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1.- ASPECTES GENERALS 
 
- El present Reglament de Règim Intern ha estat elaborat per l’Equip Directiu 
del Centre, amb l’aportació per part del Claustre de criteris i propostes per a la 
seva elaboració, i aprovat pel Consell Escolar del Centre, d’acord amb la 
normativa vigent al respecte. 
 
- Correspon al Director del Centre vetllar pel compliment d’aquest Reglament, 
essent obligació generalitzada de tots els membres d’aquesta comunitat 
educativa observar-lo i complir-lo. 
 
- Entenem el Reglament de Règim Intern com l’instrument regulador de la vida 
interna del Centre, concretitzador de les relacions entre els diferents sectors 
que formen part de la comunitat educativa, plasmador de normes i/o pautes 
que obliguen a tots aquells que d’una manera o altra participen en tot el procés 
educatiu dels alumnes del centre, i garantitzador, al mateix temps, dels drets 
que la legislació vigent els hi reserva. 
 
2.-ESTRUCTURA ORGÀNICA DEL CENTRE 
 
- D’acord amb la normativa vigent, aquest centre docent estarà estructurat de la 
següent manera:  
 
2.1.- Òrgans  unipersonals  de govern . 
 
- Les funcions del òrgans unipersonals de govern del Centre seran les 
assenyalades a la normativa vigent. 
 
 2.1.1.- Director. Funcions : 
 

1.- Fer l’assignació dels mestres als diferents cursos i matèries. 

2.- Designar un tutor per a cada grup d’alumnes. 

3.- Designar el Cap d’Estudis i el Secretari, així com els òrgans 

unipersonals de coordinació. 

4.- Concedir permís d’absència als mestres i preveure i assegurar 

l’adequada atenció als alumnes en aquesta absència. 

5.- Elaborar la Programació General de Centre i la Memòria Anual 

de curs , juntament amb l’equip directiu del Centre. 

6.- Vetllar pel compliment del Reglament de Règim Intern. 
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                    7.- Controlar l’assistència del professorat i el règim general dels  

                    alumnes. 

                    8.- Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions dels  

                    òrgans col·legiats del centre. 

                    9.- Representar oficialment al Centre. 

                    10.- Dirigir i coordinar les activitats del Centre.     

                    11.- Col·laborar amb els òrgans superiors de l’administració   

                     educativa.   

                    12.- Tenir cura de la gestió econòmica del centre. 

                    13.- Visar les certificacions i els documents oficials del centre. 

 

 

2.1.2.- Cap d’Estudis. Funcions: 

 

1.- Coordinar i supervisar l’elaboració i actualització del Projecte 

Curricular del Centre . 

2.- Coordinar les activitats escolars reglades i fer propostes per 

l’assignació dels mestres als diferents cursos, aules i espais 

escolars. 

3.- Planificar i confeccionar l’horari de cada mestre. 

4.- Programació i seguiment d’activitats docents. 

5.- Vetllar els acords per a l’avaluació, recuperació i l’acció tutorial. 

6.- Coordinar les activitats extraescolars en col·laboració amb el 

Consell Escolar del Centre i l’AMPA. 

7.- Coordinar les relacions amb els equips d’assessorament 

psicopedagògic. 

8.- Vetllar la selecció i coherència dels llibres i material didàctic. 

9.- Vetllar el material àudiovisual i informàtic. 

10.- Substituir el Director en cas d’absència. 
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2.1.3.- Secretari/a. Funcions: 

 

1.- Elaborar l’avantprojecte del pressupost del Centre. 

2.- Formular i actualitzar l’inventari general del centre. 

3.- Gestió econòmica i administrativa del Centre. 

4.- Planificar i ordenar les tasques administratives. 

5.- Portar la comptabilitat del Centre. 

6.- Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern del 

Centre i aixecar les actes de les reunions que celebrin. 

7.- Estendre certificacions i documents oficials del Col·legi amb el 

vist-i-plau del Director. 

8.- Custodiar els llibres, els arxius i els expedients.    

9.- Vetllar pel compliment de la gestió administrativa del procés de 

preinscripció i matriculació d’alumnes. 

10.- Vetllar pel manteniment i la conservació general del Centre. 
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DIRECTOR/A 
M. Carme Ordoñez CLAUSTRE PROFESSORS 

 
• Ma. Carme Ordoñez 
• Carme Puigpelat 
• Núria Cabús 
• Teresa Bergé 
• Ester Solà 
• Carme García 
• Ma. Teresa Cercós 
• Josefina Casas.  
• Belén Gómez 
• Montserrat Coll 
• Jero Martínez 
• Anna Vilanova 
• Marta Solé 

 

CONSELL ESCOLAR 
Equip Directiu 
Rep. AMPA – Noemí Mercè 
Rep. Prof:  

• Josefina Casas 
• Ester Solà 
• Teresa Bergé 
• Jero Martinez 

Rep Pares:  
• Maite Agustí 
• Dolors Tilló 
• Marisa Garcia 
• Olga Vilaginés 

Rep. PAS Gemma Sans 
Rep. Ajunt. Jofre de Juan 

 

COMISSIONS:  
Econòmica 
Permanent / Convivència 

EQUIP DE CICLE 

SECRETARI/A 
Anna Vilanova 

COORDINADORS CICLE: 
Cap d’Estudis. Carme Puigpelat 

Ed. Infantil. Ester Solà 
Ed. Primària. M.Teresa Cercós  

 

CAP D’ESTUDIS 
Carme Puigpelat 

COMISSIONS 
AVALUACIÓ 

ALTRES COORDINADORS 

ED. INFANTIL 
• Núria Cabús 
• Teresa Bergé 
• Ester Solà 
• Anna Vilanova 

CICLE INICIAL 
• Carme García 
• Ma. Teresa Cercós 
• Anna Vilanova 

CICLE MITJÀ 
• Josefina Casas  

• Jero Martínez 
• Anna Vilanova 

CICLE SUPERIOR 
• Montserrat Coll 
• Belén Gómez 
• Anna Vilanova 

COORD. INF. 
Ester Solà 

COORD. LIC 
Anna Vilanova 

COORD. RISC. LAB. 
Belén Gómez 

COORD. BIBLIO . 
         Carme Garcia 
          

COOR.ESCOLA VERDA 
Carme Ordoñez 
Carme Puigpelat 

COORD. PLÀST. 
Teresa Bergé 

PERSONAL DEL PAS 
Gemma Sans 
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2.- Òrgans  col·legiats  de govern.    
  
 2.2.1.- Qüestions generals. 
 
- El funcionament genèric dels òrgans col·legiats s’ajustarà a l’establert en la 
normativa vigent : 
 

1.- La convocatòria de les reunions de Claustre de Professors i 
Consell Escolar la realitzarà el Director, i haurà de ser acordada i 
modificada amb una antelació mínima de 48 hores, llevat dels 
casos d’urgència, acompanyant-se en tots els casos de l’ordre del 
dia.     
2.- L’ordre del dia serà fixat pel Director, tenint en compte, si fa el 
cas, les peticions dels altres membres formulades amb suficient 
antelació i per escrit. 
3.- També convocarà reunió el Director si ho sol·licita al menys un 
terç dels membres de l’òrgan col·legiat, sempre que es faci 
aquesta petició per escrit. 
4.- El Director o en absència d’aquest el qui presideix la reunió, 
tindrà que assegurar el compliment de les lleis i la regularitat de 
les deliberacions, les quals podran ser suspeses en qualsevol 
moment per causa justificada. 
5.- A efectes de celebracions de sessions, deliberacions i presa 
d’acords, es requerirà majoria absoluta dels seus components. 
6.- Si no es pot arribar a un consens, dirimirà els empats el vot de 
qualitat del president. 
7.- No podrà ser objecte d’acord cap assumpte que no figuri inclòs 
en l’ordre del dia, llevat que sigui declarada la urgència de 
l’assumpte per acord de la majoria absoluta. 
8.- De cada sessió s’estendrà acta, que contindrà la indicació de 
les persones que hi ha intervingut, així com les circumstàncies de 
lloc i de temps en què s’ha celebrat, els punts principals de la 
deliberació, la forma i resultat de la votació i el contingut dels 
acords. 
9.- Les actes aniran signades pel secretari amb el vist-i-plau del 
president i s’aprovaran en la mateixa o posterior sessió. 
10.- Els membres de l’òrgan podran fer constar en acta el seu vot 
contrari a l’acord adoptat i els motius que el justifiquin, quedant 
exemptes de la responsabilitat que, arribat el cas, pogués derivar-
se dels acords presos. Quan es formulin propostes a altres òrgans 
de l’administració, els vots particulars dels membres de l’òrgan 
col·legiat es faran constar juntament amb l’acta. 
11.- En casos d’absència o malaltia, i en general quan concorri 
alguna causa justificada, el Director i el Secretari seran substituïts 
pel Cap d’Estudis i pel vocal més jove, respectivament.      
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- La manera i mecànica de les deliberacions dels assumptes s’ajustarà al 
següent: 
 

1.- El Director, dirigirà i ordenarà  el desenvolupament de les 
deliberacions. 
2.- Cap membre de l’òrgan col·legiat podrà parlar sense haver 
demanat la paraula i haver-la obtingut. 
3.- Cap membre de l’òrgan podrà ser interromput quan parli, llevat 
quan sigui cridat a l’ordre pel president, o quan parli d’altres temes 
al tractat. 
4.- L’exposició d’un tema de l’ordre del dia per part dels membres 
de l’òrgan no podrà excedir de cinc minuts. 
5.- Per a cada tema tractat o exposat s’obrirà si calgués, dos torns 
de paraules amb duracions màximes de dos minuts per persona. 
6.- Les al·lusions solament autoritzaran per tal que la persona 
afectada pugui contestar a les manifestacions que sobre la seva 
persona o els seus actes s’hagin dit durant la sessió, però mai 
entrar en altres temes, ni fer ús de la paraula per temps superior a 
dos minuts. 
7.- En qualsevol estat de la sessió podrà demanar el president a 
qualsevol membre, el compliment del present reglament i de la 
normativa vigent sobre òrgans col·legiats, fent-ho constar en acta 
en el cas de continuar les irregularitats. 
8.- Els membres dels òrgans col·legiats en les seves 
intervencions, procuraran ser concrets, finalitzant sempre que es 
pugui en propostes de votació. 
9.- Cada proposta de votació necessitarà el recolzament de tres 
membres per tal de ser considerada. 
10.- El president podrà retirar la paraula al membre que hagi estat 
cridat dues vegades a la qüestió, i segueix parlant del tema, una 
vegada esgotat el temps.       
11.- Cap intervenció personal podrà ser interrompuda o suspesa 
per tal de continuar-la en altra sessió. 
12.- Es podrà treballar en comissions, de tres o quatre membres 
preferentment, per tal de preparar, elaborar o fer estudis previs 
sobre temes encarregats pel ple de l’òrgan col·legiat, essent 
posteriorment tractats i aprovats si s’escau.   
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- Els òrgans col·legiats prendran el seus acords mitjançant els següents 
procediments: 
 

1.- Votació d’assentiment a la proposta formulada pel president, 
quan una vegada anunciada no presenti cap oposició. 
2.- Votació ordinària, aixecant el braç primer els qui l’aprovin, 
després els qui estiguin en contra, i per últim els qui s’abstinguin. 
3.- Votació nominal, cridant el secretari a tots els components de 
l’òrgan, els quals respondran sí, no o abstenció. 
4.- Votació secreta mitjançant paperetes que es lliuraran als 
components a mesura que siguin nomenats pel secretari. 

