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INTRODUCCIÓ  
 
En el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius; en el títol 2: Direcció i 
autonomia organitzativa dels centres públics de la Generalitat i títol 3: Direcció i autonomia de 
gestió dels centres públics de la Generalitat queda regulat quines són les normes d’organització i 
funcionament del centre i que en aquest document queden concretades i emmarcades dins del 
projecte educatiu del centre. Aquest document serà una eina que ens serveixi per regular la vida 
interna del centre i ha d’establir i concretar les relacions entre els diferents sectors que formen 
part de la comunitat educativa. 
 
L’àmbit d’aplicació d’aquest document va dirigit als següents membres de la comunitat escolar:  

a) Alumnat matriculat al centre. 
b) Professorat amb destinació al centre en qualsevol de les seves modalitats: funcionari/a de 

carrera definitius o provisionals, interins/es , substituts/es,...  
c) Pares/mares o tutors/es d’alumnes.  
d) Personal no docent: auxiliar administratiu, auxiliar d’EE, etc.  
e) Totes aquelles persones o entitats que per qualsevol motiu i temporalment entrin dins de 

la comunitat escolar. 
 
 
 

I ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE  
 

1. Atenció a les necessitats educatives de l’alumnat  
 
L’atenció a la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat i l’objectiu d’assolir les 
competències que li permetin el seu desenvolupament personal i escolar ha de ser un principi 
comú per a tots els docents del centre.  
 
1.1. Acció tutorial  

 
L’acció tutorial, que comporta el seguiment individual i col·lectiu dels alumnes, ha de 
contribuir al desenvolupament de la seva personalitat i els ha de prestar l’orientació de 
caràcter personal i acadèmic que els ajudi a assolir la maduresa personal i la integració social. 
Aquest treball s’inclourà dins l’àrea d’educació en valors.  
 
Funcions del tutor/a d’un grup:  

 Contribuir al desenvolupament d’una dinàmica positiva en el grup classe i a la implicació 
de l’alumnat i de les seves famílies en la dinàmica del centre.  

 Fer el seguiment de l’alumnat i vetllar especialment per l’assoliment progressiu de les 
competències bàsiques i dels objectius proposats.  

 Coordinar l’acció educativa amb tots els mestres que incideixen en els mateixos alumnes. 

 Realitzar entrevistes i reunions amb els pares i mares o tutors legals, enregistrant els 
aspectes més importants, que quedarà arxivat a la carpeta del curs. Són preceptives una 
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reunió grupal a l’inici de curs per a tots els pares, mares i tutors, i dues de manera 
individualitzada, una durant el curs i un altra a l’entregar l’informe final.   

 Coordinar l’elaboració de plans individualitzats o adaptacions de la programació a les 
necessitats i característiques de l’alumnat conjuntament amb Educació Especial i          
Especialistes. 

 
 

1.2. Atenció a la diversitat  
 
S’ha creat el perfil d’un lloc específic estructural per l’atenció a la diversitat. 
 
1.2.1. Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) 
 

Aquesta comissió s’ha creat a fi de planificar, promoure i fer el seguiment d’actuacions 
que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat 
d’acord amb el document d’Atenció a la Diversitat. Es reunirà un mínim d’una vegada al 
mes. Estarà composada per: la cap d’estudis, les mestres d’educació especial, les 
coordinadores de cicle, la tutora de l’Aula d’Acollida (actualment no tenim dotació) i el 
psicopedagog de l’EAP. A més, es podrà convocar a qualsevol altre mestre/a en el cas 
que la comissió així ho determinés.  
 
Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat les funcions següents:  

 La concreció de criteris i prioritats d’atenció a la diversitat de l’alumnat. 

 L’organització, ajustament i seguiment dels recursos de què disposa el centre i 
de les mesures adoptades.  

 El seguiment de l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i 
específiques.  

 La proposta dels plans individualitzats i les altres funcions que en aquest àmbit 
es puguin atribuir.  

 
 
1.2.2. Plans individualitzats 
 

La proposta d’elaborar un pla individualitzat (PI) o una adaptació concreta pot sorgir 
d’un dictamen d’escolarització, d’un informe psicopedagògic o a demanda del tutor/a 
quan pel progrés de l’alumne s’observa que no són suficients les mesures d’atenció 
planificades per al seu grup classe. El disseny d’aquest pla individualitzat serà 
responsabilitat del tutor/a, amb la col·laboració d’Educació Especial i tutor de l’Aula 
d’Acollida i la seva aprovació de la direcció del centre. L’escola disposa d’un model per 
formalitzar-lo. 
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1.2.3. Atenció a l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials 
 
L’atenció a l’alumnat amb NEE, es realitzarà segons els criteris i recursos establerts per 
la Comissió d’Atenció a la Diversitat. La demanda d’una atenció especialitzada a un 
alumne a l’aula d’Educació Especial o per part de la professional de l’EAP, la farà el 
tutor/a de l’alumne mitjançant full de demanda a les mestres d’Educació Especial. 
Paral·lelament, el tutor/a ho ha de comunicar a la família oralment o mitjançant un full 
de comunicació que ha de tornar signat. 
Setmanalment es farà  una reunió de coordinació entre l’EAP i  l’Educació Especial, per 
tal de fer el seguiment, establir i coordinar les actuacions a realitzar, així com per a 
estudiar les possibles demandes d’atenció especial.  
L’atenció per part del professional de l’EAP serà un matí setmanal. (Annex 1. Demanda 
EAP) 
 
 

1.2.4 Monitor/a d’atenció a l’alumnat amb NEE 
 
Actualment disposem d’una vetlladora per atendre tres alumnes amb trastorns greus de 
conducta i un alumne amb TEA. 

