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Projecte de convivència
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Objectius generals
1. Ajustar al marc legal el projecte de convivència de l’escola.
2. Assumir per tots els membres de la comunitat educativa que el foment de la
convivència i l’èxit d’un clima positiu en el centre és responsabilitat i tasca de
tots/es.
3. Prendre consciència que la millora de la convivència i l’èxit d’un bon clima
educatiu facilita la tasca d’ensenyar i aprendre.
4. Identificar possibles àrees d’intervenció relacionades amb l’educació en la
convivència.
5. Integrar en un únic document tots els protocols relacionats amb el foment de
la convivència i resolució dels conflictes en el centre escolar.
6. Fomentar la coordinació i el treball col·legiat i conjunt de tota la comunitat
educativa

Objectius específics
1. Dur a terme accions preventives i d’intervenció per a la millora de la
convivència basades en l’educació, la cohesió i la integració social del
alumnat.
2. Preveure les conductes problemàtiques elaborant mecanismes de detecció i
estratègies de prevenció per a evitar-les.
3. Intervenir davant dels conflictes per mitjà d’una actuació dialogant.
4. Reduir al mínim les conductes disruptives que alteren el clima de la classe per
a evitar la conflictivitat i disminuir les conductes més greus.
5. Actuar davant dels conflictes actuals, sempre que sigui possible, de manera
proactiva, és a dir, com un fet positiu i constructiu per a la prevenció d’un
conflicte futur.
6. Procedir davant dels problemes de conducta seguint uns principis d’actuació
coherents que orienten les intervencions de tots els professors, evitant
contradiccions.
7. Utilitzar mesures punitives com últim recurs per a solucionar els problemes
de convivència.

Característiques i valoració inicial de la convivència a l’escola
En l’actualitat a l’Escola Betlem tenim:
Educació Maternal i Infantil: 90 alumnes, aproximadament.

Educació Primària: 150 alumnes, aproximadament.
ESO: 120 alumnes, aproximadament.
Batxillerat: 40 alumnes, aproximadament.
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La majoria d’aquest alumnat prové de la localitat i de les poblacions properes. Durant
els últims anys s’ha apreciat un increment notable en el nombre d’estrangers que
desconeixen les dues llengües oficials de la nostra comunitat, la qual cosa afegeix una
dificultat més a l’hora d’atendre la diversitat a l’aula.
Els problemes de convivència que presenta el nostre centre són, en la majoria
d’ocasions, conductes que alteren lleugerament el prototípic desenvolupament de
l’activitat escolar; si bé puntualment ens trobem amb alguns casos que alteren de
manera més greu aquesta convivència.
Entre les conductes que alteren més sovint el funcionament prototípic del centre, ens
trobem amb:
Disrupció a l’aula.
Faltes de respecte cap als companys/es.
Deteriorament del material del centre.
Paral·lelament, també es donen alguns casos de:
Faltes de respecte cap als professors/es.
Agressions físiques entre companys/es.
Danys greus causats a les dependències del centre o dels companys/es.
Considerem el Projecte de Convivència no només una una simple aplicació de mesures
disciplinàries, sinó, i més aviat, una manera de preveure l’aparició d’aquests conflictes i
aprendre a solucionar a través del diàleg els que, sens dubte, puguin aparèixer, tot
intentant que quan s’apliqui una mesura correctiva es faci amb un propòsit formatiu per
tal d’estimular la reflexió i el canvi de conducta en la persona a qui s’apliqui.
Plantegem el Projecte de Convivència des de dos punts de vista: d’una banda, actuacions
destinades a la prevenció i, d’altra banda, actuacions destinades a la resolució dels
conflictes.

Actuacions destinades a la prevenció del conflicte
Considerem que un dels aspectes més importants d’aquest Projecte de Convivència han
de ser les actuacions preventives destinades a aconseguir un clima adequat a l’escola i
a evitar situacions de conflicte i que siguin poc desitjables a l’aula.
La finalitat d’aquestes primeres actuacions és la d’educar l’alumnat en el respecte mutu
i cap a la resta de comunitat educativa i intentar, així, que no aprenguin conductes
discriminatòries o de faltes de respecte a la integritat i a la dignitat personal. Per aquest
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motiu, facilitarem eines per a treballar les habilitats socials, l’empatia, l’escolta activa i
el coneixement dels propis membres del grup, així com d’altres cultures.
En aquest sentit les actuacions que realitzem són diverses i tenen lloc tant a l’aula com
en d’altres espais:
Actituds que afavoreixen la convivència i afecten tota la comunitat educativa:
Reflexió davant dels conflictes.
El fet que l’educació i l’amabilitat ens obren portes.
Demanar les coses per favor i donar les gràcies.
Respecte del torn de paraula.
Mostrar interès pels altres i acceptació d’un mateix/a.
Col·laborar i aprendre a rebre i donar ajuda.
Dialogar per a resoldre situacions conflictives.
Demanar disculpes si es fa alguna cosa mal feta.
Treballar amb alegria i optimisme.
Ser coherents amb les pròpies opinions i actituds.
Defensar les pròpies idees amb correcció.
Ser empàtics/ques.
Estratègies de prevenció dins l’acció tutorial:
Activitats que impliquen l’alumnat, el professorat i les famílies.
Realització d’activitats que demanen la participació de tota la
comunitat escolar.
Col·laboració amb campanyes humanitàries.
Difusió de pautes educatives i d’orientació a les famílies mitjançant
reunions, correus electrònics, web, xarxes socials, escola de pares,
mares, tutors/es, entre d’altres.