 
- La votació secreta mitjançant paperetes serà preceptiva en els casos 
contemplats en l’art. 34.1. de la llei 13/89 de 14 de Desembre (DOGC 
22.12.89). 

 
2.2.2.- El Consell Escolar del Centre 

 
- És l’òrgan col·legiat de govern que afavoreix la participació de tots els sectors 
de la comunitat educativa en el control i gestió del centre, essent format per 
membres que determina la normativa vigent, en representació dels diferents 
sectors de la comunitat educativa, essent presidit pel director del centre que 
actuarà com a president. El secretari actuarà amb veu però sense vot. 
 
- Dins del termini establert per la normativa reguladora el director constituirà de 
dret el Consell Escolar del Centre, amb els membres nats i elegits. 
 
- Els membres representants dels diferents sectors de la comunitat educativa 
seran renovats dins els terminis establerts per la normativa reguladora. 
Si es produeix una vacant en el Consell Escolar, aquesta serà ocupada pel 
següent candidat més votat en les darreres eleccions (cas d’empat pel de major 
edat).  
En cas que hi hagi igual nombre de vacants que candidats que es presenten a 
la renovació del Consell,  en qualsevol sector, es formalitzarà tot el procés a 
seguir: cens, presentació de candidatures, formació de la mesa...excepte les 
votacions. 
 

Composició del Consell Escolar: 
- Directora: que és el presidenta 
- Cap d’estudis 
- Sector professorat : quatre professors del claustre  
-Sector pares/mares: quatre pare/mare d’alumnes de l’escola triats per    
votacions. 
-Representant de l’ AMPA 
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-Representant de l’ Ajuntament 
-Representant del PAS 
-Secretaria de l’escola: sense vot 
El formen un total de 14 persones , 14 amb veu i 13 amb vot. 
De qualsevol canvi es comunicarà al centre, als serveis territorials 
d’ensenyament i als interessats. 

 
- Les reunions ordinàries es celebraran com a mínim una vegada al trimestre, i 
les extraordinàries les vegades que siguin necessàries per raons d’urgència. 
Les decisions en el si del consell escolar es prendran normalment per consens.  
 
- Les funcions del Consell Escolar del Centre seran les establertes a la 
normativa vigent, així com les d’assessorament al Director quan aquest ho 
cregui adient per a assumptes d’importància. 
Les funcions són: 

1.- Aprovar i avaluar el compliment del Projecte Educatiu de 
Centre. 

  2.- Aprovar el període de temps de l’horari escolar. 
3.-Rebre informació del pressupost del centre, fer-ne el seguiment 
de la modificació i de la liquidació. 

  4.- Aprovar el projecte Lingüístic. 
5.- Aprovar les activitats extraescolars, complementàries i els 
serveis. 

  6.- Aprovar les Normes d’Organització i Funcionament del Centre. 
  7.- Fer propostes per la Programació General de centre.  
  8.- Avaluar i aprovar, si s’escau, la Programació General de   
  Centre.                                                                      
  9.-   Avaluar i aprovar la Memòria final de curs. 
  10.- Resoldre els conflictes de disciplina dels alumnes. 

11.- Decidir sobre l’admissió d’alumnes, dins el marc de la 
normativa vigent. 
12.- Establir els criteris sobre la participació del centre en activitats 
culturals, esportives i recreatives. 

 

 
- En el si del Consell Escolar es constituirà una comissió econòmica, formada 
pel director/a, un representant de professors, un representant de pares/mares, 
el representant de l’ Ajuntament i el secretari/a. 
-La comissió econòmica es podrà reunir dues vegades a l’any amb caràcter 
ordinari, preferentment a començament de curs i al final i, amb caràcter 
extraordinari quan sigui necessari. 
-Hi podran assistir altres membres de la comunitat educativa, per invitació del 
seu president. 
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- Les seves funcions seran les d’estudiar, informar i elevar    propostes    al  ple 
del consell en assumptes relacionats amb la gestió econòmica del centre i dels 
seus serveis. 

 
- Altres comissions del Consell Escolar: 
 
1- Comissió permanent  / convivència : formada pel Director, Cap d’ estudis,1 

pare/mare, 1 professor/a, Secretari (amb veu i sense vot). Amb les 
competències que li delegui el Consell Escolar.  
 

2- Coeducació a l’escola : persona representant del sector pares/mares la 
qual vetllarà per la igualtat de gènere. 

 
 2.2.3.- El Claustre de Professors 
 
- És l’òrgan tècnico-professional i de participació dels professors del centre, 
integrat per la totalitat dels professors que donen servei al centre, presidit pel 
Director. 
 
- Es constituirà en el termini més aviat possible, una vegada iniciat cada curs 
escolar, tenint una vigència equivalent al curs escolar. 
 
- Les reunions ordinàries es celebraran bimensualment amb caràcter ordinari i 
sempre que el convoqui el director o ho sol·liciti un terç, al menys dels seus 
membres. Les reunions extraordinàries es celebraran quantes vegades siguin 
necessàries i per motius d’urgència. Es preceptiu celebrar un Claustre al 
començament i al final de cada curs escolar. 
- Serà obligatòria l’assistència del professorat a totes les reunions en què se’ls 
hagi convocat reglamentàriament. Les absències seran justificades per escrit 
dirigit al director/a amb expressió dels motius i amb l’antelació a la celebració 
de la sessió. En casos de força major la Direcció excusarà la falta de presència 
del professor/a. 
 
- Les funcions del Claustre de professors seran les establertes a la normativa 
vigent: 

1.- Participar en l'elaboració del Projecte Educatiu del Centre. 
2.- Aportar propostes al Consell Escolar i a l'Equip Directiu sobre 
l'organització i programació general del centre i activitats escolars 
complementàries i extraescolars. 
3.- Establir criteris per a l'elaboració del Projecte Curricular, 
aprovar-lo, avaluar-lo i decidir-ne possibles modificacions. 
4.- Elegir els seus representants al Consell Escolar. 
5.- Fer propostes de creació d'altres òrgans de coordinació. 
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6.- Fixar i coordinar criteris sobre el treball d'avaluació i 
recuperació dels alumnes. 
7.- Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació i 
investigació pedagògiques i en la formació del professorat del 
col·legi. 
8.- Analitzar i valorar els resultats de l'avaluació dels alumnes i del 
centre en general. 
9.- Aportar al Consell Escolar criteris i propostes per a l'elaboració 
del Reglament de Règim Interior. 
10.- Aportar a l'equip directiu criteris pedagògics sobre distribució 
horària, utilització de l'espai escolar comú i de l'equipament 
didàctic en general. 
11.- Conèixer les candidatures a la direcció i els programes 
presentats pels candidats. 
 

2.2.4.- Equip Directiu 
 
- És l’òrgan auxiliar del Director, actuant com a comissió permanent del 
Claustre de Professors. 
 
- Seran funcions de la seva competència: 
 

1.- Elaborar l’ordre del dia de les sessions de Claustre de         
Professors  i de Consell Escolar. 
2.- Elaborar avantprojectes per al seu posterior estudi i debat. 
3.- Elaborar la Programació General del Centre, Projecte educatiu, 
el Reglament de Règim Interior i  la Memòria anual del centre. 
4.- Afavoreix la participació de la comunitat educativa i estableix 
els criteris per a l'avaluació interna del centre i coordina les 
actuacions dels òrgans unipersonals de coordinació. 
5.- Vetllar pel compliment de la normalització lingüística del 
Centre. 
6.- Vetllar i prendre mesures adients pel correcte funcionament del 
Centre. 
7.- Qualsevol altre d’assessorament al Director que aquest li 
encomani. 
8.- Qualsevol altra que reglamentàriament es determini. 
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  2.3.- Òrgans col·laboradors: 
 
   2.3.1.- Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) 
- Són els col·lectius formats pels pares/mares d’alumnes matriculats al centre, 
que es regiran d’acord amb els seus estatuts, respectant el present Reglament 
de Règim Intern, essent les seves funcions/competències les establertes per la 
normativa vigent. 
 
 
  2.4.- Òrgans de coordinació: 
 
   2.4.1.- Equips de Cicle. 
 
 - L’equip docent de cicle estarà format per tots els mestres que imparteixen 
docència en el corresponent cicle. Estan coordinats pel corresponent 
coordinador d’infantil i  de primària, sota la supervisió del Cap d’Estudis. 
 
- Al Centre hi ha els següents equips docents de cicle: Cicle d’Infantil, Cicle 
Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior, que es reuniran amb la periodicitat establerta 
al començament de cada curs escolar en la corresponent Programació General 
de Centre, prèvia convocatòria del Director, cap d’Estudis o coordinador 
corresponent. 
 
- Les seves funcions principals seran : 
   

1.- Fer una reunió com a mínim a l’inici del curs entre pares i 
professors on es tractaran els punts concrets establerts pel 
Centre. 
2.- Coordinar objectius i metodologies a les diferents àrees 
3.- Fixar els trets generals de disciplina i ordre en els diferents 
nivells d’acord amb les normes de convivència establertes en 
aquest reglament. 
4.- Formular al Claustre propostes sobre aspectes didàctics i 
pedagògics. 
5.- Determinar i controlar les activitats de cicle dins el marc de la 
Programació General de Centre. 
6.- Participar en l’elaboració del Projecte Curricular de Centre. 
7.- Elaborar les unitats de programació compartint, unificant o 
racionalitzant els criteris didàctics, les activitats d’aprenentatge i 
avaluació, les adaptacions curriculars...etc, respectant el projecte 
Curricular de Centre. 
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8.- Proposar criteris de flexibilització dels agrupaments dels 
alumnes en el marc del cicle. 
9.- Avaluar el procés d’aprenentatge dels alumnes del cicle       
(en comissió d’avaluació).   
10.- En els equips de cicle s'hi integren tots els mestres que 
imparteixen docència en el corresponent cicle. 
 
2.4.2.- Càrrecs unipersonals de coordinació 

 
- El Director nomenarà, escoltat el Claustre, els coordinadors corresponents, un 
dels quals ho serà del cicle d’infantil i l’altre d’Educació Primària. 
Els coordinadors vetllaran per la coherència i continuïtat de les accions 
educatives al llarg de l’Educació Infantil i l’Educació Primària, segons 
correspongui, sota la dependència del Cap d’Estudis. 
 
- Funcions del Coordinador d’Educació Infantil i Educació Primària: 

1.-Organitzar les excursions: contactar amb les persones o 
entitats per establir els horaris, el preu,... d’acord amb l’opinió del 
professorat. 

