulació de propostes a l’equip directiu i al claustre per a l’elaboració del
projecte educatiu i de la programació general anual.
b) Dirigir  i  coordinar les  tasques que efectuï l’equip de cicle per confeccionar les propostes que,
elevades a la comissió de coordinació pedagògica, tenguin com a finalitat l’elaboració o actualització
per part d’aquesta del projecte curricular.

c) Convocar i presidir les reunions de l’equip de cicle.

d) Coordinar l’ensenyament en el cicle corresponent, d’acord amb el projecte curricular i amb la 
programació general anual del centre.
e) Responsabilitzar-se de la redacció de les programacions didàctiques del cicle. f) Aportar criteris i 
informació per a la selecció i l’ús del material didàctic i afavorir l’intercanvi de mètodes i experiències 
entre els mestres de l’equip de cicle.
g) Responsabilitzar-se que s’estengui acta de les reunions i que s’elabori la memòria de final de 
curs. h) Aquelles altres funcions que li encomani el/la cap d’estudis en l’àmbit de la seva 
competència.

En el cas de què el/la coordinador estigui baixa el director designarà un/a altre coordinador fins 
la reincorporació de l'anterior.

4.2.3. EQUIP DE SUPORT

Composició
- Formaran part de l’equip de suport, la direcció del centre, el/la cap d'estudis, l'orientador, els 
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professors, tècnics i auxiliars de suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials. - El/la cap 
d’estudis participarà en les reunions de l’equip de suport per tal d’assumir-ne les funcions de 
coordinació amb l’equip directiu.
A principi de curs s'elaborarà la Planificació de l'equip de suport, i a l'inici de cada trimestre 
s'elaborarà una planificació de tasques a proposta de l'orientador.

Funcions dels membres de l’equip de suport:

1) En relació al professorat:

a) Col·laborar en la planificació, l’elaboració, el seguiment i l’avaluació de l’adaptaciócurricular

individual de l’alumnat amb necessitats educatives especials.
b) Assessorar i orientar en relació a estratègies organitzatives i metodològiques.

c) Orientar i facilitar la recerca i/o l’elaboració de materials curriculars adients per atendre la 
diversitat.
d) Assessorar i col·laborar en la relació amb les famílies.

e) Col·laborar en la detecció i l’anàlisi i de les necessitats educatives de l’alumnat. f) 
Participar en l’avaluació i la promoció de l’alumnat amb necessitats educatives especials.

2) En relació a l’alumnat:

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

3) En relació al centre:

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

b) Coordinar-se amb l’equip directiu per planificar, seguir i avaluar la tasca desenvolupada
per l’equip de suport, com també coordinar-hi les actuacions del professorat que treballa
amb l’alumnat amb necessitats educatives especials.
c) Orientar en relació a les pautes d’actuació família–centre.

d) Participar amb l’equip de cicle en l’organització i el desenvolupament d’activitats 
que facilitin l’adequació de l’oferta educativa a la diversitat de l’alumnat.
e) Coordinar la intervenció dels serveis externs en el centres educatius.

Designació del coordinador de l’equip de suport
1. L’equip de suport actuarà sota la direcció d’un coordinador, nomenat pel director del centre per un
període d'un curs acadèmics, a proposta del cap d’estudis.

2. El coordinador de l’equip haurà de ser un professor que desenvolupi tasques de suport. 3. El 
coordinador de l’equip de suport cessarà en les seves funcions a l’acabament del seu mandat, o en 
cas de cessament decidit pel director a proposta motivada de l’equip, amb audiència de l’interessat.
4. El/la coordinador/a aixecarà acta de les reunions de l'equip de suport i custodiar el llibre d'actes a 
direcció.

Funcions del coordinador de l’equip de suport

El coordinador de l’equip de suport assumirà les funcions següents:

a) Participar, com a responsable de l’equip,  en l’elaboració i  l’actualització del projecte curricular
d’etapa, i en la formulació de propostes a l’equip directiu i al claustre per a l’elaboració del projecte
educatiu i de la programació general anual.
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b) Dirigir i coordinar les tasques que efectuï l’equip de suport per confeccionar les propostes que,
elevades a la comissió de coordinació pedagògica, tenguin com a finalitat l’elaboració o l’actualització
per part d’aquesta del projecte curricular.

c) Convocar i presidir les reunions de l’equip de suport.
d) Responsabilitzar-se que s’estengui acta de les reunions i que s’elabori la memòria de
final de curs.

e) Aquelles altres funcions que li encomani el cap d’estudis en l’àmbit de la seva competència, 
especialment les relatives a suport i reforç educatiu.

4.2.4. COMISSIÓ DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA (CCP)

Composició

- Direcció, que serà el president

- Cap d'estudis

- Coordinadors/es de cicle (infantil, primer cicle de primària i segon cicle de 

primària).

- El coordinador de l'equip de suport

- El coordinador de la comissió lingüística

- El coordinador de la comissió d’activitats complementàries i extraescolars

El director/a nomenarà un secretari, que aixecarà acta de les reunions.

En elaborar  el  calendari  del  mes,  s'establirà  el  calendari  de  reunions,  inclosa les  de  la  CCP.  Les
reunions les convocarà el director.

Els coordinadors poden proposar també temes per tractar a la CCP, oït els diferents. 

cicles.

Competències

a) Establir, a partir dels criteris presentats pel claustre, les directrius generals per a l’elaboració i la
revisió dels projectes curriculars d’etapa, que seran desenvolupats pels equips de cicle mitjançant
l’elaboració de les programacions didàctiques.

b) Dirigir i coordinar l’elaboració dels projectes curriculars d’etapa, com també les possibles 
modificacions, i responsabilitzar-se’n de la redacció.

c)  Assegurar  la  coherència  entre  el  projecte  educatiu  de  centre,  que  inclou  el  reglament
d’organització  i  funcionament,  el  projecte  lingüístic,  i  altres  projectes  que  en  el  seu  moment
determini  la  Conselleria  d’Educació  i  Cultura;  els  projectes  curriculars  d’etapa  i  la  programació
general anual.

d) Proposar al claustre, per a l’avaluació i l’aprovació, els projectes curriculars d’etapa, els aspectes
docents del projecte educatiu i de la programació general anual, i les modificacions dels ja establerts,
com també l’evolució de l’aprenentatge i el procés d’ensenyament.

e) Vetllar pel compliment dels projectes curriculars d’etapa en la pràctica docent del centre, i per 
l’avaluació d’aquests.

f) Proposar al claustre la planificació general de les sessions d’avaluació i qualificació, d’acord amb 
les directrius del cap d’estudis o del director, si escau.

g) Elaborar la proposta d’organització de l’orientació educativa i del pla d’acció tutorial per a la seva 
inclusió en els projectes curriculars d’etapa, realitzar-ne el seguiment i l’avaluació.

h) Elaborar i elevar al claustre la proposta del pla de formació del professorat del centre. i) Elaborar 
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la proposta de criteris i procediments prevists per realitzar les adaptacions curriculars adequades als 

alumnes amb necessitats educatives especials, per a la posterior inclusió en els projectes curriculars 

d’etapa.

j) Elevar al consell escolar un informe sobre el funcionament de la comissió de coordinació 
pedagògica, que s’inclourà en la memòria de final de curs.
k)  Fomentar  l’avaluació  de  totes  les  activitats  i  els  projectes  del  centre,  col·laborar  amb  les
avaluacions que es duguin a terme a iniciativa dels òrgans de govern o de l’Administració educativa i
impulsar  plans  de  millora,  en  cas  que  s’estimi  necessari  com  a  resultat  de  les  esmentades
avaluacions.

4.2.5. REUNIONS DE NIVELL

Reunió de nivell :

- Tutors del mateix nivell per tal d'organitzar i planificar conjuntament i arribar a acords 
metodològics i d'intervenció educativa, així com d'avaluació.

Reunió d'equip docent:

Per fer el seguiment dels grups
-Tutors del nivell, l'orientador i els especialistes, així com els mestres de suport que 
treballen amb aquells grups.
- S'establirà un calendari de les reunions de seguiment al calendari de cada mes. - Els 
tutors i mestres especialistes hauran d'arribar a acords d'actuació, prioritzant alumnat
NESE que quedi reflectit en els documents de planificació (ACIs, Informe NESE, i 
programació d'aula)

Per les reunions d'avaluació

- Els tutors duran l'informe d'avaluació del grup així com l'elaborat amb el mestre de 
nivell i aportant propostes de millora pel proper període, trimestre o curs.
- Sí és el cas, en les reunions d'avaluació del 2n trimestre escolar, s'ha de valorar la no 
promoció dels alumnes per poder informar a les famílies.

4.2.6. COORDINACIÓ DE SERVEIS (Bus i escola matinera)

L'equip directiu, és qui assumeix algunes les tasques del servei de transport escolar i l’escola matinera.

A més es realitzen les següents tasques:

- Al llarg del curs, sobretot a l'inici i finals, es duran a terme reunions de coordinació amb els 
coordinadors dels serveis per fer un seguiment i valoració.

- Tota la informació relativa als serveis està penjada a la pàgina web del centre.