 
 
1.2.5. Atenció a l’alumnat nouvingut  
 

En cas d’arribada d’alumnat nouvingut el tutor/a d’Aula d’Acollida serà l’encarregat/da de 
de rebre i acollir l’alumne/a, donant-li una resposta individualitzada segons el Pla 
d’acollida del centre. El tutor/a de l’Aula d’Acollida serà l’encarregat/da de coordinar 
l’avaluació inicial i de realitzar els plans individualitzats, si s’escau, de l’alumnat nouvingut 
per facilitar en la mesura del possible l’accés al currículum ordinari, així com fer el 
seguiment del seu progrés en la integració en la dinàmica del centre i en l’entorn social de 
la seva nova realitat. També serà l’encarregat d’ensenyar-li un coneixement bàsic i útil de 
la llengua catalana. 
 
En cas de no haver dotació de tutor d’AA (com és el cas d’aquest any) serà la cap d’estudis 
l’encarregada de passar-li les proves per conèixer el nivell d’escolarització i adjudicar-lo/a 
al nivell corresponent, prèvia consulta i valoració amb el/la tutor/a del grup. El tutor/a del 
grup serà l’encarregat/da de gestionar l’atenció de l’alumne en qüestió i reclamar la 
necessitat d’atenció del mestre/a d’EE, si cal. L’Escola ha de procurar dotar dels reforços 
necessaris perquè l’alumne pugui avançar en els aprenentatges i accedir al coneixement 
del català. 
 
 

1.3.  Protocol de convivència 
 
Tots els mestres del Claustre han de seguir les Normes per millorar la convivència a l’Escola 
establertes en 4 apartats: prevenció, actuacions, sancions i reforç positiu. (Annex 2) 
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La conducta dels alumnes queda registrada en una graella mensual, gestionada pels tutors, on 
s’utilitzen colors per marcar comportaments.  
 
Les sancions que s’apliquen derivades de la mala conducta d’un alumne es determinaran en el 
cicle i es comunicaran als pares. 
 
Les conseqüències derivades de faltes greus i molt greus es gestionaran des de Direcció i es 
formalitzaran a través de l’Annex de la carta de compromís elaborada pel Claustre. (Annex 3. 
Carta de compromís)    
 

 
 

2. Projectes del centre  
 

2.1. Projecte Lingüístic del Centre 
 
Elaborat Curs 1992-1993, última actualització i aprovació pel Consell Escolar el 17 de juny de 
2009. 
 

2.2. Projecte Natura (Pla triennal 2014-2017) 

 

Aquest Projecte Educatiu es concreta, per als tres primers cursos, en el Pla triennal 2014-2017 

de les Escoles més Sostenibles. És un “Projecte d’Escola” que pretén vincular el currículum de 

l’àrea de coneixement del medi natural amb un treball pràctic de l’hort, el jardí i la granja. 

Tanmateix, la seva naturalesa global fa que sigui un projecte interdisciplinar, el qual permet 

també realitzar un treball de llengua, de plàstica, de matemàtiques, etc. 

 

L’espai del jardí està obert durant l’hora de pati d’Educació Infantil i Primària, així com a l’hora 

del menjador. 

 

El treball de l’hort i la granja (aula oberta) es fa setmanalment, per classes, amb una persona 

de suport i mitjançant la metodologia de treball cooperatiu. 

 

Cada curs disposa d’una parcel·la assignada (des de P5 a 6è) i dos arbres fruiters (P3 a 6è). A 

part, les feines per tenir cura de l’espai comú s’organitzen de la següent manera: 

 Plantes: 

- Parvulari: rega la jardinera de l’olivera. 

- 1r i 2n: reguen i tenen cura del jardí de flors. 

- 5è: compostadora. 

- 6è: manteniment de la bassa, neteja i cura de les plantes aromàtiques i treball de 

l’hivernacle. 

 Cura dels animals: 
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- Primer trimestre: 3r gallines  i 4t conills. 

- Segon trimestre: 1r gallines  i 2n conills. 

- Tercer trimestre: 5è gallines i 6è conills. 

                   

 

Hi ha una mestra encarregada de coordinar el Projecte. Mensualment es dinamitza des de 

l’Equip de Coordinació. A més a més, ens reunirem periòdicament amb els assessors del 

Consorci i de les Escoles més Sostenibles per fer el seguiment del Projecte.  

 

A la sala de professors hi ha una graella amb l’horari de l’espai preestablert, on es poden 

apuntar si volen anar en altres moments fora de l’horari. La coordinadora gestionarà les 

comandes de planter i llavor a través del “full de comanda”. L’administrativa recollirà el 

planter segons la comanda. 