•

Activitats que impliquen l’alumnat i el professorat:
Programar les activitats didàctiques (no improvisar).
Combinar el treball individual amb treballs en grup.
Afavorir l’aprenentatge cooperatiu.
Adaptar la distribució de l’alumnat dins l’aula a les necessitats
del grup.
Explicar i comentar les NOFC a l’aula.
Vetllar pel compliment de les normes de convivència i dur a
terme les conseqüències negatives derivades de l’incompliment
d’aquestes.
Centrar l’atenció en les conductes positives més que en les
negatives.
Implicar l’alumnat en les normes de la classe i tenir en compte la
seva opinió.
Possibilitar espais i temps suficients per a què l’alumnat pugui
parlar amb llibertat.
Realitzar un seguiment tutorial individualitzat.
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Actuar immediatament davant dels conflictes de conducta però
sense prendre mesures que humilien l’alumnat:
• Mostrant empatia: “entenc el que em dius”, per exemple.
• Manifestant la queixa de manera assertiva: valorem la
persona i recriminem la conducta.
• Establint clarament les conseqüències de l’acte.
• Intentant arribar a acords i a compromisos.
• Continuar mantenint una bona relació amb l’alumne/a.
Mantenir l’autocontrol davant les conductes desafiadores o
disruptives de l’alumnat ens permet no perdre l’autoritat i el
respecte.
Utilitzar un to de veu baix dins l’aula.
Potenciar les habilitats socials en l’alumnat que faciliten la
convivència:
• Saber dir NO.
• Saber ser assertiu.
• Saber reconèixer la manipulació.
• Saber reaccionar davant una crítica o un insult.
• Saber iniciar, acabar o mantenir converses.
• Saber realitzar afalacs i acceptar-los.

•

•

Activitats que impliquen el centre i les famílies:
Informar anualment les famílies sobre el Pla anual, els objectius del
curs, els professorat, la uniformitat, la normativa, etc.
Informar les famílies de qualsevol canvi que es produeixi durant el
curs.
Informar les famílies que s’incorporen a l’escola per primera vegada
del PEC, de les NOFC, etc.
Signar amb les famílies noves la Carta de Compromís educatiu.
Activitats que impliquen les famílies i l’escola:
Fomentar la no-violència i comentar les normes de convivència de
l’escola a casa.
Fomentar el respecte vers el professorat, companys i persones en
general.
Fomentar els hàbits bàsics com:
• Atenció i participació a l’aula
• Tindre tot el material necessari preparat
• Realitzar els deures o les activitats escolars abans de ferne d’altres (televisió, ordinador, etc.)
• Tenir cura de les seves pertinences i de la seva habitació.
• Realitzar alguna activitat esportiva.
• Dedicar una estona a la lectura.
Fer un balanç del dia per veure com han anat les coses.
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Solucionar qualsevol situació parlant, sense desqualificar
professors/es, companys/es o d’altres famílies davant el seus fills/es.