- Gestió econòmica dels recursos dels serveis, la compra i reparació dels materials.

- L’equip directiu és el responsable d'elaborar la memòria de l’escola matinera, que ha d'incloure la 
memòria econòmica de cada servei.
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4.2.7. ALTRES COORDINACIONS I COMISSIONS

Al claustre de cada inici de curs es pot acordar quines altres coordinacions i / o 
comissions pot haver per millorar l'organització del centre.

- Coordinador/a de la comissió de medi ambient

- Coordinador/a de la comissió lingüística

- Coordinador/a de la comissió de convivència

- Coordinador/a de la comissió de la biblioteca del centre

- Coordinador/a TIC

- Coordinador/a i comissió del programa de reutilització de llibres

- Coordinador  d’activitats complementàries i extraescolars

COMISSIÓ FUNCIONS

COMISSIÓ DE
CONVIVÈNCIA

● Revisar el pla de convivència del centre i realitzar 
propostes. 
● Dur a terme i/o organitzar el servei de mediació al 
centre.
● Orientar els i les mestres de les activitats que s'han de realitzar 
en relació als conflictes i a la seva prevenció.
● Proposar al claustre la formació en el centre en temes de 
convivència (tècniques, metodologies, mediació, altres)
● Avaluar l'estat de la convivència en el centre i proposar
mesures. 
● Fer seguiment dels casos d'assetjament escolar.
● Realitzar la funció de REFERENT en els casos d’assetjament 
escolar. 
● Informar del material disponible en el centre per dur a terme 
les tutories.
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COMISSIÓ
LINGÜÍSTICA

● Planificar les actuacions lingüístiques del centre tot tenint en
consideració  que  la  llengua  catalana  és  la  llengua  vehicular  de
l’ensenyament.
● Revisar el Projectes Lingüístic de centre i fer propostes de 
millora. Proposar al claustre activitats de dinamització de la llengua 
catalana en el centre.
● Realitzar propostes al claustre per tal de millorar l’ús de la 
llengua catalana en el centre.
● Promocionar i coordinar les activitats previstes en la concreció 
anual del projecte lingüístic del centre.

FUNCIONS DEL COORDINADOR LINGÜÍSTIC.
● Col·laborar amb l’equip directiu en les tasques que se li 
encomanin en relació a la normalització lingüística del centre.
● Gestionar, si cal, la realització dels estudis previs a la 
redacció del PLC i posar-los en coneixement de l’equip directiu.
● Redactar, si és el cas, el PLC per delegació de l’equip directiu i 
seguint-ne les indicacions per sotmetre’ls a les aprovacions adients: 
equip directiu, claustre i consell escolar.
● Fer el seguiment de l’ús del català com a llengua amb què 
s’imparteixen les àrees que el PLC estableixi de forma que els mínims, 
tant d’àrees com d’horari lectiu, que es fixen per als distints nivells en 
el capítol II del Decret 92/1997 (i a l’article 2 de l’Ordre de 12 de maig 
de 1998) siguin respectats.
● Analitzar les necessitats del centre per a la més efectiva la 
consecució dels objectius del PLC, tant per part de l’equip directiu, 
com, a proposta seva, per incloure en la PGA.
● Fer el seguiment continuat del PLC d’acord amb la PGA i 
elaborar l’informe que s’ha d’incloure a la memòria del centre i la 
remissió anual del PLC actualitzat, tal com estableixen els articles 3.3 i 
4 de l’Ordre de 12 de maig de 1998.
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● Proposar revisions o modificacions del PLC.
● Assessorar el claustre i els alumnes quant al compliment 
del PLC.
● Atendre i estimular l’ús institucional de la llengua catalana 
en tots els àmbits de comunicació del centre.
● Coordinar-se amb l’assessoria d’àmbit sociolingüístic del 
Centre de Professors i el Servei d’Ensenyament del Català, per tot el 
que fa referència a materials curriculars per a l’ensenyament de i en 
català, de suport i complementari.
● Actuar com a pont entre el centre i altres departaments de la 
Conselleria (Direccions Generals de Política Lingüística, de Cultura, 
d’Ordenació i Innovació…) o d’institucions o organismes, com la 
Universitat de les Illes Balears, que puguin desenvolupar activitats 
d’interès lingüístic per als centres.
● Analitzar les necessitats de formació que calguin per a la 
capacitació lingüística del professorat, i promoure la participació en 
els cursos que s’organitzin.
● Fomentar la realització de materials en català per part 
del mateix professorat , adaptats a la realitat social i cultural 
del centre.
● Utilitzar les xarxes telemàtiques per obtenir i per comunicar
materials didàctics en llengua catalana de totes les àrees i matèries,
en tots els nivells i gradacions de dificultat.
● Coordinar-se amb el departament de llengua catalana i 
literatura, i amb el Gabinet de Terminologia de la Universitat de les 
Illes Balears per tal d’establir un servei de suport que assessori el 
professorat en la correcció lèxica de les activitats lectives que dugui a 
terme.
● Contribuir a la dinamització de la vida del centre per tal que 
la llengua catalana hi guanyi espai d’ús en els diversos àmbits de 
relació i comunicació, de forma que els diferents estaments de la 
comunitat educativa estiguin informats i puguin participar en el 
procés de normalització lingüística.
● Emetre un informe sobre qualsevol iniciativa de modificació 
de les que s’esmenten a l’article 6 de l’Ordre de 12 de maig de 1998.
● Promoure i gestionar les actuacions necessàries perquè les 
disposicions que figuren als articles 18 i 19 del Decret 92/1997, de 4 
de juliol, i a l’article 9, punts 3 i 4, de l’Ordre de 12 de maig de 1998, 
es compleixin.
● Qualsevol altra que s’estimi convenient per a la millor 
consecució de les finalitats previstes a la normativa aplicable i al 
Projecte Lingüístic de Centre.

● Participar en les reunions de la Comissió Lingüística Intercentres.
COMISSIÓ DE
MEDI AMBIENT

● Impulsar l’educació ambiental en el currículum del centre.
● Promoure la gestió ambiental dels centre facilitant informació,
propostes  formatives  i  educatives  per  aconseguir  unes  millores
ambientals que puguin ser mesurables i avaluables.
● Promoure  la  participació  i  la  implicació  de  la  comunitat
educativa en unes bones pràctiques ambientals, no només en el centre
educatiu sinó també en l’entorn .
● Realitzar la planificació anual d’activitats mediambientals que 
queda recollida a la PGA.
● Avaluar la consecució dels objectius proposats per al curs i 
incloure-ho a la memòria.
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● Realitzar i enviar el projecte de participació en el programa de 
Centres Eco-ambientals i la resta de documentació que se’n derivi.
● Coordinar les activitat de l’hort escolar.

COMISSIÓ DE
BIBLIOTECA

● Liderar el projecte de biblioteca per facilitar l’assoliment dels 
objectius del centre educatiu.

● Elaborar el pla i la memòria anual de la biblioteca.
● Identificar les necessitats relacionades amb la lectura.

● Impulsar la comissió de biblioteca afavorint la cooperació amb
el  professorat  en  la  preparació  de  les  activitats  de  la  biblioteca,
l’adquisició  i  l’elaboració  de  materials  i  l’adequació  de  la  biblioteca
escolar a les necessitats curriculars.
● Gestionar  la  biblioteca  de  l’escola:  seleccionar,  adquirir,
mantenir i retirar fons documentals; catalogar i classificar els recursos
de la biblioteca, electrònics i impresos.
● Organitzar l’espai i els recursos, de manera que s’ofereixi un 
entorn favorable a l’aprenentatge.

● Garantir  l’execució de les  programacions per  a diferents nivells,  que
facilitin l’adquisició de les competències en informació de l’alumnat en
relació amb els programes curriculars, i que promoguin l’ús autònom de
la biblioteca per part de l’alumnat.
● Participar en l’impuls del pla de lectura del centre liderat per 
l’equip directiu.
● Facilitar  informació  al  professorat  i  a  l’alumnat  sobre  els
recursos disponibles per al desenvolupament del currículum i l’accés a
la documentació.
● Recopilar i fer conèixer entre el professorat mètodes que 
promoguin l’ús de la biblioteca i els seus recursos.

● Preparar i difondre materials específics de suport a la docència.
● Establir  coordinació  amb  els  serveis  educatius  i  amb  altres
organismes de l’entorn: biblioteques escolars, biblioteques públiques i
universitàries, arxius...

COMISSIÓ DE
COMUNICACIÓ

● Promoure la difusió de les activitats que es realitzen al centre 
en diferents àmbits (Facebook, web, premsa, cartells, etc.).

● Organitzar l’elaboració de la revista escolar.
● Coordinar el recull d’informació entre el claustre (fotografies, 
articles etc.) a fi de fer-ne difusió.
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COMISSIÓ
D’ACTIVITATS

COMPLEMENTÀ
RIES I

EXTRAESCOLARS

Activitats complementàries

● Coordinar  les  activitats  que  es  realitzin  estiguin
contemplades a la PGA de l’actual curs i que respectin els eixos
del projecte educatiu de centre.
● Recollir la planificació de les activitats complementàries
i extraescolars durant el mes de setembre. Aquesta informació 
s’ha de penjar a la carpeta de DRIVE que s’inclouran a la PGA.