  2.- Fer els programes de les excursions, exceptuant si no s’hi  
assisteix. 
3.- Valoració de les excursions a la setmana següent de la seva 
realització. 
4.- Revisió de la correspondència referent a les activitats o 
concursos de cada etapa. 
5.- Coordinar els llibres de lectura complementaris de tercer a 
sisè. 
6.- Fer els programes de les festes escolar que es realitzin al 
Col·legi. 
7.- Coordinar els llibres de text de mostra. 
8.- Coordinar la visita d’escriptors, poetes,...als diferents cicles. 

 
 

- El Director també nomenaran els coordinadors següents : Coordinador 
d’Informàtica,  Coordinador de Biblioteca , Coordinador de Material, 
Coordinador de Riscos Laborals,  Coordinador de LIC, Coordinador de Plàstica 
i Coordinador d’ Escola Verda 
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- Les funcions del Coordinador/a d’Informàtica són les següents: 
 

1.- Proposar a l’equip directiu del centre els criteris per a la 
utilització i optimització dels recursos informàtics i per a 
l’adquisició de nous recursos. 
2.- Assessorar l’equip directiu , el professorat i el personal 
d’administració i serveis del centre en l’ús de les aplicacions de 
gestió acadèmica del Departament d’Ensenyament. 
3.- Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments 
informàtics i telemàtics del centre. 
4.- Assessorar el professorat en la utilització educativa de 
programes i equipaments informàtics en les diverses àrees del 
currículum i orientar-lo sobre la seva formació permanent en 
aquest tema. 
5.-  Aquelles altres que el director del col·legi li encomani en 
relació amb els recursos informàtics i telemàtics que li pugui 
atribuir el Departament d’Ensenyament. ( assistència  a la 
formació de coordinadors TAC, pàgina web de l’escola, fotos i cd 
per la preparació de l’acomiadament de 6è) 

 
- Les funcions del Coordinador/a de Biblioteca són les següents : 
 

1.- Tenir cura de la biblioteca : organitzar-la, ordenar-la, i 
classificar-la. 
2.- Fer complir les normes de la biblioteca : ordre, silenci, 
comportament. 
3.- Donar a conèixer als tutors les normes de la biblioteca : 
funcionament i utilització de la llibreta de registre si se’n vol agafar 
per a la classe. 
4.- Ser responsable del servei de préstec als alumnes a través de 
la llibreta de registre i a l’horari establert. 
5.- Informatitzar els llibres de la biblioteca a mesura que ens vagin 
arribant. 
6.- El responsable podrà estar ajudat en les seves funcions per 
alumnes del Col·legi dels últims cursos, que voluntàriament 
vulguin col·laborar. 
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- Funcions del coordinador/a de material : 
  

1.- Donar a conèixer les normes de funcionament del material: 
utilització de la carpeta registradora, deixar-ho ordenat,... 
2.- Tenir cura del material comú del Col·legi : làmines, mapes, 
cossos geomètrics, regletes, cartolines,... 
3.- Determinar l’emplaçament del material anterior. 
4.- Portar el control de la quantitat de material fungible necessària 
i de la seva adquisició. 
 

- Funcions del coordinador/a de Riscos Laborals. 
 

1- Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure 
i fomentar l’interès i la cooperació dels treballadors en l’acció preventiva. 

2- Col·laborar amb la direcció del centre en l’elaboració del pla d’emergència, i 
en la implantació, la planificació i la realització dels simulacres d’evacuació. 

3- Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats 
amb el pla d’emergència (persones, telèfons i estructura), amb la finalitat d’ 
assegurar la seva adequació i funcionalitat. 

4- Emplenar el full de notificació d’accidents i trametre’l als serveis territorials. 
5- Col·laborar amb els tècnics del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en 

la investigació dels accidents que es produeixen en el centre, en l’avaluació 
i el control dels riscos generals i específics del centre. 

6- Coordinar la formació dels treballadors del centre en matèria de prevenció 
de riscos. 

 
 - Funcions del coordinador/a del LIC. 

 
Serà anomenat pel Director/a del centre i desenvoluparà les 
funcions següents: 

1- Promoure en la comunitat educativa, actuacions per a la 
sensibilització, foment i consolidació de l’ educació intercultural 
i de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte 
educatiu plurilingüe. 
2- Col·laborar en l’actualització dels documents d’organització 
del entre (PEC, PLC, PCC, RRI, Pla d’ acollida i integració, 
programació general del centre…) i en la gestió de les 
actuacions que fan referència a l’ acollida i integració de l’ 
alumnat nouvingut. 
3- Col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat 
nouvingut i/o en risc d’exclusió, participar en  l’organització i 
optimació dels recursos i coordinar les actuacions dels 
professionals externs que hi intervenen. 
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4- Assumir funcions que es deriven del Pla per a la llengua i la 
cohesió social, per delegació de la direcció del centre. 
 

 – Funcions del coordinador/a Escola verda 
 

1-Informar i dinamitzar les actuacions ambientals que es portin 
a terme en el centre i que es troven en el pla d’escoles verdes. 

 
2-Dirigir i coordinar la comissió d’Escola Verda. (Comité 
ambiental) 

 
   
 
 
2.5.- Comissions  d’avaluació  
 
- Les comissions d’avaluació de cicle estaran formades per tots els mestres que 
exerceixen en el cicle, presidits pel Cap d’Estudis o per qui a aquests efectes, 
n’exerceixi les funcions. S’han d’incorporar a les sessions d’avaluació aquells 
professionals que també hagin intervingut en el procés d’ensenyament dels 
alumnes. 
 
-  Aquestes comissions es reuniran com a mínim un cop per trimestre, 
convocats pel Cap d’Estudis, Director del Centre o coordinador, segons el 
calendari establert a la Programació General de Centre. El Cap d'Estudis, 
actuarà com a secretari de la sessió i n’aixecarà acta. 
 
- Són funcions d’aquestes comissions : analitzar col·lectivament l’evolució dels 
aprenentatges de cada alumne i establir-ne com a conseqüència les mesures 
d’adequació i reforç, la modificació d’estratègies i els ajustaments de 
programació que convinguin per a les activitats educatives del cicle. 
En la darrera sessió del cicle faran la valoració final per àrees i la valoració 
global del progrés de cada alumne, així com prendre la decisió de la no 
promoció de cicle, explicitant quines activitats convenen en el cicle següent per 
assolir objectius no assolits. 
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3.- FUNCIONAMENT DEL CENTRE 
 
 3.1.- El professorat 
 3.2.- L’alumnat. 
   3.2.1.- Drets i deures. 
   3.2.2.- Normes de convivència. 

3.2.2.1.- En relació als professors i altre personal del 
Centre. 
3.2.2.2.- En relació a l’ordre. 

   3.2.2.3.- En relació a l’edifici. 
   3.2.2.4.- En relació a l’esbarjo. 
   3.2.2.5.- En relació als pares. 
   3.2.2.6.- En relació a l’assistència. 
                      3.2.3.- Mediació escolar 
   3.2.4.- L’admissió d’alumnes malalts i dels accidents. 
   3.2.5.- Reclamacions de qualificacions. 
 3.3.- Funcionament general del Centre. 
   3.3.1.- Les sortides del centre. 
   3.3.2.- Les visites pares 
                      3.3.3.- Les sortides i excursions 
  3.3.4.- Torns de vigilància de l’esbarjo. 
  3.3.5.- Les absències. 
  3.3.6.- Horaris del centre. 

3.3.7.- Material didàctic 
3.3.8.- Activitats complementaries i extraescolars 
3.3.9.- Atenció a la diversitat de l’ alumnat 
3.3.10.- Actuacions en supòsit de retard en la recollida de l’ 
alumnat a la sortida del Centre. 
3.3.11.- Actuacions en el supòsit d’ absentisme de l’ alumnat 
3.3.12.- Actuacions en cas de queixes sobre la prestació de servei 
que qüestioni l’exercici professional del personal del Centre. 

 
3.4.- Auxiliar Administratiu 

 
 3.5.- Els serveis escolars. 
  3.5.1.- El servei del menjador. 
  3.5.2.- El servei de biblioteca. 
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3.1.- El professorat  
 
- Els professors estan obligats a complir l’horari i el calendari d’activitats 
establert en la Programació General del Centre. Estan obligats també a assistir 
als claustres, a les reunions de cicle o de grups de treball i a les altres reunions 
degudament convocades pel Director o persona encarregada a l’efecte. 
 
- L’horari de les activitats programades tindrà per als professors la mateixa 
obligatorietat que l’horari habitual de treball. 
 
- La distribució de l’horari de l’horari lectiu i no lectiu es recollirà en la 
Programació General del Centre. 
 
- Seran funcions principals dels mestres tutors de cada grup d’alumnes : 

1.- Vetllar per l’atenció individualitzada dels seus alumnes, tenint en 
compte el procés d’aprenentatge. 
2.- Responsabilitzar-se de l’avaluació del seu grup d’alumnes en les 
sessions d’avaluació. 
3.- Coordinació de tots els docents que intervenen en el procés 
d’ensenyament del seu grup d’alumnes. 
4.- Tenir cura juntament amb el secretari/a de vetllar per l’elaboració dels 
documents acreditatius dels resultats de l’avaluació i de la comunicació 
d’aquests als pares  o representants legals. 

 5.- Orientació escolar dels seus alumnes, quan s’escaigui. 
6.- Mantenir una relació periòdica amb els pares dels alumnes per 
informar-los del seu procés d’aprenentatge i de la seva assistència a les 
activitats escolars. 
7.- Vetllar per la convivència dels grup d’alumnes i la seva participació en 
les activitats del col·legi. 
8.- Aquelles que li encomani el director o li  atribueixi el Departament 
d’Ensenyament. 

 
-. Tots els mestres que formen part del Claustre poden exercir les funcions de 
mestre tutor quan correspongui. El Director nomena els mestres tutors, escoltat 
el Claustre de Professors. El nomenament s’efectuarà per un curs acadèmic. El 
Director pot deixar sense efecte el nomenament del mestre tutor, d’acord amb 
el que contempla l’art.47.3. del Decret 198/96. Per nomenar el tutor es tindran 
en compte els criteris següents: 

1.- Romandre el màxim d’hores en el seu curs, essent prioritari en els 
cursos baixos. 
2.- Es contemplarà en tot el possible que el tutor pugui realitzar la 
primera classe del matí en el seu curs. 
3.- Es prioritzarà el mestre d’infantil i de primària abans que el mestre 
especialista per ser tutor. 



 
Reglament Règim Intern  Escola Bonavista 

 20 
 

 
3.2.- L’alumnat . 
 
 3.2.1.- Drets i deures. 
   
 Els drets i deures dels alumnes d'aquest centre són els regulats pel Decret 
226/1.997, de 17 d'Octubre (DOGC 24.10.97). 
 