 

 

2.3. Escola Verda (Escoles més Sostenibles) 
 
Amb l’objectiu de gaudir d’una escola respectuosa amb el medi ambient, des de la comunitat 
educativa es fomenten i i es posen en pràctica algunes accions quotidianes per aconseguir-ho:  
- Realitzar correctament la separació de residus per al posterior reciclatge o reutilització. 
- Reutilitzar sempre que es pugui el material fungible, com poden ser els fulls.  
- Imprimir sempre que es pugui per les dues cares.  
- Reciclar a l’hora de realitzar treballs a les aules.  
- Fomentar l’ús d’embolcalls reutilitzables alternatius al paper d’alumini per l’esmorzar. 
- Reduir la quantitat de paper que gastem. 
- Racionalitzar l’ús de l’aigua i la llum. Apagar els llums de les aules al sortir. 
- Controlar la correcta reutilització dels llibres inclosos al programa de socialització  de 

material didàctic. 
- Treball i cura de l’hort, el jardí i les plantes de l’Escola (Pla triennal 2014-2017). 
 
Aquest treball es dinamitza a través de la Comissió Verda d’alumnes. Aquesta està formada 
per un alumne de cada curs de l’Escola i es reuneix 2 cops al trimestre amb la cap d’estudis. 
 
A partir del curs 2014-2015 disposem de la consideració d’Escola Verda (escoles que porten 
més de 5 cursos formant part de l’Agenda 21 Escolar). 

 
 

2.4.  Reutilització de llibres de text i material didàctic  

 
Projecte per fomentar l’ús racional dels recursos, educar per a la conservació i la reutilització 
del material i garantir a les famílies un estalvi econòmic. 
Gestionat per una comissió del Consell Escolar (Directora, mestra, mare). 
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2.5.  Fruita a les escoles 
 
Campanya iniciada durant el curs 2010-2011. Departament d’Agricultura. 
 
4 dies consecutius al mes els alumnes menjaran una peça de fruita a la seva classe a l’hora 
d’esmorzar, per tal de conscienciar-los de la importància del consum de fruita. 

 

 

2.6.  Aula de ciències 
 
Es va fer un  Pla de Formació 2006-2007 i un assessorament durant el curs 2007-2008. 
 
Cada curs va periòdicament a l’aula de ciències a realitzar experiments, o bé n’empra el 
material. 
 
Els dimarts d’13 a 14h, de forma quinzenal, una comissió de mestres de l’Escola s’encarrega 
d’impulsar l’aula vinculant-la al Projecte Natura: proposen activitats, materials,.. 

 
 

2.7.  Biblioteca Escolar 
 
Hi ha una persona que la dinamitza, explicant contes a tots els alumnes (EI setmanalment i PRI 
quinzenalment). Es fa préstec de llibres. 

 
 

2.8.  Treball Cooperatiu  
 
És una eina per afavorir el tractament de la diversitat dins de l’escola inclusiva, per millorar la 
cohesió dels alumnes i unificar la metodologia de treball en la resolució de problemes 
matemàtics i el treball de l’hort. Es començarà a P4 i P5 fent un treball per parelles i, a partir 
de 1r amb grups de 3 o 4 alumnes. Com a mínim es farà una sessió quinzenal amb dues 
mestres a l’aula. 
 
A final de curs els alumnes respondran un qüestionari d’autoavaluació, els resultats del qual 
ens serviran per quantificar la percepció dels alumnes en quant a la millora de la seva  
capacitat de treballar en equip. 

 
 

2.9.  Art Visual i Plàstic 
 
Iniciat en el curs 2008-2009 amb la finalitat d’unificar i potenciar criteris per sensibilitzar i 
desenvolupar la percepció en tota l’expressió artística de l’escola. 
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Es va fer un Pla de Formació de Centre, tot el Claustre, amb una durada de tres anys. Cada 
Curs es treballa la Plàstica, fent tallers, amb el mateix tema: 

2008-2009 Picasso 
2009-2010 Cartellisme 
2010-2011 Barcelona 
2011-2012 Paisatge  
2012-2013 Àfrica 
2013-2014 Indumentària 
2014-2015 L’hort 
2015-2016 Mondrian 

 
Hi ha una comissió formada per un mestre de cada Cicle que es reuneix periòdicament per 
marcar les pautes de treball i la programació. 
 
A final de Curs es fa una exposició a l’escola, oberta als pares, familiars i barri, de tots els 
treballs que s’han realitzat durant el curs. 

 
 

2.10.  Pla de funcionament del Servei de Menjador 
Aquest curs ha canviat l'empresa dels monitors de menjador (no els monitors). Ara ho porta 
CATSCHOOL. La darrera setmana de cada mes es reuneix la Directora de l’Escola, la Presidenta 
de l’AMPA i l’Empresa. A més a més, hi ha una comissió del Consell Escolar encarregada de 
supervisar els menús i el funcionament general del servei de menjador. 
 