Règim disciplinari
Règim disciplinari del professorat
El personal docent està obligat a complir l’horari i el calendari d’activitats establerts en
la programació general anual del centre.
El personal docent també està obligat a assistir als claustres, a les reunions dels àmbits
de coordinació que correspongui, a les altres reunions extraordinàries no previstes en la
programació general anual del centre que siguin degudament convocades per la
direcció i a les excursions, sortides , viatges i colònies si la Direcció ho considera
necessari.
És requisit indispensable per a l’accés i l’exercici de les professions, oficis i activitats que
impliquin un contacte habitual amb menors, el fet de no haver estat condemnat per
sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals.
L’escola disposa d’un sistema de control d’assistència i de puntualitat del personal
docent. Aquest sistema inclou tant les activitats d’horari setmanal fix com les reunions
d’horari no fix.
Les faltes d’assistència són justificades quan hi ha una llicència o permís concedit.
L’escola es regeix pel Conveni Col·lectiu d’ Ensenyament de Catalunya vigent i l’Estatut
dels treballadors a l’hora d ‘establir.
Vacances i descans retribuït.
Permisos.
Excedència.
Reducció de jornada.
Incapacitat temporal.
Retribucions salarials i complements.
Premi de fidelitat.
Ajudes als fills/es dels treballadors/es.
1. És causa de sanció disciplinària, amb independència de les assenyalades en la normativa
aplicable en cada cas, l’incompliment de les obligacions establertes en les normes
d’organització i funcionament del centre.
2. L’acomiadament del personal del centre és competència del titular, qui en el cas del
personal docent de les etapes educatives en regim de concert haurà de notificar-ho al
Consell Escolar del Centre.
3. Tota falta comesa pel personal del centre es classificarà atenent a la seva importància,
en lleu, greu i molt greu.
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a) Es consideren faltes lleus les que trenquin el bon funcionament del centre,
disminueixin el rendiment o indiquin negligència de la persona. Es consideren faltes
d’aquest tipus les consignades en el conveni col·lectiu vigent i les següents:
Abandonar per poc temps la classe o l’atenció dels serveis encomanats.
Parlar amb termes grollers o perdre la serenitat i les bones maneres.
Tolerar repetidament actes lleus d’indisciplina individual o col·lectiva.
Faltes d’higiene i de neteja personals.
Desinterès habitual a complir les directrius docents o formatives.
b) Faltes greus són aquelles que alteren el funcionament d’un curs, d’una classe o
de tot el centre, que impedeixen aconseguir un rendiment correcte i impliquen voluntat
d’engany o greu negligència, o mala intencionalitat en la persona que les comet. Es
consideren faltes greus les consignades en el conveni col·lectiu i les següents:
Les discussions o converses amb companys/es, que signifiquin una alteració de
la disciplina o una incitació de menyspreu de les directrius establertes en el
centre.
Maltractar un alumne/a, de paraula o d’obra.
Passivitat, abandonament o desinterès en el compliment de les obligacions
docents.
No elaborar els informes i memòries que sol·liciti la Direcció sobre els alumnes
o la marxa del curs o de la matèria que imparteix.
El baix rendiment docent o ineficàcia en el treball, comprovada pel poc
aprofitament dels alumnes, quan sigui provocat per negligència o desinterès.
c) Són faltes molt greus les que produeixen radical incompatibilitat en la formació
educadora i s’oposen greument a les normes fonamentals del Centre o a la disciplina
laboral. Es consideren aquestes les consignades en el conveni col·lectiu.
d) Les sancions seran imposades per la titularitat del centre amb els punts i extensió
previstos en el conveni col·lectiu vigent i normativa aplicable i s’anotaran en l’expedient
personal dels sancionats.

Règim disciplinari de l’alumnat
1.- L'Equip Directiu de l'escola, i en general, el personal docent, fomentaran activitats
dirigides a l'aprenentatge de la convivència, donat que és un element fonamental del
procés educatiu.
2.- Tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima escolar
i el deure de facilitar-lo amb la seva actitud i conducta en tot moment i en tots els àmbits
de l'activitat del centre.
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3.- Correspon a la Direcció i al professorat del centre, en exercici de l'autoritat que tenen
conferida, i sens perjudici de les competències del Consell Escolar en aquesta matèria, el
control i l'aplicació de les normes de convivència.
4.- La Direcció del centre ha de garantir la informació suficient i crear les condicions
necessàries per a la participació efectiva de la resta de membres de la comunitat educativa
del centre en l'aplicació de les normes de convivència; en particular, el centre establirà
mesures de promoció de la convivència, mecanismes de mediació per a la resolució pacífica
dels conflictes i fórmules per mitjà de les quals les famílies es comprometin a cooperar de
forma efectiva en l'orientació, l'estímul i, quan calgui, l'esmena de l'actitud i la conducta
dels alumnes en el centre.

Principis generals
1.- D'acord amb les previsions de l'article 31.3 de la LEC, els procediments de resolució de
conflictes de convivència s'han d'ajustar als principis i criteris següents:
a) Vetllar per la protecció dels drets dels afectats i assegurar el compliment dels
deures dels afectats.
b) Garantir la continuïtat de les activitats del centre, amb la mínima pertorbació per
a l'alumnat i el professorat.
c) Emprar mecanismes de mediació sempre que sigui pertinent.
2.- Les mesures correctores i sancionadores aplicades han de guardar proporció amb els
fets i han de tenir un valor afegit de caràcter educatiu, i han d'incloure, sempre que sigui
possible, activitats d'utilitat social per al centre educatiu.
3.- Correspon al titular del centre l'adopció de mesures i iniciatives per a fomentar la
convivència en el centre i la resolució pacífica dels conflictes.