- Els drets dels alumnes que contempla aquest Decret són: 
  

1.- Dret a rebre una formació que asseguri el ple desenvolupament de la 
seva personalitat, dintre dels principis ètics, morals i socials acceptats en 
la nostra societat. 
2.- Dret que el seu rendiment sigui valorat d'acord amb criteris de plena 
objectivitat. L'aplicació del procés d'avaluació contínua de l'alumne 
requereix l'assistència regular a les classes i activitats programades per 
a les diferents matèries que constitueixen el pla d'estudis. 
3.- Dret que la seva llibertat de consciència sigui respectada, com també 
les seves conviccions religioses i morals d'acord amb la Constitució. 
4.- Dret que es respecti la seva integritat i dignitats personals, sense ser 
mai objecte de tractes  degradants, o que suposin menyspreu de la seva 
integritat física o moral o de la seva dignitat. Tampoc no podrà ser 
objecte de càstigs degradants. 
5.- Dret que la  seva activitat acadèmica es desenvolupi amb es degudes 
condicions de seguretat i higiene. 
6.- Dret a què es tingui reserva sobre tota aquella informació que el 
Centre disposi sobre les seves circumstàncies personals i familiars. 
7.- Dret a rebre les ajudes necessàries per compensar possibles 
mancances de tipus familiar, econòmic i socio-cultural. 
8.- Dret a la protecció social en cas d'infortuni familiar o d'accident. 
9.- Dret a rebre orientació escolar i professional. 
10.- Dret a participar en el funcionament i en la vida del Centre, d'acord 
amb el que preveu la normativa vigent. 
11.- Dret a consultar la documentació del centre necessària per a 
l'exercici de les seves activitats, a criteri de la Direcció, sempre que no 
puguin afectar el dret a la intimitat de les persones. 
12.- Dret a manifestar amb llibertat, individualment i col·lectivament les 
seves opinions. 

 
- Els deures dels alumnes que contempla aquest decret són: 
   

A.- L’estudi constitueix un deure bàsic dels alumnes. Aquest deure bàsic 
s’estén a les obligacions següents: 
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1.- Assistir a classe i participar en les activitats acordades en el 
calendari escolar i respectar els horaris aprovats per al 
desenvolupament de les activitats del centre, en cas de no  
poder realitzar alguna activitat s’ha de portar una justificació 
escrita 
2.- Respectar l’exercici del dret a l’estudi dels companys. 
3.- Respectar les normes de convivència dins del centre docent. 
4.- Realitzar les tasques encomanades pels professors en 
l’exercici de les seves funcions docents. 

 
B.- El deure de respecte a les normes de convivència del centre s’estén 
a les obligacions següents: 

 
1.- Respectar la llibertat de consciència i les conviccions 
religioses, morals i ideològiques, com també la dignitat. Integritat i 
intimitat de tots els membres de la comunitat educativa. 
2.- No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó 
de naixement, raça, sexe o qualsevol altra circumstància personal 
o social. 
3.- Respectar el Projecte Educatiu del Centre. 
4.- Respectar, compartir i fer ús correctament dels béns mobles i 
de les instal·lacions del centre. 
5.- Complir el Reglament de Règim Intern. 
6.- Respectar les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats 
del Centre, sense perjudici de què puguin impugnar-se d’acord 
amb el procediment que estableix el present Reglament de Règim 
Intern. 
7.- Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de 
la comunitat educativa. 
8.- Propiciar un ambient de convivència i respectar el dret dels 
altres alumnes a què no sigui pertorbada l’activitat normal en les 
aules. 
 

 
3.2.2.- Les normes de convivència. 

 
- Les normes de convivència recollides en l’article anterior, es concreten, 
encara que no d’una manera exhaustiva, en les següents indicacions: 

 
3.2.2.1.- En relació als professors i altre personal del Centre. 
 

1.- Els alumnes d’aquest centre tenen l’obligació de respectar i 
obeir a tot el professorat i personal no docent. Tots ells 
contribueixen a la seva educació. 
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2.- Els alumnes seguiran les orientacions del professorat respecte 
a l’aprenentatge. 

 
3.2.2.2.- En relació a l’ordre. 

  
1.- L’ Equip Directiu i/o el personal del PAS obrirà les portes del 
recinte escolar quan faltin tres minuts per les nou del matí i quan 
faltin tres minuts per les cinc de la tarda. Els alumnes aniran fent 
les files corresponents al pati de dalt del darrera, excepte el primer 
d’escola que les fileres es faran al davant perquè els pares puguin 
ajudar a carregar el material dels seus fills/es. 
 A les hores de sortida els/les alumnes de 6è són els 
responsables d’obrir les portes. 
2.- Els alumnes que es traslladin a l’escola amb transport 
individual tenen el mateix horari que els nens de la localitat o sigui 
de 9h. a 12:30 h. i de 15h. a 16:30h., per tant els professors del 
Centre no tenen cap responsabilitat de vigilància envers aquests 
alumnes fora de l’horari escolar. 
3.- La porta d’entrada i sortida dels diferents cicles es determinarà 
al començament de cada curs escolar.  
La porta de baix està destinada a l’alumnat de Ed. Infantil i C. 
Inicial. La porta de dalt a l’alumnat de cicle mitjà i de cicle 
superior. 
4.- Les entrades i sortides de les classes es faran en ordre i en 
silenci i cada grup anirà acompanyat del professor corresponent. 
Els alumnes de cicle superior poden sortir sols, no cal que els 
acompanyin a fora. 
5.- Els nens no podran sortir del col·legi durant l’horari escolar, a 
no ser que portin el consentiment dels pares o representants 
legals per escrit o els vinguin a buscar. En cas urgent es 
consultarà sempre al seu tutor i es trucarà per telèfon als pares. 
6.- L’alumne prendrà consciència que ve a classe per aprofitar el 
temps i estudiar. S’esforçarà en crear un clima adequat, restant en 
silenci i treballant, encara que el seu professor s’hagi d’absentar 
momentàniament. 
7.- Tot tenint en compte que la disciplina i l’ordre són la base per a 
un bon ensenyament, el professor mantindrà la disciplina i l’ordre 
de forma adequada fent-se respectar pels alumnes. 
8.- Es fomentaran els hàbits de neteja per part de tot el personal 
del centre, tenint cura que els papers es posin a la paperera. 
9.- No es traurà l’alumne de classe només en casos extrems. Es 
procurarà que l’alumne sigui atès pel seu professor i en cas 
necessari se’l portarà davant del Director/a o persona disponible 
per atendre’l.  
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10.- Hom respectarà el material dels companys i del professor. Es 
demanarà permís en cas de voler-lo utilitzar. 
11.- Les classes romandran tancades fora de l’horari de classe, 
així com també a l’hora de l’esbarjo. 
12.- Per poder romandre a les classes durant el temps d’esbarjo o 
fora de l’horari escolar, i per motius justificats, es requerirà permís, 
en aquests casos serà responsable qui hagi donat l’autorització. 
13.- Tots els alumnes del Col·legi han de portar bata.  
14.- S’exigeix higiene personal als alumnes. 
15.- No es permet menjar qualsevol cosa, ni mastegar xiclet a 
l’hora de classe. 
16.- Es convenient assistir a classe amb roba adient. 
No es permetrà l’ús de gorres, casc, mocadors, ulleres de sol, 
hijab, xadors ni burkes en el recinte escolar, exceptuant casos de 
malalties que necessitin fer-ne el seu ús. 
17.- En les sortides programades per l’escola els alumnes hauran 
de portar el xandall del Col·legi i portar-se correctament seguint 
les indicacions del professorat. 
18.- Per realitzar l’assignatura d’Educació Física, els alumnes 
hauran de portar la roba adient: pantaló curt, samarreta esportiva, 
calçat adequat i xandall del Centre, com també una muda de 
recanvi a partir de cicle mitjà 
19.- No es permet portar cap tipus de joguina, ni a l’escola, ni al 
menjador, ni a cap excursió, sense el permís del professorat. 
20.- Tot el material personal del alumne (bata, xandall, motxilla, 
llibres,...) haurà d’anar degudament marcat. 
21.- No es permet que els alumnes portin mòbil al Col·legi, llevat 
de casos excepcionals. En aquests casos s’estudiarà. 
 
 

 
3.2.2.3.- En relació a l’edifici. 

  
1.- Per conservar l’edifici i les instal·lacions del Centre es 
cooperarà per al seu bon ús i el seu manteniment respectant i 
utilitzant correctament els béns mobles i les instal·lacions del 
Centre. L’Ajuntament és el responsable del seu manteniment. 
2.- Qualsevol nen que produeixi desperfectes al Col·legi de forma 
voluntària o negligent- pintura, vidres, portes, parets, material..., 
està obligat a pagar el cost de la reparació. Si són varis nens, el 
cost quedarà dividit en parts proporcionals. 
3.- Cas que fos necessari els alumnes col·laboraran en la neteja 
del pati ( recollir papers,...) 
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4.- No es podrà jugar als passadissos, ni tampoc als lavabos i es 
tindrà cura de deixar-los en bon estat (sense papers, nets de 
pintura,...). 
5.- Quan siguin altres entitats degudament autoritzades que hagin 
de fer ús de les instal·lacions del Col·legi, seran les responsables 
de qualsevol desperfecte ocasionat i tindran l’obligació de pagar el 
cost de la reparació. 

 
3.2.2.4.- En relació a l’esbarjo.  
           Distribució d’espais. 

          Ed. Infantil: el sorral. Quan l’alumnat de primària ja entri a  
l’escola, podrà fer ús del pati de baix. 

          Ed primària: C. Inicial : pati de baix 
                               C. Mitjà i Superior: pati de dalt i zona de volley 
          Organització i funcionament 
          

 Els horaris  de l’esbarjo s’establiran a l'inici de cada curs: de 11:10 
a 11:40, 5’ abans de tocar el timbre definitiu es toca un altre timbre    
que és el que avisa a l’alumnat  per anar al lavabo o beure.  
  Vigilància : hi haurà un mestre en cada pati que farà la vigilancia. 

Els torns de pati els distribuirà l’equip directiu a l'inici de curs.  
  Durant el temps d’esbarjo tot l’alumnat farà anar els lavabos que 

hi ha a la planta baixa. 
Després de l’esbarjo els/les alumnes entraran per les portes 
corresponents de forma ordenada i, en fileres, es dirigiran a les 
seves respectives aules acompanyats pels mestres responsables.  
Els dies de pluja els/les alumnes es quedaran a les seves aules. 
Els/les mestres tutors/es faran torn de vigilancia i dedicaran el 
temps a jocs de taula. 

 
2.- És necessari l’esbargiment, per la qual cosa hom procurarà 
que juguin tots. Queden prohibits els jocs perillosos : bastons, 
monopatins, bicicletes, pujar per les porteries, per les cistelles de 
bàsquet, per les tanques,... 
3.- Els alumnes han de respectar els arbres, plantes, papereres i 
qualsevol altra cosa del pati. 
4.- Durant les hores de classe es procurarà utilitzar els serveis 
mínimament. Es procurarà fer-ho al sortir de l’esbarjo. 
5.- Al pati els nens han de guardar ordre i disciplina, tenint cura de 
no barallar-se. Els papers, envasos i material orgànic es 
dipositaran a les papereres destinades per cada fi. Fem reciclatge.  
6.- No es podrà jugar a pilota als porxos. S’utilitzarà els espais 
adients. 
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3.2.2.5.- En relació als pares. 
 