Els monitors tenen una agenda on han d'escriure com ha anat cada dia. També han de seguir 
una normativa: 
• la llengua vehicular de l'Escola és el català. 
• No es poden treure les bates. 
• Els alumnes s'han de rentar les mans a les 15h., abans de pujar a les classes. 
• Queda totalment prohibit sortir a fumar durant l'espai de migdia. 
• Els monitors no poden tenir el mòbil mentre estan treballant (excepte la monitora de P3, 

per si fos un cas d'urgència). 
• Els alumnes no poden pujar amb papers impressos a les aules. 
• Es permetrà rentar les dents als nens de famílies que ho sol•licitin (dins un estoig i ben 

marcat amb el nom), però en cap cas és una activitat obligatòria del menjador. 
  
Cada cicle té un monitor de referència, per tal que es pugui comunicar amb el tutor. També hi 
ha una coordinadora que supervisa i s’encarrega de comunicar les incidències a la graella de la 
sala de professors. 
 
Els informes a les famílies es donaran a P3 (diari), a P4 i P5 (setmanal) i a Primària (trimestral). 
 
Durant l'hora d'esbarjo s'obrirà el jardí, s'organitzaran jocs al pati i es faran tallers i deures. Els 
tallers que es faran són: titelles, estampació i mòbils. A banda, s'oferten activitats 
extraescolars de coral (gratuïta, els dimecres) i d'escacs (de pagament). 
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La comissió de menjador es reserva el dret d’expulsar als alumnes que tinguin mal 
comportament en aquest espai. Els alumnes que tinguin beca podran quedar-se a menjar, 
però les famílies els hauran de recollir a les 13:30h. 
 
 

 
 

II ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM 
 

1. Programacions didàctiques 

 
Les programacions hauran d’estar elaborades d’acord amb el Projecte Educatiu del Centre i el 
currículum establert. Cada mestre ha de ser responsable de les programacions didàctiques de 
les àrees que li toqui impartir i de lliurar la documentació al respecte que li pugui ser 
sol·licitada, per tal de garantir la bona pràctica docent. La Coordinació Pedagògica de l’escola 
serà qui marqui les pautes relatives a les opcions metodològiques, organitzatives i d’atenció a 
la diversitat. 
 
Cada Cicle en començar el curs farà un Annex de la programació per actualitzar-la. Una còpia 
d’aquest Annex  estarà a Direcció.  
 
Les programacions es guardaran en el llapis de memòria de direcció i de cicle. 
 
 

2. Competències bàsiques 

 
Dins l’àmbit de les programacions didàctiques s’hauran de precisar els objectius que 
garanteixin l’assoliment de les competències bàsiques i determinar l’atenció que cal donar a 
les competències que tenen un caràcter més transversal.  
 
Es faran desdoblaments de grups i/o grups flexibles per tal de treballar els dictats,  l’expressió 
oral i escrita, la comprensió lectora i el càlcul, utilitzant la mateixa metodologia. Al CS es faran 
desdoblaments de grup per treballar l’expressió oral en anglès.  
 
La metodologia de treball cooperatiu per treballar la resolució de problemes, l’hort i la 
robòtica (CI) fomentarà l’assoliment de les competències metodològiques i personals. 
  

 

3. Avaluació  
 
L’avaluació de l’alumnat ha de ser contínua, global i formativa amb la finalitat de fer un 
seguiment exhaustiu del procés d’aprenentatge i detectar les dificultats que puguin aparèixer, 
analitzant les causes i prenent les mesures necessàries.  
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L’informe d’avaluació del 1r i 2n trimestre a Primària i 1a avaluació a Infantil es farà amb el 
programa SAGA, igual que en els cursos anteriors. Cada tutor/a posarà les notes i les 
observacions generals i es coordinarà amb els mestres d’EE i AA, si cal, perquè puguin 
introduir les seves valoracions en el mateix informe. Els especialistes hauran d’introduir les 
seves notes i comentaris. Caldrà  respectar les dates que s’estableixin per poder imprimir els 
informes des de Secretaria. 
 
 Al 3r trimestre del 2017, tal com preveu el nou Decret d’Avaluació (ORDRE ENS/164/2016, de 
14 de juny), s’implantarà a l’etapa de Primària un nou informe d’avaluació, elaborat amb el 
programa Esfer@, que avaluarà el grau d’assoliment de les competències pròpies de cada 
àmbit agrupades en dimensions i el resultat global de l’àrea de cada alumne. A més a més, en 
la darrera avaluació dels cursos 2n, 4t i 6è també cal avaluar el grau d’assoliment de les 
competències bàsiques de l’àmbit digital, d’aprendre a aprendre i autonomia, iniciativa 
personal i emprenedoria. Els resultats d’aquesta darrera avaluació han de quedar reflectits en 
els documents oficials d’avaluació i s’han d’expressar en els termes següents: Assoliment 
Excel·lent (AE), Assoliment Notable (AN), Assoliment Satisfactori (AS) o No Assoliment (NA). 
 
En els documents oficials d’avaluació dels alumnes amb PI els resultats de l’avaluació fan 
referència als criteris d’avaluació establerts en el seu PI. 
 
 
3.1. Avaluacions inicials 

 
Es faran servir els resultats de les proves de final de cicle del curs anterior, com    
avaluació inicial en els primers cursos de cicle (1r/3r/5è).  
 
 

3.2. Comissions d’avaluació  
 
Hi haurà una preavaluació i dues sessions d’avaluació a Educació Infantil i tres a Educació 
Primària.   
 