Tipologia i competència sancionadora
1.- Les irregularitats en què incorrin els alumnes, si no perjudiquen greument la
convivència, comportaran l'adopció de les mesures que estableixen les presents normes
d'organització i funcionament del centre.
2.- Les conductes i els actes dels alumnes que perjudiquin la convivència es consideres
faltes i comportaran, conforme a quan estableix l'article 37 de la LEC, la imposició de les
sancions que es determinen.
3.- Les conductes i els actes contraris a la convivència dels alumnes són objecte de correcció
pel centre si tenen lloc dins el recinte escolar o durant la realització d'activitats
complementàries i extraescolars o la prestació de serveis escolars de menjador i transport
o d'altres organitzats pel centre. Igualment, comporten l'adopció de les mesures
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correctores i sancionadores que escaiguin els actes dels alumnes que, encara que tinguin
lloc fora del recinte escolar, estiguin motivats per la vida escolar o hi estiguin directament
relacionats i afectin altres alumnes o altres membres de la comunitat educativa.

Criteris d'aplicació de mesures correctores i sancions
1.- L'aplicació de mesures correctores i de sancions no pot privar els alumnes de l'exercici
del dret a l'educació ni del dret a l'escolarització, i no es podran imposar mesures
correctores ni sancions que atemptin contra la integritat física o la dignitat personal dels
alumnes.
2.- En la imposició de mesures correctores i sancionadores s'ha de tenir en compte:
El nivell escolar en què es troben els alumnes afectats.
Les circumstàncies personals, familiars i socials dels alumnes afectats.
La proporcionalitat amb la conducta o l'acte que les motiva.
En tot cas, les mesures correctores i sancionadores han de tenir per finalitat
contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu dels alumnes.

Faltes i sancions relacionades amb la convivència
1.- Es consideren conductes contràries a les normes de convivència del centre les
següents:
a) Les faltes injustificades de puntualitat o d'assistència a classe.
b) Els actes d'incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat
escolar.
c) Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del
centre.
d) Els actes d'indisciplina i les injuries o les ofenses contra membres de la comunitat
escolar.
e) El deteriorament causat intencionadament de les dependències del centre o del
material d'aquest o del de la comunitat escolar.
f) El incompliment de les normes fixades en el pla de convivència del centre.
g) Qualsevol altre incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l'activitat
escolar que no constitueixi falta greu conforme a l'establert a l'article 37 de la LEC.
2.- Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu
les conductes següents:
a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a
d’altres membres de la comunitat educativa, o el deteriorament intencionat de
llurs pertinences, així com els actes que atemptin greument contra llur intimitat o
integritat personal.
b) L'alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del
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centre, el deteriorament greu de les dependències o dels equipaments del centre,
la falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de
personalitat en actes de la vida escolar.
c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per
a la salut, així com la incitació a cometre aquests actes.
d) La comissió reiterada d'actes contraris a les normes de convivència del centre.

Responsabilitat per danys
Els alumnes que intencionadament o per negligència causin danys a les instal·lacions o el
material del centre o en sostreguin, han de reparar els danys o substituir el que hagin
sostret, sens perjudici de la responsabilitat civil que els correspongui als pares, a les mares
o als tutors/es, en els termes que determina la legislació vigent.

Mesures correcores i sancionadores
L'aplicació de mesures correctores i sancionadores de les irregularitats o faltes comeses
per l'alumnat que afectin la convivència, establertes a la Llei d'Educació, a les presents
normes d'organització i funcionament del centre i, en el seu cas, en la Carta de Compromís
Educatiu, s'ha d'inscriure en el marc de l'acció educativa i té com a finalitat contribuir a la
millora del seu procés educatiu. Sempre que sigui concordant amb aquesta finalitat, la
mesura correctora ha d'incloure alguna activitat d'utilitat social per al centre.

Graduació de les mesures correctores i de les sancions
1.- Per a la graduació en l’aplicació de les sancions que corregeixen les faltes greument
perjudicials per a la convivència en el centre s’han de tenir en compte els criteris següents:
a) Les circumstàncies personals, familiars i socials i d’edat de l’alumnat afectat.
b) La proporcionalitat de la sanció amb la conducta que la motiva.
c) La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l’alumnat afectat i
de la resta de l’alumnat.
d) L’existència d’un acord explícit amb els/les progenitors/es o tutors/es legals, en el
marc de la Carta de Compromís Educatiu subscrita per la família, per administrar la
sanció de forma compartida.
e) La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que es sanciona.
f) La reincidència o reiteració de les actuacions que es sancionen.
Els actes o conductes a què fa referència l’article 37.1 de la Llei d’Educació s’han de
considerar especialment greus, i les mesures sancionadores s’han d’acordar de
forma proporcionada a aquesta especial gravetat, quan impliquin discriminació per
raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altre circumstància personal o social
de terceres persones que resultin afectades per l’actuació a corregir.
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2.- Es consideren circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l’actuació de
l’alumne/a les següents:
a) El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta.
b) No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència
en el centre.
c) La petició d’excuses en els casos d’injúries, d’ofenses i d’alteració del
desenvolupament de les activitats del centre.
d) L’oferiment d’actuacions compensatòries del dany causat.
e) La falta d’intencionalitat.
3.- Es consideren circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l’actuació de
l’alumnat, a més de les que estableix l’article 37 de la LEC, la premeditació i la reiteració,
així com la publicitat manifesta de la falta comesa.