● Respectar els eixos pedagògics del projecte educatiu del centre.
● Planificació i coordinació de les activitats (demanda del
bus,  recollida  de  bitllets  de  vaixell,  gestió  de  diferents
transports,  gestió  amb  les  diferents  empreses  d’activitats
lúdiques/d’aventures, gestió de caterings, adquisició d’entrades
per visites a museus/parcs d’atraccions/parcs aquàtics…)
● Comunicar al cap d’estudis les diferents sortides amb
antelació  per  tal  de  poder  organitzar  els  acompanyaments  i
suplències,  ja  que ha de vetllar  per  la  bona organització  del
centre.

Activitats extraescolars

● Planificar el programa d'activitats s'ha d'incloure a la 
PGA del centre, per a la seva aprovació al Consell Escolar.
● Fer arribar la informació relativa a les activitats (els 
horaris, hora i dia, preus i lloc de realització) a l’equip directiu 
per a la seva publicació a la web del centre.
● Realitzar reunions de planificació, seguiment i valoració
del programa d'activitats extraescolars amb l'APIMA, equip 
directiu i coordinador/a de la comissió.
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COMISSIÓ TIC ● Organitzar  els  recursos  informàtics  del  centre  seguint  les
directrius  tècniques  marcades  pel  Servei  de  Tecnologies  de  la
Informació a l'Educació
● Exercir funcions de coordinació entre el centre i les unitats de 
Conselleria que impulsin iniciatives TIC o que els donin suport tècnic.
● Realitzar el curs de formació a distància “Formació de 
Coordinadors TIC de centres” en el cas de no haver-lo fet abans.
● Col·laborar  amb  l’equip  directiu  i  el  claustre  en  els  temes
relatius a l’aplicació de les TIC, tant els referits a l’aplicació didàctica
com els referits a la informàtica administrativa del centre.
● Participar  en el  procés  d’integració  de les  TIC en  el  Projecte
Educatiu, en el procés d' elaboració dels apartats de la PGA que facin
referència a les línies d’actuació TIC i en les mesures d’organització i
gestió per garantir l’ús òptim d’aquestes tecnologies (agrupaments, ús
d’espais, normativa d’ús, etc.).
● No  serà responsabilitat  del  coordinador  TIC  la  instal·lació  o
configuració de productes  no homologats per  la  Conselleria,  que no
disposin de l’autorització legal corresponent o que es consideri que són
potencialment  perillosos  per  garantir  el  bon  ús  de  les  instal·lacions
informàtiques del centre dins del marc de la proposta tècnica del Servei
TIE.
● Actuar sempre sota les ordres de l’equip directiu del centre i la
prioritat en les seves actuacions estarà, igualment, marcada per l’equip
directiu.

4.3 PARTICIPACIÓ D'ALTRES MEMBRES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

4.3.1. PARES I MARES / TUTORS LEGALS DELS ALUMNES

Al nostre projecte educatiu, la participació dels pares, mares, o tutors legals d’alumnes és un dels 
eixos principals.

La  representació  formal,  serà  a  través  de  la  representació  que  els  correspon  al  consell  escolar
( d’acord amb el que s’ha estipulat a l’article 9 d’aquest reglament) i per mitjà de les associacions de
pares i mares d’alumnes, i també d’altres formes que s’estipulin en el projecte educatiu de centre.

Per tal d'afavorir-ho tendrem en compte els aspectes següents:

a) A través de les reunions informatives amb els grups de pares i mares es facilitarà 
el coneixement del funcionament del centre i de tots els documents institucionals: Projecte 
educatiu, Projecte lingüístic, Reglament d’organització i funcionament, etc.

b) Per tal d’afavorir les actuacions de l'APIMA, s'habilitarà també una aula com espai per a

la celebració de reunions.

c) La secretària del centre en el moment de la matrícula informarà a les famílies 
que s’incorporen per primera vegada al centre dels mitjans de participació formal de 
l'escola.

d) El director/a del centre informarà a les famílies que s’hi incorporin per primera vegada al
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Consell escolar, que rebin la informació adequada sobre el funcionament del centre i d’aquest
organisme  , així  com dels  documents  institucionals:  Projecte  educatiu,  Projecte  lingüístic,
Reglament d’organització i funcionament, etc.

e) Els directors o les directores dels centres han de mantenir informades les associacions de 
pares i mares de tots els processos que anunciï l’Administració educativa que els puguin afectar.

f) La directora del centre , o en el seu cas algun membre de l'equip directiu, es reunirà 
trimestralment amb els membres de la Junta directiva de l'APIMA per tal de coordinar i 
planificar conjuntament les diferents activitats i tasques del curs.

4.3.2. APIMA
Les funcions de les associacions de pares i mares són les següents:

( Decret 119/2002, de 27 de setembre, Títol VI i Decret 188/2003, de 28 de novembre)

a) Elevar al consell escolar propostes per a l’elaboració i la modificació del projecte educatiu, que
inclou el reglament d’organització i funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes que en el
seu moment determini la Conselleria d’Educació i Formació Professional, de la programació general
anual, respectant els aspectes pedagògic docents que són competència del claustre.

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

c) Informar al consell escolar d’aquells aspectes del funcionament del centre que considerin oportú. 
d) Elaborar informes per al consell escolar, per iniciativa pròpia o a petició d’aquest. e) Presentar 
candidatures diferenciades a les eleccions de representants de pares i mares del consell escolar, i 
quan es tracti de les associacions de pares i mares d’alumnes més representatives, designar 
representants per formar part del consell escolar, en les condicions previstes en aquest reglament. f) 
Utilitzar gratuïtament les instal·lacions del centre, en els termes establerts en la normativa vigent.

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

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

i) Rebre informació sobre els llibres de text i els materials didàctics utilitzats pel centre.

j) Conèixer els resultats acadèmics i la valoració que en realitzi el consell escolar i participar en els 
processos d’avaluació externa i interna del centre.
k) Informar la comunitat educativa de la seva activitat.

l) Fomentar la col·laboració entre els pares, les mares o tutors legals d’alumnes i el professorat del 
centre amb la finalitat de millorar-ne el funcionament.
m) Fomentar la col·laboració entre el professorat i la pròpia associació de pares i mares d’alumnes.
n) En els casos que l’associació gestioni els serveis complementaris a l’oferta educativa i les activitats
extraescolars, aquests es realitzaran sota la supervisió del consell escolar del centre i del coordinador
de serveis, i d’activitats complementàries i extraescolars.

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

L'APIMA col·labora amb el centre en la realització d’activitats complementàries com Nadal, Carnestoltes, 
Diada i final de curs.
Podran encarregar-se de coordinar la personal voluntari de l'escola matinera (voluntariat educatiu).
Col·laboren amb l'organització de les activitats extraescolars i s'encarreguen de contractar els monitors 
que les imparteixen.
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4.3.3. ASSEMBLEA DE DELEGATS DE MARES I PARES
La funció d’aquesta assemblea és facilitar la informació entre el centre i les famílies. - A principi de curs, a 
la reunió de famílies cada aula elegeix un representant de pares. La funció del representant d’aula és de fer
arribar la informació del centre als pares del grup classe i a la vegada recollir possibles demandes dels 
pares i fer-les arribar a l’equip directiu.
- Es realitzen al menys 2 reunions durant el curs per informar sobre aspectes diferents del funcionament 
escolar i rebre les inquietuds de les famílies.

4.3.4. ASSEMBLEA D’ALUMNES
● A principi de curs els grups de primària elegeixen un delegat de classe.
● Durant el curs es realitzarà al menys una assemblea de delegats per tractar de temes del seu 

interès.
● Prèviament s’acordarà els punts a tractar. Els alumnes representants faran arribar les propostes del 

seu grup a l’assemblea i comunicaran els acords presos en tornar.
● El/la cap d’estudis anirà a cercar els alumnes de 1ri 2n a les seves aules i els portarà de tornada.

5. NORMES DE CONVIVÈNCIA QUE AFAVOREIXEN LES RELACIONS ENTRE ELS DIFERENTS MEMBRES 
DE LA COMUNITAT EDUCATIVA
5.1. CONTROL D'ASSISTÈNCIA DELS ALUMNES

D’acord amb l’article 27.4 de la Constitució espanyola de 1978 l’ensenyament bàsic és 
obligatori i gratuït.

Amb la finalitat d’ajudar  a  disminuir  les taxes  d’alumnes que no assisteixen al  centre escolar de
manera habitual i sense justificació, els centre aplica les pautes d’actuació que es recullen al protocol
d'absentisme  del  Servei  d'Atenció  a  la  Diversitat  relatives  a  la  prevenció  i  la  intervenció  en
l’absentisme escolar.

La direcció del centre és al responsable de seguir aquestes instruccions, donar-les a conèixer i
vetllar per la seva aplicació. Quan un alumne/a manca de forma continuada a classe o hi arriba tard
s’ha de comunicar a l’equip directiu per a què informi la família de les conseqüències de l’absentisme
del seu fill/a.