Les comissions d’avaluació estaran presidides per la cap d’estudis i estaran formades per 
tots aquells mestres que intervinguin en un mateix cicle, sigui impartint un àrea o com a 
mesura de suport individual o grupal. Els tutors portaran a la reunió el protocol 
d’avaluació degudament complimentat, juntament amb la relació de les qualificacions 
dels alumnes i ho entregaran a la cap d’estudis al final de la reunió. Aquesta farà l’acta 
recollint els acords i  les propostes de millora. 

 
 

 3.3. Proves d’avaluació  
  
A més de l’avaluació contínua de cada àrea, hi haurà una sèrie de proves preceptives de 
caràcter intern o extern:  
 

• Avaluació inicial: 
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- ortografia en català i castellà  (prova Canals) (2n a 6è) 
- comprensió lectora (ACL) (2n a 6è) 
- càlcul mental (Quinzet) (2n a 6è) 
 

• Avaluació Diagnòstica 3r  
 
• Avaluació final: 

- Proves de Competències Bàsiques de 6è 
- Proves de final de Cicle (P5/2n/4t) 
- Ortografia “Canals” (2n a 6è) 
- Comprensió lectora ACL (2n a 6è) 
- Rapidesa lectora (Canals) (2n a 6è) 
- Expressió oral  (final de cicle) 
- Càlcul mental (Quinzet) (2n a 6è) 

 
Les proves les passaran els tutors, els mestres de l’àrea de castellà i els mestres d’Educació 
Especial. 
 
La cap d’estudis amb les mestres d’EE  faran les valoracions quantitatives, qualitatives i les 
propostes de millora. Es farà una gràfica de la prova de rapidesa lectora i també es faran les 
gràfiques comparatives d’ortografia i comprensió lectora, per veure l’evolució que s’ha fet 
durant el curs. Es posarà una còpia dels resultats de totes les proves a la carpeta de cada 
curs. Aquests resultats ens serveixen d’indicadors per valorar la PGA. 
 
 
 

4.Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement 
 

Des de la coordinació TAC del centre s’establiran els eixos de funcionament així com els 
recursos per a l’acció didàctica i per a l’aprenentatge de l’alumnat. A més des de la coordinació 
TAC es portarà l’actualització de la pàgina web de l’Escola i la coordinació de la revista “Mirant 
el mar”. Setmanalment tots els cursos passen per l’aula d’informàtica. Es disposa a Educació 
Infantil i Primària de pissarres digitals. Els alumnes del Cicle Superior tenen ordinadors portàtils. 
4t i 5è realitzaran activitats puntuals amb tauletes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. ORGANITZACIÓ DEL CURS  
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1. Informació inicial del curs 
 
En el butlletí informatiu pels pares “Tot el que cal saber”, que es fa a l’inici de cada curs, és on 
queden reflectits aspectes com:  

 Horari i calendari 

 Salut 

 Esmorzar 

 Vestuari 

 Professorat i equip directiu 

 Relació família-Escola 

 Material i sortides 

 Activitats d’Escola 

 Festes 

 Menjador 

 Consell Escolar 

 AMPA 
 

 
 

2. Horari de l’alumnat  
 

2.1 Entrades i sortides de l’alumnat   
 
Entrades: 
Els mestres de Primària hauran d’estar a les 8:30h i a les 15h a la seva classe per rebre els 
alumnes que aniran arribant, ja que a l’entrada del matí i de la tarda van pujant sols a les 
classes. Sempre hi haurà algú de l’equip directiu vigilant l’entrada i l’escala. No està 
permesa l’entrada als passadissos i a les classes, als pares, mares i acompanyants, 
exceptuant casos especialment autoritzats. Cada tutor/a haurà de vetllar per complir 
aquesta norma. La porta exterior d’entrada al recinte es tancarà després d’haver entrat 
tots els alumnes. Totes i tots els alumnes que arribin quan la porta estigui tancada hauran 
d’entrar per la porta del passeig Marítim, i hauran de signar el llibre de retards que té el 
Conserge deixant constància del motiu del seu retard.  
 
Els nens/es d’Educació Infantil entraran a les 9:30h. per la porta d’Andrea Dòria i s’esperan 
al passadís per pujar amb les seves mestres. Els dilluns i després d’algun dia festiu, els pares 
o familiars pujaran amb els seus fills a les aules, on hi hauran els seus tutors per rebre’ls. Si 
algun alumne arriba tard es seguirà el mateix protocol que amb els alumnes de Primària. El 
conserge serà qui s’encarregarà de portar-los a la seva classe corresponent. Si s’acumulen 
retards o absències no justificades la Direcció iniciarà les accions oportunes. Si és reiteratiu, 
la direcció del centre comunicarà per escrit la situació als serveis socials.  
 
L’entrada dels alumnes es farà amb un acompanyament musical. 
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Sortides: 
Educació Infantil sortirà per la porta del Passeig Marítim. Sortiran 5 minuts abans de l’hora. 
Si els vénen a buscar persones que habitualment no ho fan, els pares i mares ho han de 
notificar als tutors/es dels seus fills/es amb antel·lació. 
 
A les sortides del migdia i tarda d’Educació Primària els mestres que hagin tingut als 
alumnes a l’última hora els acompanyaran a la porta de sortida del carrer Andrea Dòria i 
s’esperaran fins que tots hagin sortit. 
 