Garanties del procediment en la correcció de faltes
1.- Les faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre tipificades a l’article
37.1 de la LEC:
a) Les injúries, les ofenses, les agressions físiques, les amenaces, les vexacions o les
humiliacions a d’altres membres de la comunitat educativa.
b) L'alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del
centre, el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre, la
falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de la
personalitat en actes de la vida escolar.
c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per
a la salut, així com la incitació a cometre’ls.
d) La comissió reiterada d'actes contraris a les normes de convivència del centre.
Es corregeixen mitjançant una sanció de les previstes a l’article 37.3 de l’esmentada Llei.
En concret la suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries
o la suspensió del dret d’assistir al centre o a determinades classes, en tots dos supòsits
per un període màxim de tres mesos, o pel temps que resti fins a la finalització del curs
acadèmic, si són menys de tres mesos, bé la inhabilitació definitiva per a cursar estudis en
el centre.
2.- Les faltes contràries a les normes de convivència que no tinguin la consideració de greu
es corregeixen mitjançant una sanció de entre les següents: amonestació oral, privació del
temps d’esbarjo durant un o diversos dies, amonestació escrita, realització de tasques
educadores per a l’alumne/a en horari no lectiu i/o la reparació econòmica dels danys
causats al material del centre o bé al d’altres membres de la comunitat educativa durant
un període màxim de dues setmanes, suspensió del dret a participar en activitats
extraescolars o complementàries al centre per un període màxim de dos mesos, canvi de
grup o classe de l’alumne/a per un període màxim d’un mes i suspensió del dret
d’assistència a determinades classes per un període màxim de cinc dies. En aquest darrer

supòsit, l’alumne/a efectuarà els treballs acadèmics que li encomanin.

PC

Competència per imposar la sanció
Correspon a la Direcció del centre imposar la sanció en la resolució de l’expedient incoat a
l’efecte, per faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre, sense perjudici
que la mesura correctora incorpori alguna activitat d’utilitat social per al centre i, en el seu
cas, del rescabalament de danys que es puguin establir de manera complementària en la
resolució del mateix expedient.
Correspon al professor/a tutor/a i a l’Equip Directiu, amb el coneixement i amb la
conformitat del director/a, imposar les sancions per les faltes contràries a la convivència
que no tinguin la consideració de greu.

Règim disciplinari del personal no docent
El personal no docent està obligat a complir l’horari i el calendari d’activitats establerts
en la programació general anual del centre.
El personal no docent també està obligat a assistir a les reunions que siguin degudament
convocades per la direcció i a les excursions, les sortides, els viatges i les colònies si la
Direcció ho considera necessari.
És requisit indispensable per a l’accés i l’exercici de les professions, els oficis i les
activitats que impliquin un contacte habitual amb menors, el fet de no haver estat
condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals.
L’escola disposa d’un sistema de control d’assistència i de puntualitat del personal no
docent. Aquest sistema inclou tant les activitats d’horari setmanal fix com les reunions
d’horari no fix.
Les faltes d’assistència són justificades quan hi ha una llicència o un permís concedit.
L’escola es regeix pel Conveni Col·lectiu d’Ensenyament de Catalunya vigent i l’Estatut
dels treballadors/es a l’hora d ‘establir:
Vacances i descans retribuït.
Permisos.
Excedència.
Reducció de jornada.
Incapacitat temporal.
Retribucions salarials i complements.
Premi de fidelitat.
Ajudes als fills dels treballadors.

Formació del personal

PC

L’escola considera que els processos de formació permanent del professorat i la
innovació educativa són elements indissociables i determinants per a millorar
l’aprenentatge i donar respostes actualitzades als reptes socials del nostre temps.
Per a fer possible el canvi i la transformació orientem una part significativa dels nostres
esforços envers la millora de la competència professional dels nostres docents. La
formació del professorat és clau per assegurar l’èxit educatiu.
En el Pla Anual s’estableix el Pla de Formació que recull les diferents activitats de
formació organitzades per l’escola així com les activitats personals.
Totes les activitats es relacionen amb:
Les importants transformacions de caire social, cultural, educatiu i tecnològic
que creen la necessitat de comunicar-nos, relacionar-nos i treballar d’una
manera diferent.
Ela contextos educatius cada cop més plurals i heterogenis que demanen
respostes diverses i individualitzades. La inclusió, la convivència i el respecte per
la diferència són reptes que tenim.
Les famílies que es troben també immerses en aquest procés de canvi i que es
relacionen amb l’escola de noves i diferents maneres.
Tots aquests són elements que exigeixen canvis en el rol docent i, consegüentment, en
la formació permanent que haurà de proporcionar als professors espais d’aprenentatge
oberts i flexibles que contribueixin a la millora dels resultats acadèmics i al benestar dels
seus alumnes.