A l’etapa d'educació infantil,  el  concepte d’absentisme s’ha d’aplicar  amb una intenció
preventiva i compensadora de les desigualtats, i s’ha d’intervenir quan es detecti una situació de
vulnerabilitat i de risc social.

Encara que infantil no és una etapa obligatòria, una vegada que les famílies opten per matricular 
l’infant, l’escolarització ha de ser regular i es regeix per la mateixa normativa que primària.

A les reunions de principi de curs, els tutors informaran a les famílies de què l’assistència regular a
l’escola és molt important per al desenvolupament de l’infant junt a la tipologia d’absentisme i la
manera de justificar les faltes (S’ha de recordar a les famílies que aquesta justificació es realitza pel
Gestib).

El tutor ha de passar llista cada dia i ha d'anotar les absències i els retards dels alumnes. (Al Gestib. 
Recordem que marcam amb vermell les absències i amb verb les assistències).
Es considera una falta d'assistència quan l'alumne no assisteix a una jornada completa. Una part de la
jornada també es comptabilitza al GESTIB com a mitja falta.

Són absències:

Les faltes puntuals i les vacances dins període lectiu.

L’abandonament del centre durant una part de l'horari lectiu per causes mèdiques (malaltia 
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o visites mèdiques) o altres motius personals. Es comptabilitza com a mitja falta.

Retards. Es considera retard de puntualitat l’entrada a partir de les 9:05.

5.1.1. JUSTIFICACIÓ DE FALTES

Es consideren FALTES JUSTIFICADES:

▪ Absències que es produeixen per motius mèdics (malaltia o visita metge)

▪ Absències per motius legals o familiars (renovació documentació, mort d’un familiar)

 ▪ Assistència a competicions esportives o exàmens.,

Es consideren FALTES NO JUSTIFICADES:

▪ Les faltes que, tot i ser justificades pel pare, la mare o el tutor legal són reiterades , 
coincidents en hores o susceptibles de dubte.

▪ Vacances en període lectiu de qualsevol durada.

5.1.2. RETARDS

● L’hora d’entrada és les 9:00. Consideram retard a partir de les 9:05.
● Els retards també es consideren faltes d’assistència.
● El tutor/a és el responsable de controlar la puntualitat dels alumnes i avisar a les famílies si són reincidents.
● Els retards, igual que les faltes d'assistència, també s'han d'apuntar al GESTIB, enviant un missatge 

d'avís als pares.

5.1.3. PROTOCOL D’ABSENTISME

Quan obrim protocol d’absentisme?

S’obre un protocol d’absentisme quan es produeix una de les tipologies d’absentisme a més d’altres 
indicadors de risc o negligència.

Aquest indicadors són:

● No incorporar-se en les dades informades per la família a l’annex 7 amb dificultats de contactar
amb la família.

● Implicació familiar escassa o insuficient en el procés educatiu del seus fills/es que afecta als 
resultats acadèmics de l’alumne.

● Mancances en higiene i alimentació.
● Altres dificultats familiars (de relació, negligència, judicial...etc.) que podrien afectar al 

desenvolupament social i emocional de l’alumne.

Tipologia d’absentisme

Absentisme puntual o esporàdic: alumnes que falten ocasionalment a classe, fins a 4 dies 
mes.

Absentisme intermitent: alumnes que falten setmanalment un o més dies o aquell que falta 
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més de 4 dies al mes.

Absentisme crònic: Alumnes que falten 10 o més dies lectius al mes (la meitat delmes)

Actuacions al centre:

Qui? Què fa?

Tutor/A DETECCIÓ
El tutor/a desenvolupa el paper més important en quant a DETECCIÓ de 
l’absentisme.
Cada dia anota les faltes d’assistència, mitges faltes d’assistència i retards
diferenciant entre les justificades  i les no justificades.  S’han d’introduir al
GESTIB abans del dia 5 de cada mes.

Tant si les faltes són justificades com no, el/la tutor/a n’ha de fer seguiment.

Quan tengui 4 faltes d’assistència no justificades , el tutor s’ha de posar en 
contacte amb la família.

Cita i s’entrevista amb els pares i arriba a acords.

Si la situació es manté i se superen les cinc faltes d’assistència no 
justificades, el tutor ha de comunicar el cas al cap d’estudis.

Els tutors o tutores són els responsables d’introduir al programari de gestió

 

 
GestIB WEB les faltes, així com comunicar a les famílies les absències 
justificades i les no justificades en els informes d'avaluació trimestrals.

Si els acords no es compleixen i l’absentisme continua es complimenta 
l’annex 6 i es comunica al cap d’estudis.

Cap d’estudis Cita o s’entrevista amb la família.
Si la família no acudeix o bé si no es pot localitzar la família s’envia una 
carta certificada en què informa que s'inicia el protocol d’absentisme. 
Arriba a acords i compromisos amb la família.
Si el resultat és positiu s’arxiva el cas a l’expedient i si no és 
positiu es comunica a l’orientador/PTSC

Orientador o
PTSC

Intervé quan rep la demanda d’intervenció.
Cita la família.
Valora els resultats i registra les actuacions al full de registre de les 
actuacions. Si el resultat de la intervenció és positiva s’arxiva el cas a 
l’expedient de l’alumne.
Si el resultat és negatiu , i la situació suposa una situació de risc socio-
familiar per a l’alumne es derivarà al Policia Tutor o Protecció de Menors.

5.1.4. VACANCES DURANT PERÍODE LECTIU

Les absències per vacances dins el període lectiu es consideraran faltes no justificades. Les famílies 
han d’entregar al tutor l’annex 7 i fer les tasques encomanades pel tutor/a.

En el  cas  dels  alumnes de primària,  l'alumne  ha d'elaborar  un pla  d'activitats  que li  donarà  el
mestre. Aquest pla d'activitats es consensuarà al cicle a principi de curs. Aquests treballs s'avaluaran

38



i es tendran en compte de cara a l'avaluació.

Els  pares  han d'informar al tutor/a  i  entregar l'annex 7 (Comunicació de desplaçament familiar
temporal) on s'informa de l'absència i de la data aproximada de retorn. Si en passar aquesta data,
l’alumne no s’ha incorporat al centre o la família no s’ha posat en contacte amb la mestra , direcció
procedirà a executar el procés d’absentisme escolar)

A l’avaluació trimestral s’ha de fer mitja comptant tots els treballs i exàmens que han fet la resta de
companys. Per tant quan el nen torni de les vacances o períodes llargs han de fer les proves per tal
de ser avaluats.

Seguiment i avaluació:

- En el marc de l'atenció a la diversitat i del pla d'acció tutorial s'ha de fer una avaluació dels resultats 
i dels procediments seguits per prevenir, detectar, i abordar els casos d'absentisme escolar.

- Aquesta avaluació ha de quedar recollida a la memòria del centre.

- Cada 2 mesos a la reunió de cicle es tractarà el tema de casos de possible absentisme per dur a CCP.

- S'ha de lliurar un informe al Servei d'Atenció a la Diversitat abans del 30 de juny, elaborat pel PTSC, 
orientador i cap d'estudis (full dades registre absentisme).

5.1.5. BAIXA D'ALUMNES QUAN EL CENTRE HAGI PERDUT EL CONTACTE AMB LA FAMÍLIA.

A principi de curs, durant la primera setmana de classe els/les tutores han d'informar a la secretària 
del centre dels alumnes que no s'han presentat a classe per tal de fer-ne seguiment. El tutor/a s'ha 
de posar en contacte amb la família per via telefònica.

Si la família li comunica que l'infant no s'incorporarà a l'escola s'ha d'informar a secretaria per tal de 
gestionar la baixa al centre.

En el cas que no s’aconsegueixi contactar amb la família s'inciarà el protocol d'absentisme i s'avisarà 
al Policia Tutor i protecció de menors.

Amb l'informe de Serveis Socials, s'enviarà a inspecció l’autorització per donar de baixa l'alumne.

5.2. AUTORITZACIONS

A les instruccions de principi de curs i en el període de matriculació, la conselleria adjunta models
de  les  diferents  autoritzacions  que  han  de  signar  les  famílies,  en  relació  a  l'ús  d'imatge,
administració de medicaments, protecció de dades, sortides i altres.

En formalitzar la matrícula la família signa un document de validació de les diferents autoritzacions
mentre l'alumne estigui matriculat al centre o fins que la família en desautoritzi alguna. Aquestes
autoritzacions han d'estar arxivades a l'expedient de l’alumne.

Drets d'imatge: Cada tutor/a ha de tenir una llista actualitzada amb els alumnes que autoritzen o no
l'ús d'imatge i ús d’imatge a tercers que es custodiarà a la carpeta de grup.

Anar sol a casa: A partir de 3r de primària les famílies poden autoritzar, sota la seva responsabilitat,
que el seu fill surti tot sol del recinte escolar a les 14:00. Els tutors han d’informar a la reunió de
principi de curs de la obligatorietat de signar aquesta autorització.