Els alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial hauran de marxar sempre acompanyats. En el 
cas que els pares vulguin que vagin sols a casa, o bé acompanyats per un germà menor 
d’edat, hauran de signar una autorització. A partir de 3r tots els alumnes poden marxar sols 
a casa.  
 
Passats 10 minuts, el Conserge tancarà la porta de l’Escola i els nens que no els hagin 
vingut a buscar pujaran amb el mestre de guàrdia.  
 
Els mestres tenen un horari de permanències (un dia a la setmana) per romandre amb els 
alumnes que no els vénen a buscar. 
 
 
Sortides dels alumnes dins l’horari lectiu:  
Per poder sortir un alumne dins l’horari lectiu, 
el nen/a haurà de ser recollit pels pares o persona autoritzada. En cap cas podrà marxar 
sol/a sense cap responsable.  
 
 

2.2 Esbarjo 
 
Educació Infantil:  
Els alumnes de P3 sortiran a les 11h al pati a la terrassa del Parvulari. Els de P4 i P5 baixaran 
a les 11’10h al pati/jardí. 
 
Primària:  
 
La pista de futbol l’utilitzaran dimarts i dijous els alumnes del CS, dimecres i divendres els 
de CM i els dilluns els nens i nenes del CI. A banda, els alumnes de Cicle Inicial podrà jugar a 
pilota cada dia a la pista petita. 
 
L’espai del jardí estarà obert cada dia a tots els alumnes. 
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El timbre sonarà en iniciar-se l’esbarjo a les 10:40h. Al finalitzar el pati sonarà una música 
durant 5 min. perquè els alumnes puguin anar al lavabo. Al finalitzar la música (11:10h) 
hauran d’estar col·locats a les respectives files amb els seus mestres/tutors.  
 
Els mestres baixaran puntualment a buscar als alumnes i pujaran amb fila a les classes.  Els 
alumnes de CS pujaran per l’escala principal de l’escola. 
 
Els mestres fan torns de pati. Hi ha 5 o 6 mestres a cada torn i cadascú tindrà un lloc 
específic de vigilància: jardí (2 o 3), porxo/escales, lavabos/piràmide, Salvat Papasseit/pista 
gran. 
 
Els mestres han de tenir en compte les següents consideracions: 

 El dia que li correspongui vigilar el pati ha de baixar puntualment a les 10:35 amb 
tots els nens/es.  

 A l’hora de l’esbarjo no es pot deixar a cap alumne sol a classe. 

 Si no es té vigilància, els nens/es no poden baixar abans que toqui el timbre. 

 A qui li toqui vigilar el jardí ha de baixar les claus per obrir i tancar l’espai. 

 La fruita es menja a la classe. 

 S’ha de vetllar perquè els alumnes llencin les deixalles de l’esmorzar al 
contenidor corresponent. 

 Els dies de pluja tothom vigila el grup que hagi tingut a la segona hora (a la classe 
o al porxo). 
 

 
3. Horari del professorat   

 
L’horari laboral establert per al professorat estarà distribuït de la següent manera, pel que fa a les 
30 hores de permanència al centre: 

 Docència 25 hores 

 Activitats de permanència al centre 5 hores.  

 Els mestres majors de 55 anys que ho hagin sol·licitat gaudiran d’una tarda lliure. 
 
La Cap d’Estudis fa el pla mensual per planificar les coordinacions i reunions durant les hores 
d’exclusiva (d’13 a 14h) i en donarà una còpia a tots els mestres. 
 
Les hores d’exclusiva es reparteixen de la següent manera:  

- Dilluns: nivell 
- Dimarts:  

 Comissions: festes/Setmana Cultural, informàtica/revista i aula de ciències/plàstica.  
 Coordinació / CAD / hort (12 a 14h): coordinadores d’EI, CI/CM, CS, cap d’estudis i 

Directora.  
- Dimecres: claustre o cicle 
- Dijous: pares 
- Divendres: treball personal / formació. 
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La Coordinació és l’eix vertebrador de la pedagogia de l’escola. Aquestes reunions serveixen per 
unificar metodologies, establir pautes de treball, organitzar les diferents activitats pedagògiques 
que es fan durant el curs, revisar programacions,… Abans de cada reunió la Cap d’estudis envia per 
e-mail l’ordre del dia i, després de la reunió, l’acta amb tots els acords i propostes que s’han 
establert.  
 
Els Claustres es fan un cop al mes. Prèviament, la Directora envia a tots els mestres de l’Escola 
l’ordre del dia. 

 
 

3.1. Llicències, permisos i substitucions del professorat  
 

 Pel que fa a la sol·licitud de llicències i permisos s’hauran de dirigir a la Direcció del 
centre. 

 Hi haurà un registre d’absències, que s’ha de mantenir al dia, explicitant el motiu de 
l’absència segons la classificació següent: malaltia, llicència, permís, encàrrec de serveis, 
accident laboral o en servei, accident no laboral, força major, exercici del dret a la vaga o 
sense justificar. 

 En cas de malaltia, es prega trucar abans de l’horari escolar per preveure les 
substitucions oportunes. 