1.- Els pares tenen el dret i el deure de conèixer el rendiment 
escolar dels seus fills/es i han de col·laborar amb el seu 
professor/a per a la seva educació. 
2.- En la Programació General de Centre s’establirà el calendari 
de reunions generals amb els pares que s’efectuaran amb 
caràcter ordinari durant tot el curs. 
3.- Els pares realitzaran entrevistes, al menys dues vegades al 
curs, amb els tutors a fi i efecte d’anar d’acord amb la mateixa 
idea educativa, i per informar-los sobre l’aprenentatge del seu 
fill/a. El tutor/a comunicarà als altres professors que passen per 
l’aula quina família té l’entrevista per tal de que pugui manifestar 
la seva valoració vers la seva assignatura . 
A més el pare/mare dels alumnes de P3 mantindran una 
entrevista amb la tutora durant la primera quinzena de setembre 
per tal de tenir una referència global del nen abans d’iniciar el 
curs. 
4.- Per entrevistar-se amb els professors s’han de respectar els 
horaris de tutories establerts en la Programació General de 
Centre, en cas excepcional i amb previ avís es podrà concertar 
l’entrevista en un altre horari que no sigui lectiu. Caldrà sol·licitar-
la amb una antelació mínima d’un dia. 
5.- Hauran de fer arribar al Centre una justificació signada, 
telefonar o bé presentar-se al Col·legi quan falti el seu fill a classe. 
6.- Hauran d’aportar el material mínim exigit per a la bona marxa 
de l’alumne. 
7.- Procuraran assistir a les reunions generals dels tutors, sempre 
que siguin convocats. 
8.- Hauran de respectar les decisions dels òrgans unipersonals i 
col·legiats del Centre, sense perjudici que puguin impugnar-les 
quan considerin que lesionen els drets dels seus fills. 

El procediment per dur a terme aquestes possibles 
impugnacions serà el següent: 

- Presentació per escrit al Director/a de la decisió 
impugnada, raonant els motius i fonaments de dret, si 
s’escau, que avalin la impugnació. 
- Contestació per escrit de la Direcció del Centre en un 
termini de tres dies lectius. 
- Si la Direcció considera necessari consultar el Consell 
Escolar el termini serà de 5 dies lectius. 
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- La presentació de la impugnació no paralitzarà 
l’execució de les decisions preses. 

9.- El Centre ha de saber la patria potestat i la custodia dels seus 
alumnes, i qualsevol canvi en l’estructura familiar s’ha de notificar. 

 
3.2.2.6.- En relació a l’assistència 
 

1.- Els nens han d’arribar puntualment a classe. 
Si arriben quan ja ha tocat el timbre, s’esperaran al vestíbul de 
l’entrada fins que passin totes les files, desprès a poc a poc i per 
ordre dels cursos aniran pujant a les aules. 
 Si a criteri del professorat del Centre, el retard freqüent d’un 
alumne pertorba el bon inici de les activitats escolars, no se’l 
permetrà l’entrada a l’aula fins el moment adient, previ 
advertiment als pares. 
2.- Els nens que per qualsevol motiu no assisteixin al col·legi o 
arriben tard, han de portar el corresponent justificant i donar-lo  al 
seu tutor. 
3.- Si l’absència de alumnes no és justificada, el professor es 
posarà en contacte amb els pares. 
4.- La falta sistemàtica i reiterada d’assistència o puntualitat d’un 
alumne es donarà a conèixer a Direcció. 
 
 

3.2.3.- Mediació escolar 
 
- La mediació escolar constituirà el mètode principal de resolució de conflictes 
en el Centre. 
- La comissió de convivència del Centre col·laborarà en els processos de 
mediació escolar a petició de la Direcció del Centre.  
- La mediació escolar, com a procés educatiu de gestió de conflictes, es basarà 
en els principis recollits en l’art. 24 del D279/2006, i l’àmbit d’aplicació serà el 
regulat en l’art. 25 del D279/2006: 
 
La mediació escolar es basarà en els principis següents: 
 
1. La voluntarietat, segons la qual les persones implicades en el conflicte són 

lliures d’acollir-se o no a la mediació, i també de desistir-ne en qualsevol 
moment del procés. 

2. La imparcialitat de la persona mediadora, no pot imposar cap solució ni 
mesura concreta ni prendre part. Aquesta no pot tenir cap relació directa 
amb els fets que han originat el conflicte. 
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3. La confidencialitat, que obliga els participants en el procés a no revelar a 
persones alienes la informació confidencial que obtinguin, llevat dels casos 
previstos a la normativa vigent.  

4. El caràcter personalíssim, que suposa que les persones que prenen part en 
el procés de mediació han d’assistir personalment a les reunions de 
mediació, sense que es pugin valer de representants o intermediaris. 

 
L’àmbit d’aplicació de la mediació escolar serà el següent:  
 
1. El procés de mediació pot utilitzar-se com a estratègia preventiva en la 

gestió de conflictes entre membres de la comunitat escolar, encara que no 
estiguin tipificats com a conductes contràries o greument perjudicials per a 
la convivència en el centre. 
1.1 Es pot oferir la mediació en la resolució de conflictes generats per 

conductes de l’alumnat contràries a les normes de convivència o 
greument perjudicials per la convivència del centre, llevat que es doni 
alguna de les circumstàncies següents: 

- Que la conducta sigui: agressió física o les amenaces a 
membres de la comunitat educativa; les vexacions o 
humiliacions a qualsevol membre de la comunitat 
escolar, particularment aquelles que tinguin una 
implicació de gènere, sexual, racial o xenòfoba, o es 
realitzin contra l’alumnat més vulnerable per les seves 
característiques personals, socials o educatives, i s’hagi 
emprat greu violència o intimidació). 

- Que ja s’hagi utilitzat el procés de mediació en la gestió 
de dos conflictes amb el mateix alumne o alumna, 
durant el mateix curs escolar, qualsevol que hagi estat 
el resultat d’aquests processos.  

1.2 Es pot oferir la mediació com a estratègia de reparació o de 
reconciliació, un cop aplicada una mesura correctora o una sanció, per 
tal de restablir la confiança entre les persones i proporcionar nous 
elements de resposta en situacions semblants que es pugin produir. 

 
- En qualsevol moment del procés les persones implicades poden decidir 
acollir-se a la mediació o desistir-ne i ho manifestaran per escrit adreçat al 
director/a del centre. 
 
- L’oferiment d’iniciar el procés de mediació el realitzarà el director/a del centre, 
prèvia consulta als tutors/es dels alumnes implicats i mitjançant escrit dirigit a 
les persones interessades. 
 
- La direcció del centre notificarà la iniciació del procés a les persones 
interessades. En l’escrit de notificació es comunicarà el nom de la persona 



 
Reglament Règim Intern  Escola Bonavista 

 28 
 

mediadora proposada pel centre, i , si és el cas, l’alumne/a col·laborador/a 
designat.  
 
- La persona mediadora haurà d’abstenir-se quan es doni alguna de les 
circumstàncies assenyalades per l’art. 28  de la llei 30/1992 (LRJAP-PAC) i 
comunicar-ho al director/a, per escrit, en el termini de 2 dies des del seu 
nomenament. 
  
- Els pares dels alumnes podran plantejar davant el director/a la recusació de la 
persona mediadora proposada quan pugi inferir-se falta d’objectivitat en el 
procés de mediació. Ho faran en un termini de 2 dies lectius. Les resolucions 
negatives d’aquestes recusacions hauran de ser motivades.  
 
- El director/a del centre procurarà facilitar l’assistència a la formació als 
mestres formadors.  
 
 
 
    Secció 2 : Tipologia de faltes  
                                
               2.1 – Conductes sancionables     
 
Són totes aquelles que atempten contra l’ordre o el bon funcionament del 
centre i que podem tipificar en quatre grans blocs 
   
 

1 - Agressions físiques 
- Petites agressions: cops, empentes, puntades, estirades 

de cabells, pessics, tirar objectes... tant a alumnes com 
a professorat. 

- Agressió forta amb lesions evidents 
- Baralles 
 
 

    2 – Agressions verbals 
  

- Contestar amb to o paraules incorrectes a membres de 
l’equip docent, monitoratge i altre personal no docent. 

- Riure’s , ridiculitzar  o rebutjar algun company. 
- Utilitzar un vocabulari groller i irrespectuós en qualsevol 

àmbit escolar (patis, passadissos, aula, entrada escola, 
lavabos, menjador...) 

 
 



 
Reglament Règim Intern  Escola Bonavista 

 29 
 

   3 – Agressions al mobiliari o material  
 

- Agressions al mobiliari o material d’escola i/o robatori. 
- Agressions al material o objectes propietat del personal 

de l’escola  o d’altres alumnes. 
- Falsificar escrits o justificacions dels pares 
- Fer un mal ús dels menjars (esmorzar,al menjador) 

 
 4 – El no acompliment de les normes de funcionament i comportament  
bàsiques per a mantenir l’ordre en qualsevol àmbit escolar. 
 

- Molestar un company/a o un professor/a, entorpint o 
trencant el ritme de treball de l’aula. 

- No portar els deures acabats 
- Oblidar-se la bata o el canviament 
- No portar signat un control 
- Cridar, córrer  per les escales o qualsevol part de 

l’edifici. 
- No seguir la fila correctament i/o donant empentes. 
- Tenir un comportament incorrecte/agressiu durant l’hora 

d’esbarjo que dificulti el desenvolupament del joc dels 
companys/es. 

- Menjar xiclets, llaminadures... dins el recinte escolar. 
- Tirar objectes, papers... dins de l’aula, per les finestres, 

escales i al terra del recinte escolar. 
- Embrutar o malmetre els terres, lavabos, parets... del 

recinte escolar. 
- Portar joguines o objectes de forma reiterada 
- No comportar-se correctament en el decurs d’una 

sortida, no respectant les normes bàsiques de civisme i 
convivència. 

- Tenir un comportament incorrecte durant les 
celebracions o festes que es realitzin a l’escola. 

  
 

A cada aula, el professor-tutor/a, guardarà en uns dossiers les 
graelles disciplinaries de cada alumne, els fulls d ’incidència 
corresponents en els quals s’expliquen els fets/fal tes que han 
ocorregut i les mesures correctores i sancionadores  aplicades. 
També hi haurà en aquest dossier,  les entrevistes amb les famílies i 
el PAT. 
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2.2 – Mesures correctores i sancionadores  
 

I -
E.P 

 
Nº 

 
FALTA 

 

 
MESURA CORRECTORA/SANCIÓ 

 
AGRESSIONS FÍSIQUES 

 
 
 
I- 
E.P 

 
 
 
 
1-   

 
Petites agressions: cops, 
empentes, puntades, tirar 
objectes,estirades de cabell, 
pessics.... 