Sortides: Junt amb la matrícula els pares signen una autorització per sortides de menys de 2 km. Tot
i així els mestres han d’informar prèviament de la sortida. La resta de sortides s’han d’autoritzar
expressament.  Aquesta  autorització  pot  ser  via  digital(via  Bynapp/Gestib/correu )  o  en  paper,
sempre que es pugui confirmar que han estat els progenitors/tutors legals els que han autoritzat la
realització d’aquesta activitat.
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Educació Física/piscina: L’alumne que no pugui fer Educació Física o anar a la piscina haurà de 
presentar al mestre especialista o tutor/a, un justificant dels pares a l’agenda indicant-ne els 
motius.

5.3. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

5.3.1. SORTIDES

Les sortides formen part de la proposta pedagògica del centre. S’han d’incloure a la PGA i han
de ser aprovades per Claustre i Consell Escolar.
Les sortides no programades a principi de curs han d’estar autoritzades per la direcció del centre amb
una setmana d’antelació, com a mínim.
El cap d’estudis s’encarrega d’organitzar els acompanyaments segons ràtio.

De cada sortida se n’ha de fer una memòria que s’arxivarà a la carpeta del cicle.

A) Sortides curtes

S´inclouen  aquí  totes  les  sortides  que  es  realitzen  a  peu  al  voltant  del  poble  de  Sant  Francesc
(exposicions, Sala Municipal de Cultura, Piscina Municipal o al Poliesportiu) i d´una durada de màxim
la meitat de les 5 hores lectives.
Aquestes sortides també formen part de la programació d’aula de curs i han d’estar integrades dins 
els objectius i continguts del nivell.
Els pares signen, junt amb la matrícula, l’ autorització per a sortides curtes (de menys de 2 km) que és
vàlida per a tota l´escolarització.
Encara que tinguem aquestes autoritzacions signades, dos dies abans de la sortida s’informarà als 
pares/tutors legals d’on s’anirà, què es farà i amb quins continguts/projecte es relaciona. Se 
n’informarà l’equip directiu al menys una setmana abans de la realització de l’activitat. No es donarà 
permís si no s’ha acomplert aquest requisit.

B) Altres sortides.

La resta de sortides hauran de de tenir OBLIGATÒRIAMENT autorització escrita expressa signada pel 
pare/mare o tutor/a legal de l'alumne/a.
En el mateix comunicat d’autorització s´hi farà constar el lloc on es vol anar i el mitjà de transport, el
dia, les hores (o dies) de duració, el material necessari que han de portar els alumnes, així com el que
no han de dur (mòbils, diners, etc) i el cost, si és el cas.
És responsabilitat del tutor/a guardar totes les autoritzacions dins la carpeta de grup fins a final de 
curs i comprovar que cada alumne/a ha portat la seva.
En cas de no portar-la es posarà en contacte per telèfon amb la família. Si no és possible contactar-hi,
es posarà en coneixement del Cap d'Estudis i aquest alumne no podrà assistir a l'activitat. L’alumne
haurà de quedar degudament atès al centre.
A la sortida es portarà una petita farmaciola, per qualsevol emergència que es pugui presentar. Estan 
disponibles a la secretaria del centre.
● En el cas de què sigui una sortida d'un sol curs, nivell o d'un cicle, l'organització serà a càrrec del
tutor/a o del coordinador/a de cicle: redacció de les autoritzacions, etc. El cap d’estudis s’encarregarà
de fer la reserva del bus.
● En el cas d'una sortida de tot el centre, l'organització serà a càrrec del cap d'estudis, el director/a 
i/o secretària.
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      ● Les sortides queden establertes de la següent manera:
Cada classe farà una sortida per trimestre.
Educació Infantil i 1ri 2n de primària podran realitzar sortides dins l'illa de Formentera.
A 3r ii 4t d’Educació Primària sortides dins l'illa de Formentera i Eivissa
A 5èi 6ètambé es poden realitzar sortides dins les Illes Balears, Comunitat Valenciana i Catalunya.

C) Sortides fora de l’illa

● Les sortides amb pernoctació han de ser aprovades per inspecció per aquest motiu els tutors han
de realitzar un petit projecte per enviar a Inspecció, amb una anterioritat d’un mes abans de la
sortida. Aquestes autoritzacions han de ser Van aprovades pel Consell Escolar.

● Els alumnes de 5è de primària podran anar al Camp d'Aprenentatge de Sa Cala o a Cala Jondal 
(max. 2 nits).

●  Els  alumnes  de  6è  podran  realitzar  un  viatge  d'estudis  a  Mallorca,  Comunitat  Valenciana  i
Catalunya (per proximitat i combinació amb vaixell) amb una estada màxima de cinc dies a un
camp d'aprenentatge, granja-escola o casa de colònies. S'intentarà cercar preus assequibles per
a tots els alumnes.

Es podran realitzar activitats per a aconseguir diners per rebaixar el preu (rifes, etc.), sempre que no
suposin interrompre el ritme normal de classe. En aquestes activitats es podrà comptar amb l’ajut
dels pares/mares però SEMPRE serà el tutor qui gestioni la part econòmica amb la supervisió de la
secretària del centre.

Els diners recaptats en les diferents activitats es repartiran de manera equitativa entre els alumnes. Si
una família expressa la seva renúncia a participar en les activitats de recaptació de fons, no rebrà la
seva part.

A principi de curs (octubre) els pares abonaran una part de la quota (paga i senyal) per tal de reservar
el viatge.

Les despeses dels mestres acompanyants derivades del viatge d’estudis es treuen del fons de diners 
recaptats de les activitats realitzades.

5.3.2. NORMES A SEGUIR EN LES SORTIDES.

Els alumnes:

En cap cas els alumnes es poden separar de la resta del grup. En cas necessari, ho faran acompanyats 
per un dels mestres que ho haurà comunicat prèviament als seus companys. Els alumnes han de 
caminar de manera ordenada per la via pública, en files de 2, sense espitjar-se i en veu baixa. El grup 
ha d’estar cohesionat en tot moment per tant el mestre de davant ha de frenar el grup.

Els alumnes han de prestar atenció a les indicacions del mestre en tot moment. Els alumnes no 

poden dur mòbils o altres aparells electrònics, jocs, diners o llepolies. Per tal de facilitar la 

identificació dels alumnes a les sortides, és recomanable que tots portin una samarreta del mateix 

color.

Els/les tutors/es:

41



Els mestres són els responsables de què els alumnes mantenguin l’ordre.

Al llarg de l’activitat els tutors han de portar un control estricte de l’alumnat i realitzar els recomptes
que siguin necessaris. En cas d’observar la manca d'un alumne s'ha d’avisar a les autoritats públiques
immediatament.

Els mestres acompanyants s’han de col·locar sempre en llocs estratègics: principi i final de fila i al 
costat d´alumnes disruptius.

El tutor/a és responsable de vigilar el comportament dels alumnes. En els locals tancats, els tutors/es
s’han de situar al costat del seu grup amb els alumnes disruptius a la vista. El mestre és responsable
de què facin silenci i es comportin de manera adequada.

Portar una farmaciola  amb el material necessari.
La funció dels mestres és vigilar i dirigir l’activitat en tot moment.

5.3.3. ASSISTÈNCIA A ESPECTACLES O ACTES OFICIALS

Una de les competències que els alumnes han d’aprendre és saber estar. L’assistència a actes formals
i espectacles dona l’oportunitat de posar en pràctica normes de comportament i civisme que faciliten
el civisme i la vida en societat.
Prèviament a assistir a aquests actes (conferències, espectacles a la sala de cultura, Consell per la
Infància a l’ajuntament, entregues de premis, etc.) els tutors/es recordaran als alumnes les normes a
seguir:

● Anar en fila de manera ordenada i sense córrer fins al lloc d’arribada segons indiqui el/la 
tutor/a.

● Seure bé.
● No cridar (parlar en un to de veu baix), escoltar quan els altres parlen i no molestar els 

companys.
● Mostrar-se respectuós (artistes, conferenciant etc.)

Quan hem de fer seure el grup d’alumnes en un espai que no és l’habitual (pista, cinema, etc.) a fi
d’agilitzar s’ha de demanar que tots estiguin esperant drets en fila fins que el mestre els indiqui que
han de seure. Cal recordar que els alumnes NO es poden asseure on vulguin i serà el tutor/a qui
distribueixi el grup, separant alumnes amb un comportament conflictiu que haurà de seure al seu
costat.