Registre de l’alumnat
L’admissió del nou alumnat és competència del titular de l’escola, sempre complint la
normativa aplicable als nivells educatius concertats.
Els registre de matrícula de l’alumnat es realitza en diferents suports digitals:
ESEMTIA (Registre privat de l’escola).
GEDAC (Registre oficial del Departament d’Ensenyament).
RALC (Registre oficial del Departament d’Ensenyament).

Gestió econòmica
L’escola està en règim de concert educatiu amb la Generalitat de Catalunya, en els
ensenyaments d´Educació Infantil, d’Educació Primària i d’Educació Secundària
Obligatòria:
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Com a contraprestació econòmica per a la realització del servei educatiu, el
Departament d'Ensenyament assigna uns fons públic d'acord amb el que
explicita l'article 18 del Decret 56/1993 i els articles 12, 13, 34 i la disposició
addicional 6 del Reial decret 2377/1985.
El Departament d'Ensenyament fa efectiva aquesta contraprestació mitjançant:
a) El pagament mensual de les retribucions del personal docent i la
cotització de les quotes a la Seguretat Social, d’acord amb les normes
que regeixen el sistema de pagament delegat i la liquidació de les
retencions a compte de l'impost sobre la renda de les persones
físiques, tot això, com a pagament delegat i en nom de la titularitat
del centre, sense que impliqui cap relació laboral entre el
Departament d'Ensenyament i el personal docent de l’escola.
b) La transferència mensual al titular del centre o persona legítimament
habilitada de la quantitat corresponent al concepte altres despeses
de l’article 15.3 del Decret 56/1993.
La concreció d’aquestes quantitats es fixa anualment a la Llei de
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
El centre se sotmet al control financer de la Intervenció General de la Generalitat
de Catalunya i s’obliga a la justificació de les seves despeses davant el
Departament d'Ensenyament, mitjançant aportació, a la finalització de cada curs
escolar, de la certificació de l’acord del consell escolar d’aprovació dels comptes.
Com el cost real de la plaça escolar és molt superior al cost que determina el Departament
i el concert educatiu no cobreix totes les despeses que hi ha a l’escola. El problema rau en
el finançament insuficient que ens mou a organitzar d’altres activitats educatives a càrrec
de les famílies perquè la nostra escola sigui viable.

Gestió acadèmica i administrativa
Gestió de la documentació acadèmica i custòdia de la documentació:
Quan un alumne/a es matricula per primer cop a l’escola, des de secretaria se li obre un
expedient acadèmic, amb el dossier corresponent, on s’hi guarden totes les dades
acadèmiques i administratives. Aquest expedient inclou, a més de les dades personals
de l’alumne/a, la documentació obligatòria per a matricular-se als estudis cursats i
d’altres documents que es van generant com ara informes mèdics i psicològics,
convalidacions, exempcions, etc.
Mentre l’alumne/a roman al centre, l’expedient és compartit entre el tutor/a i
secretaria.
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En finalitzar l’escolarització els expedients tutorials es destrueixen i el dossier de
l’expedient acadèmic de secretaria s’arxiva definitivament.
Tota la documentació academicoadministrativa en suport informàtic que genera el
centre s’arxiva mitjançant l’aplicació Esemtia.
Les actes finals de les avaluacions dels diferents grups degudament signades i segellades
queden custodiades a la secretaria del centre.
Els processos d’avaluació no gestionats amb l’aplicatiu Esemtia (Reconeixement
acadèmic, proves d’accés, proves de les CB, etc.) generen una acta final del procés que
ha de quedar arxivada a secretaria. A més, també cal desar i ordenar de manera
adequada els certificats finals de cada alumne/a en format paper i a ser possible en
format digital.

El recinte escolar, el seu equipament i la seva seguretat
El recinte escolar
El recinte escolar és constituït pels tres edificis i els terrenys que els envolten
degudament delimitats i tancats. Els òrgans de govern corresponents, segons les
respectives funcions, vetllen per a la seva conservació, manteniment i reparació.
L’ús del recinte escolar és constituït per les activitats escolars, les activitats
complementàries, les activitats extraescolars, festes escolars i les activitats dels serveis
educatius aprovades a la programació general de centre; també, les activitats derivades
de l’exercici dels drets reconeguts als membres dels diferents sectors de la comunitat
educativa.

L’equipament escolar
L’equipament escolar és integrat pel mobiliari i el material didàctic.
L’alumnat ha de fer-ne un bon ús i el professorat ha de supervisar-ho i actuar en cas
d’actuacions contràries a la normativa.
Els òrgans de govern corresponents, segons les respectives funcions, vetllen per la
conservació, manteniment i reparació de l’equipament escolar.