 Si l’absència està prevista, el mestre absent haurà de deixar les tasques corresponents 
per seguir la normal marxa del grup. S’entregarà directament a la Cap d’Estudis o en el 
seu cas a Secretaria, des d’on es farà arribar als mestres substituts. 

 Les substitucions de curta durada seran assumides pel professorat del centre. La cap 
d’estudis avisarà als mestres que hagin d’anar a substituir i ho registrarà a la graella de 
la sala de professors. 

 
3.2. Baixes mèdiques i faltes d’assistència i/o puntualitat no justificades del professorat 
 

En el cas d’existència d’una baixa mèdica el mestre en qüestió s’haurà de preocupar de fer 
arribar els documents de baixa i alta bé de la Seguretat Social o de MUFACE, degudament 
complimentats. Els comunicats successius de confirmació de baixa hauran de ser en data 1 i 
15 del mes que correspongui. En quant a les faltes de puntualitat i/o assistència no 
justificades, en cas reiteratiu la Direcció notificarà individualment al personal en qüestió i 
posteriorment, es comunicarà les faltes a la  Inspecció, obrint la via disciplinària 
corresponent. 
 
 

4. Activitats de centre  
 
Seran aprovades pel Consell Escolar al principi de curs. Es demana a tot el professorat una especial 
participació en aquestes activitats. La majoria d’activitats les organitzarà la comissió de festes. 
 
1r. Trimestre: 

- La Castanyada 
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- Santa Cecília: concert al centre cívic 
- Nadal: cantada a l’església de Sant Miquel, es convida a les famílies 
- Dansa al Centre Cívic 
 

2n Trimestre: 
- Dia de la Pau i la No-Violència 
- Exposició art visual i plàstic  
- Cinema. 
 

3r Trimestre: 
- Jocs Florals. Conta contes 
- Cantània (alumnes de 4t)  
- Dansa Ara (alumnes de 2n)   
- Setmana Cultural. Sortida tota l’Escola 
- Sant Ponç 
- El país a l’escola (sardanes i ball de bastons) 
- Rodajocs 
- Mar de jocs 
- La Sínia (2n i 5è) 
- Festa de la roda 
- Festa de final de Curs. Comiat alumnes de 6è 

 
 

5. Sortides  
 
Al començar el curs cada cicle ha d’escollir les sortides i activitats que voldrà realitzar, mirant de 
coordinar-les amb aquells especialistes que puguin estar implicats segons el tipus de sortida, amb 
l’objectiu de complementar el currículum i la programació anual de les àrees en la mesura del 
possible.  
 
Durant la primera quinzena de curs s’hauran de comunicar les activitats a realitzar a la cap 
d’estudis. Aquesta recollirà les sortides del mes en una graella (data, lloc, acompanyants) a la sala 
de professors.  
 
Tots els alumnes de l’Escola hauran de tenir signada una autorització de sortides que es lliurarà als 
pares a principi de curs. 
 
 

6. Seguiment de l’alumnat. Carpeta de Promoció de curs (carpeta verda) 

 
Cada classe disposa d’una carpeta on hi figuren les dades bàsiques del grup així com la seva 
evolució. Ha d’haver-hi tota la documentació de l’aula que figura a l’índex.   
 
Aquesta carpeta anirà passant de classe amb els/les alumnes i serà entregada per la cap d’estudis 
a principi de curs i retornada a la mateixa al final del curs.  
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Tot el professorat té accés als expedients dels alumnes situats a Secretaria.  

 
 

7. Carpeta de Coordinació (carpeta vermella) 

 
A la carpeta hi ha d’haver tota la documentació del cicle que figura a l’índex   
 
 

8. Carpeta dels especialistes (carpeta verda) 
 
A la carpeta hi ha d’haver tota la documentació del cicle que figura a l’índex   
 

 
9. Coordinació Llar d’infants – Infantil – Primària – Secundària  

 
Donada la importància d’un correcte i efectiu traspàs d’informació entre les diferents etapes 
educatives, quedarà establerta preceptivament, una reunió  anual de coordinació entre etapes, 
per fer el traspàs d’informació dels alumnes que promocionen a una nova etapa al final del curs. 
Serà la Cap d’Estudis l’encarregada de coordinar aquestes reunions amb els diferents 
responsables. 
 
Conjuntament amb l’EAP s’establiran totes les reunions que es creguin convenients 
Primària/Secundària  -  llar d’Infants/Educació Infantil. 
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IV. Aspectes generals  
 

1. Actuacions en el supòsit d’absentisme escolar  
 
En el cas d’absentisme d’un alumne els tutors es posaran en contacte amb la família per 
assabentar-se del motiu de l’absència. En el cas de reiteració, es comunicarà a la Direcció del 
centre que actuarà en conseqüència, comunicant de nou als pares de la seves obligacions respecte 
a l’escolarització dels seus fills i filles, i en el cas que no fóra efectiu, es comunicarà a Serveis 
Socials.   
 

2. Actuacions en el supòsit de retard en la recollida de l’alumnat 
 
En el butlletí informatiu a les famílies s’indicarà que s’ha de recollir de manera puntual als 
alumnes. S’establirà un marge de 10 minuts per a què vinguin a recollir-los, en cas contrari el 
tutor/a o en el seu cas el mestre/a que realitzi la sortida del grup, trucarà des de Secretaria a la 
família.  
 