5.4. ESMORZAR

A educació infantil cada dia de la setmana es duu un tipus d’esmorzar saludable, seguint el 
calendari establert.
A primària s’han de dur esmorzar saludables com entrepans, fruits secs, fruita o productes de la
terra  (panades,  coca amb pebrera...)  No es poden dur  aliments d’alt  contingut  en sucre o poc
saludables  com  pastisseria  industrial,  bosses  de  patates  fregides,  llepolies,  caramels,  xiclets,
begudes gasoses o sucs de fruita industrials.
Els/les mestres han de controlar que els alumnes portin un esmorzar adequat cada dia i avisar els 
pares si un alumne no en porta o bé porta un esmorzar poc adequat.
Cinc minuts abans de què soni la sirena els alumnes podran començar a esmorzar dins l’aula. Abans
de sortir el mestre ha de vigilar que no es treguin papers o envasos de sucs de fruita o galetes al
pati i es llencin als poals de reciclatge.
Si algun alumne s’oblida de portar esmorzar es trucarà els pares. A més s'establirà un responsable a cada 
edifici que s’encarregui de comprar l’esmorzar per a aquests alumnes.
A la reunió de principi de curs s’ha d’avisar els pares/tutors legals de què portin els aliments amb 
carmanyola i l’aigua amb cantimplora per tal de reduir envasos.
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5.5. CELEBRACIONS
El CEIP Mestre Lluís Andreu és una escola aconfessional. Celebrarem les nostres festes, tradicions i 
costums populars des de l’àmbit cultural.
Es poden celebrar els aniversaris dels alumnes una vegada al mes (tots els alumnes del mes junts) qui
ho desitgi. Només es poden dur aliments saludables com entrepans, fruita o fruits secs. En cap cas es
poden dur llaminadures, sucs industrials o pastissos. Tampoc es poden dur regals pels companys. Els

tutors/les tutores són responsables de fer complir aquestes normes informant convenientment les 
famílies.
Per  respecte  a  l’alumnat,  el  tutor  no  repartirà  invitacions  per  les  celebracions  particulars  dels
alumnes, només es farà en el cas en que tot el grup d’alumnes hi estigui convidat. En el cas de tenir
alumnes amb intoleràncies alimentàries el tutor/a ha de tenir-ho en compte.

5.6. SALUD

En formalitzar la matrícula, la família ha d’informar al centre en el cas d’alguna malaltia greu i/o crònica
(diabetis, asma, al·lèrgies alimentàries...entre d’altres.)
A la reunió individual de principi de curs, els pares han d’avisar al tutor/a de possibles malalties. Segons les
instruccions,  s’ha  de comunicar i  donar  d’alta a  aquests  alumnes al Programa d’Alerta Escolar  (Servei
d’Atenció a la Diversitat), amb un informe mèdic i l’autorització dels pares. Les tutores han d’informar a
direcció de possibles casos de malalties cròniques.
En els cas d’alumnat que estigui al programa d’Alerta Escolar hi ha d’haver el Protocol d’actuació penjat a
l’aula amb la medicació pertinent (si la necessita) i l’ús de la qual ha de conèixer tot el professorat que
tengui aquest alumne/a.

5.6.1. FARMACIOLA I ALUMNES MALALTS

● El centre disposa d’una farmaciola a cada edifici.
● L’equip directiu és el responsable de la farmaciola. Periòdicament han de revisar el contingut de la
farmaciola per reposar-ne el material. També han de revisar la caducitat dels productes.
●  Els  productes  de  primers  auxilis  que  ha  de  tenir  són:  antisèptics  d’ús  extern  del  tipus
clorhexidina, benes de diferents mides de cotó i de crepè, bossa de fred o gel,  cotó, tiretes i
apòsits,  esparadrap  antial·lèrgic  de  paper,  gases  estèrils,  guants  d’un  sol  ús,  pinces,  sèrum
fisiològic, termòmetre, tisores d’acer inoxidable i punta rodona.
● A prop de la farmaciola, hi ha d’haver les instruccions bàsiques de primers auxilis.

En el cas de petites ferides, serà el mestre que està a càrrec de l’alumne qui farà les primeres 
cures. En el cas de ferides més greus, malestar general o febre trucar a la família o a urgències, 
telefonant al 061, segons la gravetat.

No es poden dur alumnes en el propi vehicle a l’hospital.

5.6.2. ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS
Si un alumne és al·lèrgic a algun medicament ha d’informar-ho per escrit a la mestra tutora. Sempre 
que sigui possible es demanarà als pares que l’horari de l’administració de medicaments no 
coincideixi en horari lectiu.
Les mestres no poden administrar medicaments als alumnes.
Els alumnes no poden fer ús de medicaments en hores de classe sense l’autorització expressa. En cas 
de què els pares sol·licitin l’administració d’algun medicament en horari lectiu, han de signar 
l’autorització pertinent que es demana a secretaria. Aquesta autorització s’ha d’arxivar a l’expedient.

5.6.3. POLLS

43



Si algun/a mestre/a troba alumnes amb polls a la seva classe, s’avisarà personalment la família de
l’alumne telefònicament o per Bynapp. En el cas de què la família avisada no respongui a la demanda de
desinfestació en el termini de dos dies , s’insistirà una segona vegada.

Si no s’obté resposta, s’avisarà a direcció per posar en marxa el protocol de negligència de pares i 
avisar a Serveis Socials.

També s’enviarà un comunicat a totes les famílies de la classe amb la recomanació de fer el 
tractament oportú.

5.6.4. PROGRAMA ALERTA ESCOLAR

L’alumnat amb problemes mèdics de risc contemplats a les instruccions del Programa d’Alerta Escolar
seran inscrits en el programa. A principi de curs els mestres han de demanar informació sobre la salut dels
alumnes. Les famílies han d’anar a l’hospital per tal d’incloure aquests alumnes a la bases de dades i així
facilitar la coordinació escola-hospital.

5.7. ÚS DE MÒBILS
Els alumnes no poden dur mòbil a l’escola, ni utilitzar-lo en el recinte escolar o bus. Els alumnes 
poden trucar a la família des de l’escola en cas de necessitat o urgència. En el cas de famílies, que per 
motius d’organització familiar necessitin que el seu fill porti el mòbil a l’escola han d’informar al tutor
per escrit. El tutor/a custodiarà el dispositiu durant tot l’horari lectiu. Si un mestre veu que un 
alumne està utilitzant un mòbil dins el recinte, l’ha de retenir i dur-ho a direcció. Els pares l’hauran de
venir a cercar personalment.

Els i les mestres són un exemple i per tant tampoc poden utilitzar el mòbil durant el temps de classe 
o quan fan guàrdies de pati o activitats complementàries.

5.8. ÚS DE JOCS I OBJECTES PERSONALS A L’ESCOLA

El centre disposa de jocs diversos per utilitzar durant la jornada escolar. Els mestres han de fer 
arribar a l’equip directiu les necessitats que considerin.
L’escola promou compartir jocs i els jocs en equip.
No es poden dur jocs personals a l’escola ja que promouen l’individualisme, la comparació entre 
iguals i el consumisme.
També es consideren jocs els diferents objectes o cartes col·leccionables o qualsevol tipus d’objectes 
no necessaris que distreguin de l’aprenentatge (p.e. figures o ninots de goma, etc.).

5.9. EN RELACIÓ AL PROFESSORAT.

5.9.1. DRETS DEL PROFESSORAT

● Tots els drets laborals reconeguts als treballadors de l’ensenyament.
● No ser discriminat per raons de religió, edat, sexe, idees polítiques…
● Participar activament en la gestió del centre, personalment o a través dels seus representants.
● A la col·laboració dels pares.
● Fer arribar les crítiques i suggeriments al cicle, claustre, consell escolar, ajuntament i altres 

organismes quan hi hagi conflictes, i/o es trobi oportú.
● Elegir i ser elegit per ocupar els càrrecs dins els diferents òrgans del centre (comissions, Consell

escolar…)
● Ser tractat amb respecte per part de les famílies i/o tutors legals dels alumnes.
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5.9.2. DEURES DEL PROFESSORAT:
● Assistir als Claustres i participar en les reunions de cicle, reunions amb el pares i mares i totes 

les altres que preveu el reglament d'organització i gestió del centre.
● Realitzar l'ensenyament seguint el projecte educatiu i el ROF.
● Programar i preparar el treball escolar per fer possible una eficient feina docent, determinant 

els criteris d'avaluació.
● Realitzar avaluació continua i activitats de reforç i ampliació per donar resposta a la diversitat 

de l'alumnat.
● Vigilàncies en temps de l'esplai en els espais establerts.
● Dur a terme les responsabilitats assignades a principi de curs.
● Assistir a les reunions dels òrgans dels quals formi part.
● Assistir amb puntualitat a les classes.
● Mantenir el secret de deliberació i votació del claustre i del consell escolar. 
● Assumir les decisions del claustre.
● Controlar l'assistència i puntualitat dels alumnes.
● Complir amb el pla d'acció tutorial.
● No discriminar els alumnes.
● Complir i col·laborar per a fer complir totes les normes que aprovi el consell escolar, o el 

claustre, relatives a la funció docent.
● Treballar per aconseguir una bona convivència i l'aplicació de la normativa vigent: projecte 

lingüístic, reglament d'organització, normes de convivència, etc.
● Cooperar en el manteniment i bon ús del material i instal·lacions del Centre. 
● Complir l'horari escolar aprovat pel Consell Escolar.

5.9.3. FALTES D'ASSISTÈNCIA I SUBSTITUCIONS

Els mestres estam obligats a complir els horaris personals aprovats pel nostre centre. La 
puntualitat a la feina és el principi d'una eficient jornada laboral.