Accés al recinte
L’accés al recinte escolar és controlat, d’acord amb el règim horari de les activitats del
centre, segons el que disposen aquest reglament i les corresponents programacions
generals de centre de cada any.
El principi general és el de restricció de la circulació en el recinte escolar de qualsevol
persona aliena a aquest. Només en supòsits excepcionals, la Direcció podrà autoritzar
l’accés extemporani: accés de personal aliè que hagi d’efectuar tasques de suport, de
manteniment o de provisió de recursos, sempre que es garanteixi el normal
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funcionament de les activitats i la seguretat de les persones. En tot cas, s’aïllaran
eventuals zones d’obres o de reparacions que puguin suposar un perill.

Seguretat del recinte i instal·lacions
Els òrgans de govern del centre, en el marc de les respectives competències, vetllaran
per la seguretat del recinte i les instal·lacions escolars. En la programació i supervisió del
manteniment, reparació i conservació, els òrgans de govern tindran cura a considerar
els elements de seguretat de què ha d'estar proveït el centre. Els òrgans de govern, en
el marc de les respectives competències, vetllaran per a què la realització d'obres i
tasques de manteniment, reparació i conservació no interfereixi la normal activitat del
centre o bé es programi una distribució diferent de les activitats, de manera que resultin
al màxim d'independents possible en els espais i/o temps.
El centre disposa d’un pla d’emergència i evacuacions com un reglament específic per a
aquests supòsits. Aquestes normes es donaran a conèixer, a l'inici de cada curs, a
l’alumnat, al professorat i l’altre personal del centre.
La programació general del centre preveurà, anualment, la realització de simulacres
d’evacuació. La valoració de la realització dels simulacres s’incorporarà a la memòria
anual i es remetrà a la delegació territorial del Departament d’Ensenyament. Els
resultats d’aquestes valoracions seran tinguts en compte per a la millora i l’actualització
del pla d’emergències i evacuacions.

Seguretat de l’equipament i del material
Els òrgans de govern del centre, en el marc de les respectives competències, vetllaran
per la seguretat de l’equipament i del material (veure document Prevenció de riscos).

Salubritat del recinte i de les instal·lacions
Els òrgans de govern del centre, en el marc de les respectives competències, vetllaran
per la salubritat del recinte i les instal·lacions escolars. En la programació i supervisió del
manteniment, la reparació i la conservació, els òrgans de govern tindran cura de
considerar els elements de salubritat de què ha d’estar proveït el centre, així com de la
neteja del recinte i de les instal·lacions.
La neteja de l’escola és diària.
Està prohibit fumar en el centre: el compliment d’aquesta norma és exigible a
tot el personal del centre i als visitants.
Les mesures de control de plagues s’aplicaran quan siguin estrictament
necessàries, evitant, sempre que es pugui, les actuacions de caràcter merament
preventiu; quan s’hagin de dur a terme, caldrà atenir-se a les recomanacions
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dictades per la Direcció General de Salut Pública del Departament de Sanitat i
Seguretat Social.
En cas d’infestació per pediculosi s’aplicarà el protocol consensuat el qual recull
que l’alumne/a afectat caldrà que torni a casa. Es demanarà un escrit del pare,
mare o tutor/a conforme ha seguit el tractament i ja no està afectat de
pediculosi.