 
 
Privació de 2 dies d’esbarjo. 
 

Petites agressions a l’equip 
docent, monitoratge, altre 
personal no docent... 

Privació de 3 dies d’esbarjo. 
Comunicació a la família. 
Comunicació a la comissió de 
convivència del Consell Escolar 
perquè prengui les mesures adients. 

 
E.P 

 
2 -  

Agressió forta amb lesions 
evidents entre iguals, a 
l’equip docent, monitoratge i 
altre personal no docent. 

Privació de l’esbarjo d’ 3 a 5 dies. 
Es notificarà a les famílies i al 
Consell Escolar. Es pot obrir 
expedient a l’alumne. 

I 
E.P 

 
3 -  

 
Baralles 

 
Privació de l’esbarjo d’ 1 a 3 dies. 

 
AGRESSIONS VERBALS 

 
 
E.P 

 
 
4- 

 
Contestar amb to o paraules 
inadequades. 

 
Aïllar-lo dins de l’aula amb feina o al 
pati sense joc. 

Contestar amb to o paraules 
inadequades a l’equip 
docent, monitoratge i altre 
personal no docent. 

 
Comunicació a la família. 

 
I- 
E.P 

 
5-  

 
Riure’s, ridiculitzar o rebutjar 
algun company. 

 
Aïllar-lo dins de l’aula amb feina o al 
pati sense joc. 
Es farà un seguiment , per veure si 
és persistent. Es comunicarà  ala 
família per les dues parts. 

 
I- 
E.P 

 
6- 

 
Utilitzar vocabulari groller i 
irrespectuós en qualsevol 
àmbit escolar. 

 
Reflexionar sobre el vocabulari que 
s’ha d’utilitzar i si es reitera, privació 
d’un dia d’esbarjo.  
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AGRESSIONS AL MOBILIARI I MATERIAL 

 
 
 
E.P 

 
 
 
7- 

 
Agressions a mobiliari o 
material d’escola i/o robatori. 
 
 

 
Presentar redacció sobre la 
importància  de tenir cura del 
material. 
Si es trenca pagar el seu cost o 
reposar-lo. 

 
I- 
E.P 

 
8- 

 
Agressions a material 
d’objectes personals d’altres 
alumnes 

 
Compensar a l’alumne amb alguna 
bona acció. Si s’escau, reposar-lo 
 

 
E.P 

 
9- 

 
Falsificar escrits o 
signatures de pares 

 
Comunicació a la família perquè 
puguin actuar amb conseqüència 

I- 
E.P 

10- Fer un mal ús dels menjars 
(esmorzars, dinars...) 

Comunicació a la família  i privació 
d’un dia d’esbarjo. 

 
NO CUMPLIMENT DE NORMES PER AL BON FUNCIONAMENT DE 
L’ESCOLA 
 
 
I- 
E.P 

 
11 - 

Molestar a un company/a o 
a un professor/a, entorpint i 
trencant el ritme de treball a 
l’aula. 

 
Aïllar-lo a l’aula. 
Comunicació a l’agenda 
Privació d’un dia de pati. 

 
I 
E.P 

 
 
12- 

Cridar, córrer o fer sorolls 
forts per les escales o 
qualsevol part de l’edifici. 
(canvis de classe) 
Pujar a les classes durant 
l’esbarjo. 

Privació d’un dia d’esbarjo 

 
I- 
E.P 

 
13- 

No seguir la fila 
correctament i /o donar 
empentes per avançar al 
company/a 

Últim/a de la fila i privació d’un dia 
d’esbarjo, (si la conducta és 
reiterada) 

 
I 
E.P 

 
14-  

Menjar  xiclets, llaminadures 
dins el recinte escolar 

Fer llençar les llaminadures o 
guardar-les. Si es reitera, privació 
d’un dia d’esbarjo. 

 
I- 
E.P 

 
15- 

Tirar objectes, papers..dins 
de l’aula, per les finestres, 
escales, pati .... 

Plegar i/o netejar el recinte 
embrutat. 
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I- 
E.P 

 
16- 

Embrutar, guixar i/o 
malmetre el terra, les parets, 
els lavabos... 

Netejar-ho 
Si s’escau, comunicació a la família 
 

 
E.P 

 
17 - 

No tenir cura de l’aspecte 
personal (roba bruta, mala 
olor...) 

Avís verbal i individual a l’alumne i 
s’escau a la família per resoldre el 
problema.  

 
E.P 

 
18- 

No portar les tasques 
escolars fetes. 

Privació de l’esbarjo fins el 1r 
timbre. Si reincideix, comunicació a 
la família. 

 
E.P 

 
19- 

No acabar la  feina a classe  Acabar-la a casa com a tasca 
escolar i si s’escau acabar-la a 
l’hora d’esbarjo.. 

 
I- 
E.P 

 
20- 

Deixar-se material (llibre, 
llibreta, 
canviament,equipament 
ed.física) 

Avís verbal la 1º vegada i a la 
segona comunicació a la família. Si 
el material és de plàstica , música i 
ed.física a la 1º vegada. 

 
I- 
E.P 

 
21- 

Descuidar-se la bata Avís verbal el 1º dia, després 
comunicació a la família i privació 
d’esbarjo fins que la porti, a no ser 
que sigui justificat. 

 
E.P 

 
22-  

No portar els controls 
signats 

Avís verbal el 1r dia, després 
comunicació a la família. 

 
I- 
E.P 

 
23- 

 
Retards 
(Quan la porta de la reixa ja està 
tancada) 

 

Al 3r retard es comunicarà a la 
família mitjançant una notificació. Si 
es reiteratiu l’equip directiu 
convocarà a la família . 

 
I- 
E.P 

 
24-  

No es pot  entrar corrent a 
l’escola: 9:00h i 15:00h com 
tampoc esperar-se dins el 
recinte escolar 

Tornar a entrar des de la porta 
 
Posar-se l’últim/a a la fila 

 
I- 
E.P 

 
25- 

Portar joguines, objectes , 
jocs... de forma reiterada 

Requisar-ho durant uns die 

 
I 
E.P 

 
26 

Tenir un comportament 
incorrecte/agressiu durant 
l’hora d’esbarjo que dificulti 
el desenvolupament del joc 
en companys/es 

Privar-lo del joc 
Si l’agressió és molt greu, 
comunicació a la família i privació 
de pati durant 3 dies. 

 
 
I- 
E.P 

 
 
27- 

No comportar-se 
correctament en el decurs 
d’una sortida, no respectar 
les normes bàsiques de 
civisme i de convivència. 

Privació de les activitats que s’estan 
fent. 
Si és molt greu,comunicació a la 
família i  privació de la propera 
sortida. 
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I- 
E.P 

 
28-  

Comportament incorrecte  
durant les celebracions o 
festes que es realitzen a 
l’escola 

Expulsió de la celebració i 
comunicació a la família 

 
 
 
2.3- Competències per imposar les sancions  
 

-    Desprès de parlar, dialogar  i comentar les faltes-sancions amb els 
alumnes s’aplicarà les sancions. 

 
- Pot aplicar la sanció qualsevol membre del personal de l’escola. 

 
- L’acompliment de totes les sancions, en que la falta ho requereixi, va 

acompanyat d’una DISCULPA per part de l’infractor. 
 

- Si s’escau, haurà d’haver mediació ( quan la falta és molt greu) i la 
comissió de convivència estarà formada: 

                               -    Directora 
                               -    Cap d’estudis 
                               -    Tutor/a de l’alumne 
                               -    Mediador 
                               -    EAP , si s’escau. 
 

- Enregistrar rigorosament totes les faltes denunciades en una graella. 
 

- Aplicar la resolució del conflicte (sanció) i comentar pautes d’actuació a 
l’alumne si la falta  ho requereix.  

  
 
 
 
2.4 – Comunicació de la incidència a la família  
 
Tal com es pot veure en el quadre de falta-sanció , la família en tot moment sap 
l’actitud i el comportament del seu fill/a. Al final de cada trimestre es farà una 
valoració sobre l’actitud del seu fill/a 
L’escola, i concretament la mediadora, ofereix si cal pautes d’actuació a la 
família, si aquesta està interessada. 
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- Admissió d’alumnes malalts i accidentats 
 
- No seran admesos a classe, essent cridats els seus pares o tutors legals per 
tal que els recullin tots els alumnes que vinguin al centre, tant a jornada de matí 
com de tarda, amb FEBRE, INFECCIONS, ERUPCIONS o altres malalties de 
pell, o amb altres malalties que així ho aconsellin els metges. 
 
- Per administrar medicaments als alumnes cal que el pare, mare o tutor legal 
aporti una recepta o informe del metge on consti el nom de l’ alumne/a, la pauta 
i el nom del medicament que ha de prendre. També s’ha d’aportar un escrit on 
es demani i s’autoritzi al personal del centre educatiu que administri al fill/a la 
medicació prescrita sempre que sigui imprescindible la seva administració en 
horari lectiu. 
El personal del centre només podrà administrar una medicació quan això no ho 
pugui fer el pare, mare o tutor legal. Si la medicació ha de ser administrada per 
personal amb formació determinada, caldrà que el centre es posi en contacte 
amb el Centre d’ Atenció Primària més proper. 
 
- Cas que algun alumne pateixi un accident durant el temps en què es troba 
sota la tutela de l’escola, rebrà les primeres cures al centre. Si es considera 
necessari la intervenció de personal especialitzat, s’avisarà els pares perquè 
se’n facin càrrec, En cas de no localitzar-los se’n farà càrrec el professor que 
en aquell moment n’exercia la tutela. 
 
3.2.5.- Reclamacions de qualificacions 
 
- Els alumnes o els seus pares o representants legals, tenen dret a sol·licitar 
aclariments i/o reclamacions per part dels professors respecte de les 
qualificacions d’activitats acadèmiques o d’avaluacions parcials o finals de cada 
curs. 
 
- Les peticions d’aclariments es realitzaran davant el professor de l’àrea 
corresponent. El Cap d’Estudis del centre serà el responsable de coordinar tot 
aquest procés d’aclariments, i, si fos el cas, del procés de reclamacions de 
qualificacions. 
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3.3.- Funcionament general del Centre  
 
 3.3.1.-Entrades i sortides del Centre 
 
Les portes de l’escola s’obriran a les 8:57  i a les 14:57, tres minuts abans de 
l’horari oficial per començar l’escola i es tancaran després de l’hora d’entrada,  
Les portes al mati i a la tarda les obriran i les tancaran el professorat 
responsable . Al migdia i a l’acabar la jornada de tarda serán els nens/es de 6è  
els responsables d’obrir-les. 
 
- Els alumnes sols sortiran del centre dins de l’horari escolar per motius 
justificats, prèvia petició al Director o tutor per part dels pares o representants 
legals, caldrà quan siguin alumnes de cursos inferiors, que estiguin 
acompanyats per una persona responsable, pare, mare, o tutor legal, o que 
aquest hagin donat la corresponent autorització escrita o verbal, cas que 
deleguin tal responsabilitat en altra persona. Tampoc podran sortir del recinte 
escolar els alumnes usuaris del menjador escolar. 
 