El/La director/a del centre té la responsabilitat de saber els mestres que falten al centre i el
cap d'estudis és el responsable de gestionar i coordinar les substitucions així com d’introduir
les faltes d’assistència del professorat al programari del Gestib abans del dia 5 de cada mes.
Per aquest motiu s'ha d'informar a tot dos en cas de sol·licitud de permís o malaltia.
El professorat ha de justificar les faltes d'assistència i puntualitat abans de final de mes 
presentant el justificat pertinent.

Criteris per realitzar les substitucions:

▪ A Infantil i primària les substitucions s'articularan preferentment dins la seva etapa. En
cas de necessitat es recorrerà a qualsevol personal docent indiferentment de l'etapa
on es trobi.

▪ En el cas de substitucions de diversos dies, quan la conselleria no envia cap substitut,
s'intentaran organitzar  les  substitucions  de  manera  que  el  grup tengui  el  menor
número possible de mestres.

▪  Sempre  que  sigui  possible,  s'ha  d'informar  amb  antelació  d'una  possible  falta
d'assistència a la cap d'estudis i a la direcció del centre, via telefònica o per missatge
(Bynapp  o  correu  electrònic),  per  facilitar  l'organització  de  la  substitució  al  cap
d'estudis.
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Criteris a l'hora de substituir:

1. Desfer els desdoblament i substitueix el /la paral·lel/la.

2. El mestre de suport que està a l'aula en aquell moment.

3. Mestres que en aquella hora tenen especialitat i per tant tenen hora lliure o de reforç.
4. Mestres amb tasques de coordinació.

5. Mestres en reducció de jornada (majors 55) de forma voluntària.

6. Mestres de suport que estan en el cicle.

7. Equip directiu.

El mestre ha de deixar feina preparada a la seva programació setmanal penjada al DRIVE i a la seva 
classe.

5.9.4. PERMISOS O FALTES D’ASSISTÈNCIA D'1 A 3 DIES

Els permisos s'han de demanar a Direcció amb antelació. Direcció serà qui els podrà concedir o
denegar.

5.9.5. PERMISOS O FALTES D'ASSISTÈNCIA DE MÉS DE 3 DIES
Els permisos per més de 3 dies han de ser demanats a Conselleria amb 15 dies d'antelació com a 
mínim.
Si hi ha una baixa de més de 3 dies per malaltia, al quart dia s'ha de dur la baixa inicial del metge al 
centre.

En cas que la baixa continuï, els professors interins i en pràctiques hauran de dur al Centre o a 
Conselleria un comunicat de continuïtat de baixa cada setmana o 15 dies.
Comunicat d'alta: en el moment de reconeixement del cessament de la malaltia, el metge ha 
d'estendre el comunicat d'alta i l'endemà la persona interessada l'ha de presentar el centre.
Abans del cinquè dia de cada mes, es farà pública, a la sala de mestres, el full mensual de faltes,
corresponent  al  mes  anterior.  Els/les  mestres  podran  presentar  a  la  direcció  les  al·legacions
pertinents a aquest respecte fins el dia 10 de cada mes.
La direcció del centre vetllarà perquè la relació de faltes d’assistència del professorat corresponent al
mes anterior sigui introduïa al programa Gestib WEB i tancada abans de dia 10 de cada mes, amb la
finalitat que l’Administració educativa pugui efectuar els controls corresponents.
Els comunicats de malaltia  (baixes, altes i confirmacions) del professorat interí  s’han d’enviar per
l’aplicació VALIB a partir del 31 de març del 2021. Els comunicats dels funcionaris s’han de realitzar
directament al Gestib

5.10. EN RELACIÓ A LES FAMÍLIES

Les relacions amb les famílies, és un dels eixos del nostre projecte d’escola.

Al punt 4.2. d'aquest Reglament es fa referència als diferents mecanismes de participació formal i 
col·laboració de les famílies.
Però en quant a normes per a una bona convivència destacam:

● En el moment de l’entrada i de la sortida: Les famílies no poden entrar al recinte escolar en el
cas  de  l’alumnat de primària.  I  SÍ  que poden fer-ho en el  cas  de  l'alumnat d’infantil  per
portar-los a les files que fan al pati.

● El mestre tutor/La mestra tutora podrà informar d’algun aspecte puntual de l’alumne, però 
aquest no és un moment de tutoria.

● A l’entrada de les aules d'infantil hi ha uns plafons amb comunicacions i fulls informatius per a 
les famílies.
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● Les famílies o adults acompanyants han de respectar les normes recollides a aquest document 
pel que fa a no fumar i no entrar cans.

Per comunicar-se amb el centre:
- A les tutories: Cal demanar cita prèviament amb la tutora a través de l'agenda de l'alumne, 
Bynapp o correu electrònic.
- A les reunions d’aula: Es convocarà a les famílies amb els punts a tractar a la reunió,
preferiblement per videoconferència.
- A través dels seus representants al consell escolar i a l'APIMA.
- A les festes i celebracions del centre: Es convidarà a les festes a través del Bynapp i 
s'animarà a les famílies a la seva assistència i participació activa.

5.10.1. DRETS I DEURES DELS PARES/MARES

DRETS
1. Dret a ser respectats en la consciència cívica, religiosa i moral de la família.
2. Dret a educar als seus fills/es segons les seves conviccions filosòfiques i religioses.
3. Dret a intervenir en la gestió del centre mitjançant la seva participació als òrgans de 
govern col·legiats del centre.
4. Dret a tenir garantida la llibertat d’associació dins l’àmbit educatiu.

5. Dret a participar en el funcionament del centre mitjançant la seva associació. 
6. Dret a no patir cap tipus de discriminació.

DEURES
1. Respectar les instal·lacions (espais, mobiliari, material…).
2. Col·laborar en el manteniment de les instal·lacions.
3. Complir les normes del centre: horari, neteja, normes sanitàries...

4. Conèixer i respectar el projecte educatiu del centre i el projecte lingüístic. 5. 
Respectar i col·laborar amb els professionals del centre, mestres, monitors, personal 
no docent, voluntariat...
6.  Respectar  les  normes  de  convivència  i  no  mostrar  conductes  d'assetjament  o

violència  cap a cap persona del centre:  personal  docent i  no  docent,  alumnes,
monitors o altres famílies.

5.11. EN RELACIÓ ALS ALUMNES

5.11.1. DRETS I DEURES DELS ALUMNES

Aquest punt tindrà com a marc legal tot el que recull el Decret 121/2010, de 10 de desembre,
pel  qual  s’estableixen els  drets i  els  deures dels  alumnes i  les  normes de convivència als  centres
docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.

Aquest  punt quedarà recollit  al  Pla de Convivència,  document base de la convivència del
nostre centre. En cas d'haver de resoldre algun fet que no reculli  aquest document, es seguirà la
normativa vigent.

Tal com recull el Decret," la formació en el respecte dels drets i les llibertats fonamentals i en
l’exercici de la tolerància dins els principis democràtics de convivència és un dels objectius que ha de
definir el sistema educatiu. Aprendre a viure junts constitueix, sense cap dubte, una de les finalitats
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bàsiques de l’educació i un repte per als nostres centres docents, on els alumnes han d’aprendre a
conviure coneixent millor els altres i a crear un entorn que impulsi la realització de projectes comuns,
la prevenció de conflictes i, en tot cas, si s’escauen, la resolució pacífica d’aquests."

Aquest Decret té per objecte:

1. Regular els drets i els deures dels alumnes.
2. Promoure i desenvolupar mesures i recursos per fomentar la convivència escolar, així com per 

prevenir i gestionar conflictes.
3. Fixar les normes de convivència que s’han d’observar als centres docents i els mecanismes de

correcció de les conductes contràries a aquestes normes o que les perjudiquen greument.

Una de les principals finalitats de la nostra escola és formar futurs ciutadans competents per 
viure en societat amb valors i actituds de respecte i tolerància.

És per això que considerem important potenciar un clima de benestar al centre, on tots i
totes ens trobem acollits i escoltats, però dins aquest marc i coneixent les necessitats dels infants
d’aquestes edats també considerem important elaborar un marc de normes de convivència a cada
grup - aula.

A) DRETS DELS ALUMNES

● Dret a una formació integral.
● Dret a la no discriminació a la igualtat d'oportunitats.
● Dret a la valoració objectiva del rendiment escolar.
● Dret a la orientació educativa i professional.
● Dret al respecte de les pròpies conviccions.
● Dret a la identitat, la integritat, la intimitat i la dignitat personals.
● Dret a la informació i a la llibertat d'expressió.
● Dret a la manifestació col·lectiva de discrepàncies.
● Dret a la participació en el funcionament i en les activitats del centre.
● Dret a l'associació.
● Dret a la utilització de les instal·lacions del centre.
● Dret de reunió.

B) DEURES DELS ALUMNES
● L’estudi com a deure bàsic.
● Deure de respectar els professors.
● Deure de respecte i solidaritat cap als companys.
● Deure de participar en el centre i de respectar els diferents membres de la comunitat.

educativa: personal no docent, als monitors dels diferents serveis i activitats
complementàries i famílies.

● Deure de complir les normes de convivència.