Al migdia, si no es pot localitzar a la família, l’alumne es quedarà a dinar. 
 
A la tarda, en el cas de no haver trobat a la família fins les 18:00h., es comunicarà a la Guàrdia 
Urbana. En el cas de reiteració es tractarà el cas com en els supòsits d’absentisme.  
 
 

3. Actuacions en cas d’accident, malaltia o parasitosi d’un alumne  
 
En cas que un nen/a tingui símptomes de malaltia durant la jornada escolar es trucarà a la família 
perquè vingui a buscar-lo/la. Preferentment farà la trucada el tutor/a. Mentre la família no arribi al 
centre el nen o nena estarà a l’aula o bé a Direcció (si ha d’estar millor i si és possible).  
 
En cas d’accident o lesió lleu, es realitzaran les primeres cures amb el material de la farmaciola del 
centre. Si l’alumne no pot continuar la marxa normal de la jornada lectiva, ens posarem en 
contacte amb la família perquè es faci càrrec del seu fill/a.  
 
En cas d’accident greu o molt greu, es comunicarà amb celeritat al servei d’emergències (112) i es 
trucarà a la família. En cap cas es pot deixar sol a l’alumne.  
 
Totes les famílies hauran de complimentar a l’inici de curs la fitxa mèdica de l’Escola, autoritzant 
l’administració de paracetamol en el cas que fos imprescindible. 
 
Si algun alumne/a porta llémenes o polls s’informarà a direcció i es passarà una notificació a les 
famílies, tot donant les instruccions per erradicar-los. En cas d’alumnes que reiteradament en 
portin, el tutor/a convocarà els seus pares en una entrevista individual. Si persisteixen els paràsits 
es portarà a Consell Escolar per tal d’acordar el més escaient. 
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4. Actuacions en cas de necessitat de subministrament de medicació a     l’alumnat en 
horari escolar  
 
Per poder administrar medicació (s’entén que sense necessitar cap formació específica per a la 
seva administració i perquè sigui imprescindible fer-ho en horari lectiu), cal que el pare, mare o 
tutor/a legal aporti la recepta o informe del metge on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el 
nom del medicament. Així mateix, han de signar una autorització al personal docent del centre per 
tal de poder donar la medicació. El tutor/a de l’alumne/a del centre arxivarà a la seva carpeta de 
curs, la documentació esmentada. 
 
 

5. Pla de formació de centre. Formació permanent 
 

El curs 2015-2016 dins del Pla de Formació de Zona i tal com contempla el Pla triennal 2014-2017, 
el Claustre realitzarà una formació de 20 hores relativa a la cura i aprofitament pedagògic dels 
animals de granja. 
 
La majoria de mestres reben diferents tipus de formació durant el curs: seminaris de cap d’estudis, 
gestió de l’hort i jardí escolar, compostadora, riscos laborals, Cantània, Dansa Ara,... 
 
 

 6. Correu electrònic XTEC  

 
El servei del correu electrònic XTEC és d’ús preferent en l’entorn professional dels docents i, per 
tant, s’ha d’atendre amb regularitat la bústia del correu electrònic. Des del centre es realitzen 
comunicacions a diari que poden interessar al professorat. 
 
 

 7. Ús i publicació d’imatges de l’alumnat  

 
Per a la publicació d’imatges, dades personals o materials la propietat dels quals recau en 
l’alumnat menor d’edat, cal disposar de la corresponent autorització signada per les persones que 
n’exerceixen la pàtria potestat. Aquestes autoritzacions es guardaran a les respectives carpetes de 
curs. 
 
 

 8. Altres temes d’interès. 

 
8.1. Uniformitat  

 
Tots els cursos estan obligats a portar bata a excepció dels alumnes de CS.  
També serà d’obligatori ús de xandall per a la realització de les clases d’Educació Física i 
hauran de portar una samarreta de recanvi i una tovallola. 

8.2. Fotocopiadora  
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Les fotocòpies les realitza el conserge.  

 
Si excepcionalment, s’envia un alumne/a a demanar una fotocòpia pot ser que no hi hagi 
ningú per a fer-la. Per tant és bàsica la previsió.  
 
La impressió de documents la gestiona el conserge des de secretaria. Cada cicle disposa del 
seu codi d’accés. 

 
 

   8.3. Espais Comuns  
 

El centre disposa de diferents espais comuns: 
- Sala de mestres.  
- Aula dinformàtica  
- Aula de música  
- Aula de psicomotricitat.  
- Aula d’idiomes.  
- Aula de ciències  
- Aules d’educació especial  
- Aula d’acollida  
- Ludoteca/Matiners 
- Biblioteca 
- Gimnàs 
- Menjadors (INF i PRI) 
- Espai Natura 

 
L’última persona que dóna classe a les aules ha de baixar les persianes, deixar les cadires a 
sobre de les taules, tancar els llums i la porta de l’aula. En quant a l’aula d’informàtica, 
també haurà de tancar tots els ordinadors llevat del servidor. Quan el alumnes tinguin 
Educació Física a la tarda a les 13h la classe ha de quedar ordenada. 
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