 
 3.3.2.- Visita pares 
 
- Les visites o entrevistes del pares dels alumnes amb els professores 
realitzaran de manera ordinària, el dia de la setmana i en l’horari que al 
començament de curs es determina en la corresponent Programació General 
del Centre. Per tal d’un millor aprofitament de les visites i entrevistes, llevat 
d’excepcions que ho justifiquen, caldrà sol·licitar-les al menys amb un dia d’ 
antelació. 
 
 
3.3.3.- Les sortides i excursions 
 
- Les visites i/o excursions estaran degudament programades, informant els 
pares dels alumnes afectats, els quals tindran que signar la corresponent 
autorització d’assistència de llurs fills, sense la qual no hi podran assistir. En tot 
cas caldrà tenir en compte les indicacions del professorat referent a materials i 
útils a utilitzar, així com les normes a observar. 
 
- La programació de les activitats realitzades fora del recinte escolar s’haurà 
d’incloure en la Programació General de Centre. En el marc d’aquesta 
programació, les activitats concretes seran autoritzades pel Director i 
comunicades al Consell escolar en la primera reunió d’aquest per a la seva 
aprovació. 
 



 
Reglament Règim Intern  Escola Bonavista 

 36 
 

- En el cas de sorgir activitats i sortides a realitzar durant el curs, també 
s’hauran d’aprovar en Consell Escolar. 
 
- No es podran fer sortides amb menys de dos acompanyants, un dels quals 
haurà de ser necessàriament mestre/a, llevat d’aquelles que, per les 
característiques del lloc a visitar i l’edat dels alumnes, l’Equip Directiu autoritzi. 
La ràtio de professors/es – monitors/es alumnes serà la que s’estableixin a 
principi de cada curs a les instruccions del Departament d’Educació. 
En el cas que l’equip de mestres i la direcció del centre ho consideri necessari 
podran augmentar les ràtios.  
 
-L’alumnat  farà una sortida, com a mínim, al trimestre.  
 
-Una sortida podrà ser anul·lada si hi ha un percentatge per sota del 60% de 
l’alumnat a qui va adreçat.  
 
-Es lliurarà als/les famílies un full informatiu on es concretarà el dia, lloc, mitjà 
de transport, activitats, pagaments, ... i l’autorització. Aquest full haurà de ser 
retornat signat juntament amb el resguard del pagament al mestre tutor del curs 
corresponent. 
 
 
 3.3.4.- Torns de vigilància de l’esbarjo 
 
- El temps d’esbarjo, considerat part del procés d’ensenyament-aprenentatge 
del currículum establert per als alumnes, serà tutelat per tots els mestres que 
imparteixen docència. En la Programació General de Centre es determinaran 
els torns dels mestres encarregats de l’esmentada tutela. 
 
 3.3.5.- Les absències 
 
- Les absències i manca de puntualitat a classe hauran de ser justificades pels 
pares dels alumnes implicats als seus respectius tutors. 
 
- Les absències dels professors hauran de ser justificades per escrit al Director 
del centre d’acord amb allò que preveu la normativa vigent al respecte. En la 
Programació General de Centre es determinarà el procediment a seguir per tal 
que aquestes absències alterin el menys possible el normal funcionament de 
les activitats del Centre. 
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 3.3.6.- Els horaris del Centre 
 
- El Centre s’haurà d’atenir al calendari escolar aprovat amb caràcter general 
per a tots els centres de nivell no universitari de Catalunya. 
 
- Fora de l’horari lectiu destinat  a l’ensenyament reglat, el Centre podrà 
programar activitats complementàries i extraescolars. La realització d’aquestes 
activitats, que seran de caràcter voluntari, no podran comportar, per als 
alumnes que no hi participin, discriminació o modificació de l’horari lectiu o del 
calendari escolar. 
 
- Les dependències del Centre podran ser utilitzades fora de l’horari escolar, de 
la forma prevista a la normativa vigent, en activitats puntuals : reunions, 
conferències, exposicions,... 
 
- En la Programació General de centre es faran totes aquelles concretitzacions 
d’horaris que no es reflecteixin en el present reglament. 
 
3.3.7.- Material didàctic 
 
- Els alumnes tenen l’obligació de dur a l’escola tot aquell material necessari 
per a la realització de les tasques pròpies del seu procés d’aprenentatge. 
Aquesta obligació s’estén a l’equipament esportiu. 
 
- Els professors hauran de preveure el material didàctic que utilitzaran els 
alumnes al llarg del curs hi hauran de vetllar perquè tots en puguin disposar. 
 
 
 
3.3.8.- Activitats complementaries i extraescolars 
 
- L’AMPA és l’encarregat de promocionar i organitzar les diferents activitats que 
es realitzen a l’ escola. 
 
- El mateix organisme és el que busca els monitors/es, paga la seva 
assegurança i el seu sou. Les aules que utilitzen són dins del recinte escolar, 
les quals s’hauran de deixar en bon estat i tenir cura d’endreçar-les, al finalitzar 
les activitats. 
 
- L’horari d’aquestes activitats seran diferents segons els cursos que es 
realitzen. Educació infantil serà al matí de 12 a 13h i Educació primària serà per 
la tarda de 17 a 19h, per l’aplicació de la sisena hora al centre. 
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3.3.9.- Atenció a la diversitat de l’ alumnat. 
 
- Tot l’ alumnat ha d’assolir un bon nivell de comprensió lectora, d’expressió 
oral i escrita, d’agilitat en el càlcul i en la resolució de problemes i d’autonomia 
en el treball escolar, per tant caldrà tenir atenció a l’alumnat que mostra 
dificultats en l’assoliment d’aquestes competències. 
 
- El professorat amb la col·laboració dels Equips d’Assessorament Pedagògic 
(EAP), detecti, com més aviat millor les dificultats d’aprenentatge dels alumnes, 
estableixi les corresponents mesures d’intervenció per tal d’evitar el progressiu 
desfasament de l’alumnat al llarg dels cursos. 
 
- L’alumnat amb necessitats educatives especials, en l’apartat d’observacions 
de les actes d’avaluació i en l’expedient acadèmic es faran constar l’àrea o 
àrees del curs en que ha seguit una adaptació (ACI) o modificació del 
currículum i en el llibre d’escolaritat es consignaran els cursos que ha seguit 
una adaptació. 
El PI l’ elabora el tutor/a de l’alumne/a amb la col·laboració del mestre 
d’educació especial i de l’ EAP. 
 
- L’alumnat nouvingut ha d’aprendre la llengua de l’ escola (català)i facilitar-li tot 
un procés d’ aprenentatge elaborant un pla individual intensiu (PI) . Aquest 
document ha de recollir la informació amb l’avaluació inicial de l’ alumne 
nouvingut, ha de prioritzar les necessitats educatives a treballar, els 
mecanismes de planificació, seguiment i avaluació del procés del seu 
aprenentatge. 
L’avaluació s’ha de dur a terme en relació amb els objectius del seu PII. 
 
3.3.10.- Actuacions en supòsit de retard en la recollida de l’ alumnat a la sortida 
del Centre. 
 
 
- De les sortides del centre. 
 
1- Els alumnes surten de l’escola a l’hora establerta en la corresponent 

Programació General del Centre.  
2- Els alumnes d’Educació Infantil es lliuren a llurs pares o a les persones 

autoritzades a tals efectes amb coneixement dels mestres encarregats de la 
seva custòdia. 
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- Del retard de la recollida dels alumnes. 
 
1- La recollida de l’ alumnat a la sortida del centre no haurà de fer-se més tard 

de 5 minuts desprès de l’hora de la sortida establerta. 
2- Quan es produeixi un retard fora dels marges raonables, el mestre i/o tutor/a 

procurarà contactar amb la família . 
3- Les persones que es fan càrrec dels alumnes un cop superi el temps fixat 

per a la recollida seran per ordre de preferència: 
- El mestre /a tutor de l’alumne 
- Qualsevol altre personal del centre que accepti 

l’encàrrec de fer-ho a petició del mestre/a tutor/a. 
4- La reiteració freqüent d’aquest fets, comportarà que la direcció del centre 

comuniqui per escrit la situació als serveis socials del municipi.  D’aquesta 
comunicació en quedarà copia arxivada al centre. 

 
3.3.11.- Actuacions en el supòsit d’absentisme de l’ alumnat 
 
- Quan es produeixi un cas d’absentisme escolar en l’Etapa de Primària, el 
mestre tutor/a de l’alumne es posarà en contacte amb els seus pares o tutors 
legals per tal d’assabentar-los de la situació i recordar-los les obligacions que 
tenen de vetllar per la correcta escolarització dels seus fills. 
Si aquesta actuació no en resulta la rectificació del comportament absentista, la 
direcció del centre realitzarà les següents actuacions: 

-     Enviar escrit a la família recordant-los les    
      obligacions  envers els seus fills. 
- Comunicar per escrit la situació als serveis socials 

del municipi. 
- Comunicar per escrit la situació als serveis del EAP i 

a la Inspecció Educativa. 
Ambdós casos l’escola s’arxivarà una copia al 
centre. 

- Quan l’absentisme es produeixi en el segon cicle d’ Educació Infantil, el 
mestre/tutor es posarà en contacte amb els pares dels alumnes recordant-los la 
necessitat d’ escolaritzar correctament els seus fills per tal d’evitar llacunes en 
el seu procés d’ensenyament-aprenentatge. 
 

- Les faltes injustificades d’assistència a classe podran ser considerades com a 
conductes contràries a les normes de convivència del centre, i podran ser 
objecte de totes les mesures correctores que es contemplen a tal efecte en 
l’esmentat Decret regulador dels drets i deures dels alumnes. 
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3.3.12 .- Actuacions en cas de queixes sobre la prestació de servei que 
qüestioni l’exercici professional del personal del centre. 
 
- El procediment per tractar les queixes o denúncies, caldrà que s’ajusti al 
protocol següent: 
1- Presentació i contingut de l’escrit al registre d’entrada del centre, adreçat a 

la direcció i hauran de contenir: 
- Identificació de la persones so persones que el 

presenten. 
- Contingut de la queixa, enunciat de la manera més 

precisa possible amb especificació dels desacords, de 
les irregularitats… que qui presenta la queixa creu que 
s’ha produït per acció o omissió del professor o d’un 
altre treballador del centre. 

- Data i signatura 
2- Correspondrà a la direcció del centre: 

- Rebre la documentació i estudiar-la 
- Sempre que sigui possible fer comprovacions per arribar 

a evidències sobre l’ajustament dels fets exposats a la 
realitat. 

- Traslladar còpia de l’escrit de queixa rebut al professor 
o treballador oficial. 

- Estudiar el tema amb la informació recollida  i, si ho 
considera oportú, demanar l’opinió d’òrgans de govern 
i/o participació del centre sobre el fons en qüestió. 