5.11.2. NORMES DE CONVIVÈNCIA QUE GARANTEIXEN ELS DRETS I ELS DEURES DELS 
ALUMNES

● Arribar puntual a les classes.
● Demanar torn de parla, aixecant el braç.
● Parlar als companys, mestres i PAS del centre amb respecte (to de veu, llenguatge, gestos, 

etc.).
● Esforçar-se i tenir una actitud activa durant les sessions lectives.
● Tenir una actitud de millora de les relacions personals al centre.
● Desplaçar-se per l’escola caminant i sense fer soroll.
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● Tractar els espais i el material de centre amb cura.
● Respectar les regles del patis (torns de pistes, regles dels jocs etc.).
● Portar el material necessari per treballar a classe.

A principi de curs tots els i les mestres han de recordar les normes de convivència als alumnes i 
consensuar les normes de classe.

5.12. ESTRATÈGIES DE PREVENCIÓ I DE GESTIÓ DE CONFLICTES

La bona convivència  i  la  gestió  de  les  emocions són uns dels  eixos  principals  del  nostre
centre.  Entenem  el  conflicte  no  com  a  una  cosa  que  s'ha  d'evitar  sinó  com a  part  del  procés
d'aprenentatge. Per aquest motiu, el centre implementa tècniques diverses per tal de prevenir els
conflictes  i  resoldre'ls  de  manera  constructiva.  En  el  pla  de  convivència  s'especifiquen  aquestes
tècniques.

A) PREVENCIÓ DE CONFLICTES

Dins l'àmbit de prevenció dels conflictes es duen a terme les següents accions contemplades dins el 
pla de convivència:

● Activitats de cohesió de grup durant la primera setmana de curs i sempre que es requereixi si 
les dinàmiques no són apropiades.

● Pràctica de cercles restauratius i cercles de comunicació de manera regular dins l'aula. 
● Padrinet lector.
● Horari de mediació a l'hora del pati.
● Horari d'organització de patis.
● Sessió de tutoria dins l'horari lectiu
● El dibuix o la redacció del que ha succeït, com a estratègies per representar el conflicte, per 

prendre consciència i fer la reflexió.

B) GESTIÓ DE CONFLICTES

Detecció.

Tots els mestres són responsables de mantenir una actitud d'escolta activa tant davant 
l'alumnat com davant les famílies.

Davant qualsevol denúncia o mostra de preocupació per part de famílies o d'altres alumnes,
els tutors han de comunicar-ho al coordinador de convivència o equip directiu a fi de valorar-
ne possibles actuacions.

QUADERN DE PATIS: aquesta eina de registre dels conflictes de pati ajuda a descobrir 
possibles actituds abusadores. És obligatori el seu ús per part dels mestres de pati.

Gestió del conflicte i arribada a acords.

Aula de mediació a l'edifici Migjorn

o És un espai de resolució de conflictes a través del diàleg i l’expressió de les emocions.
o Està adreçat a tots els sectors de la comunitat educativa: mestres-mestres, mestres-
alumnes, mestres-famílies, mestres-mestres, alumnes-alumnes etc.
o Els alumnes que ho desitgin poden anar a l'aula de mediació per tal de resoldre els seus conflictes i
arribar a acords. Només cal que s'apuntin a l'horari de la porta de l'aula de mediació.
o Quan s'ha produït un conflicte entre alumnes, els mestres tutors poden decidir que l'alumne 
ha d'anar a mediació.
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o Una altra tècnica pot ser el contracte o pacte de compromís entre alumnes.

La tècnica utilitzada a l’aula de mediació es resumeix en les següents preguntes que també es 
poden aplicar per resoldre conflictes en altres situacions fora de l’aula de mediació:

1. QUÈ HA PASSAT?

2. QUÈ PENSAVES EN AQUELL MOMENT?

3. QUÈ HAS PENSAT DES DE LLAVORS ENÇÀ?

4. A QUI HA AFECTAT EL QUE HAS FET?

5. QUÈ POTS FER PER MILLORAR LA SITUACIÓ?

        5.13. CORRECCIONS A LES CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA.

Sempre s'intentarà que les correccions a aplicar estiguin relacionades amb la conducta contrària a la 
convivència que s'ha produït.

Aquestes han de tenir la finalitat de restabliment de la pau o dels danys ocasionats. En el cas de 
conflictes entre alumnes sempre es passarà per la pràctica de la mediació escolar.

Alguns exemples de conseqüències són:

● Restituir allò que s'ha romput.
● Tasques de neteja o jardineria dins el recinte (escombrar, recollir papers, arrancar herba...) que

repercuteixen en benefici de tots.
● Realitzar treballs acadèmics relacionats amb la falta comesa (p.e. racisme, prejudicis socials, 

abús, etc.)
● Demanar perdó i fer alguna cosa restauradora per la persona ofesa.
● Realitzar les tasques no acabades durant el temps de pati.
● Pèrdua del dret al servei de transport escolar per un període de temps determinat.

En el pla de convivència s'especifiquen les faltes lleus, greus i molt greus i les diferents 
mesures correctives.

Instruments i procediments d’informació i comunicació a les famílies.
Qualsevol membre de la comunitat educativa que tengui coneixement d'una falta de convivència i/o
d'algun conflicte, ho comunicarà a qualsevol mestre, tutor/a o membre de l'equip directiu. EL tutor 
serà informat de la conducta no adequada del seu alumne qui farà una tutoria individual i recollirà 
tota la informació de la situació abans de comunicar-ho a la família.
Es comunicarà a la família i se'ls convocarà a una tutoria, segons l'edat de l'alumne la comunicació 
serà per telèfon, al moment de la recollida o per escrit en l'agenda.

5.14. PROTOCOLS D'ACTUACIÓ EN RELACIÓ AMB L’ASSETJAMENT ESCOLAR
En el pla de convivència es concreta el protocol d'assetjament escolar.

5.15. FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA.
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La comissió de convivència s'ha de reunir un mínim de 3 vegades per curs de forma ordinària i les
vegades que es necessiti de forma extraordinària per posar en marxa protocols d'assetjament, revisió
del pla de convivència, formació, etc.

A principi de curs s'establirà un calendari de reunions.

La composició de la comissió és segons normativa:

- 1 Representant de l'equip directiu

- 4 Representants dels mestres

- 1 Representant de famílies

- 1 representant del PAS (Personal d'administració i serveis)

- Orientador del centre.

El centre vetllarà perquè els components d'aquesta comissió tinguin formació en aquest tema. En el 
cas de què algun membre de la comissió (mare/pare o mestres) tingui relació directa amb els 
implicats en algun cas d'assetjament, s'haurà d'abstenir en la presa de decisions del cas.

6. DIFUSIÓ, APLICACIÓ I SEGUIMENT DEL ROF

Aquest document és d'obligat compliment per tots els membres de la comunitat educativa.
Entrarà en vigor una vegada aprovat pel Consell Escolar.
L'Equip Directiu és responsable del seu compliment.
Una còpia del document estarà a la sala de mestres per la consulta del professorat. El Claustre té 

com a competència informar de les normes d'organització i funcionament del centre:

● Direcció informarà a l'APIMA i als coordinadors dels diferents serveis.
● Els tutors informaran a les famílies a les reunions de pares a principi de curs .
● Els tutors seran els encarregats d'informar als alumnes dels aspectes que els afecten.

El Consell Escolar té com a competències: proposar mesures que afavoreixin la convivència,
analitzar  i  valorar  el  funcionament  general  del  centre  i  elaborar  propostes  i  informes  sobre  el
funcionament del centre.

Aquest document s'incorpora al projecte educatiu del centre.

Tal com dicten les instruccions aquest document s'ha d'actualitzar i revisar, com a mínim, 
cada cinc anys per part de l'equip directiu amb les aportacions de tota la comunitat educativa. Si és el
cas, també es podrà modificar a petició d'una tercera part dels membres del Consell Escolar o quan hi
hagi alguna legislació nova que suposi un canvi.

Difusió de les normes de funcionament de centre i serveis.

Entre el professorat:

▪ A principi de curs es donarà als mestres nouvinguts una còpia del ROF així com una 
còpia del Pla d'acció tutorial. Són de lectura obligada.

▪ En les sales de mestres hi haurà una còpia de cada document per a la seva consulta. 

Entre l'alumnat:
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▪ A les agendes dels alumnes hi ha un resum sobre les normes a recordar.

▪ A principi de curs les tutores i tutors han de dedicar una sessió a recordar i treballar les 
normes de classe i del centre.

▪ Així mateix els tutors i tutores són responsables de difondre el projecte de patis (només
d'ús dels jocs, normes d'esmorzar, funcionament de la mediació i quadern de patis) Aquesta 
informació es recull al Pla d'acció tutorial i és d'obligat compliment. Entre les famílies:

▪ A principi de curs, es reparteix un comunicat informatiu a les famílies sobre el 
funcionament del centre.

▪ Una còpia del ROF es farà arribar a l'APIMA a través del Consell Escolar.

Difusió del pla d'evacuació.

Cada principi de curs, en el claustre de distribució de tasques, es distribuirà entre el 
professorat un quadre resum de tasques.

Darrera la porta de cada aula hi ha un cartell informatiu de les instruccions a seguir 
en cas d'evacuació.
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