- Dur a terme totes les actuacions d’informació, 
d’assessorament, de correcció ,i si fos el cas de 
mediació. 

- Contestar per escrit als qui han presentat la queixa, 
comunicant-los la solució a què s’ha arribat o , si 
s’escau, la desestimació motivada de la queixa. 

En el cas que la direcció sigui part directament interessada en la queixa, 
s’haurà d’abstenir i, en el seu lloc, ho farà el cap d’estudis. 
 
3- Actuacions posteriors i arxivament de la documentació. 
Conclosa l’actuació de la direcció, es podrà informar la direcció dels Serveis 
Territorials de la incidència produïda i la solució que se li ha donat. En tot cas, 
la documentació generada quedarà arxivada, en original o còpies autenticades, 
a la direcció o la secretaria del centre, a disposició de la Inspecció d’Educació. 
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3.4.-  Auxiliar Administrativa 
 
- L’horari del pas serà de 37’5 hores setmanals o 35h en e període d’1de juny a 
15 de setembre, sense que la jornada pugui iniciar-se més de mig hora abans 
de l’inici de les activitats lectives ni acabar-se més de mig hora desprès de la fi 
de dites activitats. La Direcció notificarà als SSTT d’educació l’horari setmanal 
de cada funcionari. 
Aquest personal podrà disposar d’una pausa de 20minuts,computable com a 
treball efectiu, durant l’horari de permanència obligatòria. 
El centre comparteix l’auxiliar administrativa amb una altra escola.  
El seu horari és: dilluns – dimecres  i  divendres alternatius 
 
- El P.A.S. deixarà constància del compliment de la jornada i l’ horari de treball. 
En els comunicats de firma es faran constar les absències i si han estat 
justificades o no. Les absències, faltes de puntualitat i de permanència en que 
s’al·leguin causes de malaltia s’hauran de justificar per l’interessat al seus 
superiors.  
 
3.4.3 .- Correspon a aquest cos, a desenvolupar les tasques de caràcter 

auxiliar en matèries administratives, de gestió,  
 
3.4.4 – Es preocuparà de l’entrada del Centre i recepció de les persones 

alienes, trucades telefòniques i encàrrecs. 
 
3.4.5.- Rebrà, anirà a buscar i distribuirà la correspondència, documents i 
objectes propis de l’activitat administrativa del centre. 
 
3.4.6.-  Realitzarà el maneig de màquines (reproductores, fotocopiadores, faxos 
i similars. 
 
3.4.7.- Realitzarà fotocopies, enquadernacions senzilles, transparències…. 
 
3.4.8.- Farà els encàrrecs relacionats amb les seves funcions que li encomani 
la direcció fora i dins del centre. 
 
3.4.9.- Realitzarà tasques imprevistes i puntuals de neteja quan no hi hagi el 
personal encarregat d’aquest servei. 
 
3.4.10.- Haurà de revisar el perfecte estat i proveïment de material a les 
diferents dependències i comunicar al secretari/a qualsevol anomalia en el 
funcionament del servei.  
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3.4.11.- Les vacances anyals retribuïdes son d’un mes de durada per cada any 
complet de servei i es gaudiran normalment durant els mesos de juliol i agost. 
El període de vacances pot variar en funció de les necessitats de servei del 
centre, la qual cosa requereix l’autorització prèvia del Secretari General 
corresponent  
 
3.5.- Serveis escolars 
 
 3.5.1.- Servei de menjador. 
1.-L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes ofereix a tots els alumnes del 
Centre el servei de menjador. Tots els alumnes matriculats al Centre,  tenen 
dret de fer- ne ús, sempre i quan paguin les quotes. 
L’empresa externa  que dirigeix el menjador l’oferta el Consell Comarcal, 
desprès d’un concurs obert, COMERTEL és l’empresa. Ofereix el  producte, 
però la cuina és pròpia. Tenim com a cuinera la Sra. Belén Rocaspana. 
 
2.-El servei del menjador es regirà en el seu funcionament segons el que es 
contempla en el seu Pla de Funcionament. En qualsevol cas la tutela dels 
alumnes que fan ús del menjador es durà terme per monitors lligats al servei. 
 
3.-Tots els alumnes que utilitzin el servei de menjador hauran de respectar i 
obeir el personal encarregat del funcionament del servei.  
 
4.-Els alumnes s’adaptaran a les normes d’ordre, d’higiene i de convivència 
establertes en l’horari d’aquest servei. Si hi ha un incompliment de la normativa 
se’ls aplicarà la sanció que correspongui: 

- El monitor/a farà un avís escrit comunicant-ho als pares . 
- Si l’alumne rep tres avisos, la Comissió de Menjador, executarà 

la sanció a aplicar  (expulsió del servei de menjador durant dues 
setmanes ). 

 
5.-Els alumnes amb manca d’autonomia personal motivada per l’edat o d’altres 
causes podria fer que la Comissió del Menjador decideixi juntament amb la 
família, l’admissió i/o permanència en l’ús d’aquest servei.  
 
6.-Els alumnes podran utilitzar el menjador de manera continuada apuntant-se 
a principi de curs o de forma esporàdica avisant a l’ AMPA i al tutor/a 
corresponent el dia que s’escaigui. 
 
7- Els alumnes que rebin subvenció del Consell escolar, tindra tant tiquets com 

l’ajuda rebuda. 
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8- Pagar la quota de l’AMPA  és obligatori si utilitza el servei de menjador ja 
que garanteix l’assegurança escolar. 
 
 
3.5.2.- Servei de biblioteca 
 
- Al Centre funcionarà un servei de biblioteca. En la Programació General de 
Centre es nomenaran els encarregats del servei, que tindran cura de l’adequat 
funcionament, de l’ordre i manteniment de llibres i revistes. 
 
- Horaris i serveis. Es determinarà en la Programació General de centre. 
Tots els alumnes tindran la possibilitat d’accedir i utilitzar l’espai de la 
biblioteca. 
La biblioteca oferirà als alumnes els serveis següents: 

 
1.- Lectura : Els alumnes demanaran els llibres als encarregats i els 
podran llegir i consultar a la biblioteca. 
2.- Préstec : Els alumnes podran demanar un llibre i se’l podran emportar 
a casa per llegir-lo. 
3.- Reserva per a consulta : Els encarregats de la biblioteca, quan algun 
professor ho demani, podran separar un grup de llibres temàtics i 
reservar-los per algun grup o classe determinada. 
4.- Sala de lectura-consulta : El grup o classe acompanyat pel seu 
respectiu professor, podran utilitzar la biblioteca en hores de classe, 
sempre que ho creguin convenient. 

 
- Els alumnes que accedeixin a la biblioteca hauran d’observar i complir les 
següents normes : 
  

1.- No es podrà parlar en veu alta a la biblioteca i es mantindrà un nivell 
de silenci i ordre necessari per al seu bon funcionament. 
2.- No es pot menjar dins de la biblioteca. 
3.- S’ha de tenir cura dels llibres o contes que s’utilitzen sense ratllar-los, 
doblar-los o malmetre’ls. 
4.- No es poden agafar llibres dels prestatges, s’han de demanar als 
responsables. 
5.- Els alumnes no podran accedir a la biblioteca si no estan 
acompanyats per un mestre/a. 
6.- No s’utilitzarà la biblioteca per fer deures, excepte si s’ha de fer una 
consulta i prèvia autorització d’algun professor. 

 
- Els alumnes que no observin les normes abans esmentades o tinguin un 
comportament inadequat seran invitats a abandonar la biblioteca. Els alumnes 
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reincidents no podran utilitzar el servei de biblioteca si no és sota la 
responsabilitat del deu tutor/a. 
 
-  Organització interna de la biblioteca : 
 
 1.- Hi haurà un llistat d’alumnes lectors per cursos. 

2.- Quan l’alumne vulgui emportar-se un llibre haurà de comunicar-ho al 
professor encarregat de la biblioteca, el qual l’anotarà al llibre de préstec. 
3.- Mentre dura el temps de préstec l’alumne és l’únic responsable i en 
cas de pèrdua o trencament del llibre, estarà obligat a comprar-ne un de 
nou. 

 
- En la Programació General de Centre es decidirà al començament de curs qui 
seran els professors responsables del servei de la biblioteca. Les seves 
funcions ja estan establertes a l’article 31 del present Reglament. 
Aquestes mestre poden estar ajudats en les seves funcions per alumnes del 
col·legi dels últims cursos, que voluntàriament vulguin col·laborar. 
 
 
 
4.- LA  DOCUMENTACIÓ  ACADÈMICA  
 
 4.1.- L’arxiu personal de l’alumne. 
 4.2.- Altra documentació acadèmica. 
 

 
4.1.- L’arxiu personal de l’alumne 

 
- Per tal de facilitar l’organització, cada alumne disposarà d’un arxiu personal 
on s’aplegui tota la informació referida a la seva història escolar. 
 
- Aquesta informació quedarà sota custodia del secretari del Centre i al mateix 
temps serà accessible a aquells mestres que tinguin relació directa amb 
l’alumne. 
 
- Aquest arxiu personal de l’alumne recollirà : 
 
 a.- Documents obligatoris amb model i contingut prescriptiu : 

- Expedient acadèmic. 
- Llibre d’escolaritat. 
- Informe d’avaluació individual. ( si fa el cas). 
- Còpia dels informes a les famílies. 
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b.- Altres informacions: 
- Fitxa de dades bàsiques. 
- Fitxa resum d’entrevistes. 
- Informes d’especialistes (Psicopedagògics, mèdics, 

logopeda,...) 
- Informe escrit als centres d’educació secundària. 
- ACI. 
- Altres informacions i documentacions que el centre estableixi o 

l’administració indiqui com a necessaris (documentació procés 
de matriculació, opció religiosa,...) 

 
4.2.- Altra documentació acadèmica. 

 
- Sota la custòdia del centre, a disposició de les sol·licituds de l’administració 
educativa, restarà també la següent documentació: 
  

- Actes d’avaluació final de cicle. 
- Actes de les sessions d’avaluació. 
- Graella d’objectius terminals de cicle. 
- Graella per a l’atenció a la diversitat. 
- Quadre resum de qualificacions trimestrals. 
- Altra documentació acadèmica que en el seu moment 

determini l’òrgan corresponent. 
 

5.- LES REFORMES DEL REGLAMENT 
 
- Podrà ser modificat el contingut d’aquest Reglament de Règim Intern per 
acord majoritari dels dos terços dels components del Consell Escolar. 
 
DISPOSICIONS  FINALS 
 
Primera .- Queden derogades totes les normes i / o circulars que hagin estat 
acordades amb anterioritat i que s’oposin a l’establert en el present Reglament 
de Règim Intern. 
 
Segona.- Aquest Reglament de Règim Intern entrarà en vigor l’endemà de la 
seva aprovació pel Consell Escolar del Centre. 
                               
                                                                          Bellcaire d’Urgell, gener del 2017 
 
 

                El Director/a del Centre i President/a del Consell Escolar 
 

                              Mª Carme Ordóñez Moreno 