Situacions específiques
Sospites probables o de constància de maltractaments als alumnes: consultar
el protocol elaborat pel Departament d’Ensenyament conjuntament amb el
Departament de Benestar Social i Família. En cas d’haver d’anar a judici o de ser
requerit per a fer alguna mena de declaració s’evitarà que el mestre/a hi vagi sol.
Queixes que qüestionin l’exercici professional del personal del centre. Els casos
de queixes per part d’un pare, mare o tutor/a sobre l’exercici professional d’un
mestre/a han de poder parlar-se en una entrevista entre els afectats (pare,mare,
tutor/a i/o especialista). Si els pares, mares o tutors/es s’adrecen a Direcció,
aquesta darrera ho posarà en coneixement del mestre/a afectat/ada i
conjuntament, Direcció i mestre/a, valoraran la conveniència de convocar una
nova entrevista on aquest darrer hi pugui ser present. Si el pare, mare o tutor/a
decideix de presentar un escrit de queixa, aquest ha d’adreçar-se a la Direcció i
ha de contenir informació següent: qui el presenta, el contingut de la queixa, la
data i la signatura i, si és possible, les dades documentals o d’altres documents
acreditatiusdels fets. Direcció donarà còpia de l’escrit al professor/a i ha
d’escoltar-lo i obtenir informació sobre els fets. El director/a ha de prendre les
decisions que consideri pertinents i comunicar-les a la persona o les persones
que presenten la queixa.
En cas d’insults, amenaces o d’altres faltes de respecte de les famílies al
professorat (o un altre personal que treballa en el centre escolar), se seguiran
les següents recomanacions:
Se li demanarà de poder parlar del cas de manera serena dins l’escola
(mai al carrer o al pati) un cop acabat l’horari lectiu (migdia o tarda).
Es demanarà la presència d’un membre de l’Equip Directiu. Se
l’escoltarà i s’acordarà dia i hora per a parlar amb la persona
interessada.
En cas de continuar alçant la veu se li comunicarà que la conversa
s’ajorna per a més endavant i se’l convidarà a sortir del centre.
En cas d’amenaces greus el cas es posarà en coneixement dels
Mossos d’Esquadra.
En cas d’enterrament:
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Enterrament alumne/a: esquela i presència del tutor/a, professorat i
l’Equip Directiu.
Enterrament pare, mare, germà/ana alumne/a: presència del tutor/a
i membre de l’Equip Directiu.
Enterrament company/a: esquela i presència del professorat i l’Equip
Directiu.
Enterrament parent de primer grau del mestre/a (parella o fill/a):
esquela, presència professorat i l’Equip Directiu.
Els alumnes han de venir a l’escola correctament uniformats (veure Uniformitat
escolar obligatòria) i vestits adequadament en els nivell no uniformats. No estan
permesos els tops, els banyadors ni els pantalons o faldilles molt curtes. No es
pot anar amb gorra ni amb mocador (de cap) dins de l’edifici escolar.
En cas que un alumne/a no segueixi la normativa es trucarà la família per a què
el vingui a buscar, vestir-se correctament i tornar a l’escola
Presumpta comissió, per part d'alumnes, d'algun tipus de delicte o falta penal
dins les dependències del centre:
En el supòsit que es tinguin indicis racionals clars i suficients que algun alumne/a ha
comès algun acte presumiblement delictiu (per exemple, tràfic d'estupefaents) o
constitutiu de falta penal (per exemple, agressió), cal fer el següent:
Incoar des de la Direcció l'expedient corresponent a l'alumne per
escatir les seves responsabilitats, d'acord amb l'article 37 de la Llei
d'educació, sens perjudici de les mesures cautelars que es puguin
adoptar.
Denunciar el cas a la policia.
En el supòsit que els indicis de la presumpta comissió d'un delicte o d'una falta penal es
desprenguin de la tramitació d'un expedient incoat pel director/a del centre, cal actuar
d'acord amb la normativa aplicable (actualment el Decret 102/2010 de 3 d'agost
d'autonomia dels centres educatius, article 25) i, en aquest sentit:
Un cop determinats els fets a l'expedient, cal que l'instructor/a
n'elabori un informe i que el director/a del centre públic o el titular
del centre privat el trameti al ministeri fiscal.
El mateix informe s'ha de trametre als serveis territorials o a la ciutat
de Barcelona al Consorci d'Educació.
En el cas d'aldarulls de control difícil o impossible, produïts per alumnes o terceres
persones dins el centre, el director/a del centre públic (o, si escau, qui tingui poders
suficients de la titularitat del centre privat) ha d'avisar la policia a fi de restablir l'ordre
públic.
En el supòsit de menors de 14 anys que hagin estat denunciats per haver comès una
infracció penal o que estiguin implicats en una situació que pot comportar risc per a la
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integritat física o psicològica d'algun membre de la comunitat educativa o alterar greument
el funcionament del centre, i les seves famílies, s'activarà el Protocol d'actuació entre el
Departament de Benestar Social i Família i el Departament d'Ensenyament de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya per garantir una intervenció coordinada.
Situacions d'emergència
A prop de cada farmaciola i en un lloc visible hi ha unes instruccions bàsiques de com actuar
davant de qualsevol situació d'emergència.
El director/ ha de garantir el coneixement d'aquestes instruccions per part de tot el
personal del centre.
Davant d'una situació d'emergència cal:
1. No deixar sol l'alumne/a.
2. Trucar al 112 (si és possible amb el CIP de l'alumne a mà).
3. Avisar la família.

Prevenció del tabaquisme i de l'alcoholisme:
Les mesures i accions per a la prevenció i l’assistència en matèria de substàncies que poden
generar dependència estan regulades per la Llei 20/1985 de 25 de juliol, modificada per la
Llei 10/1991, de 10 de maig, i per la Llei 8/1998, de 10 de juliol. La Llei 42/2010, de 30 de
desembre, modifica la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries per fer front
al tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels
productes de tabac, que va implantar mesures adreçades a prevenir les patologies
derivades del consum del tabac.
Aquestes mesures fan referència al consum i a la venda de tabac i de dispositius
susceptibles d'alliberació de nicotina, a l'augment dels espais sense fum i a la limitació de
la disponibilitat i accessibilitat d'aquests productes. Aquesta normativa insisteix
especialment en el paper modèlic dels professionals docents i sanitaris, en la seva tasca
educativa, de sensibilització, conscienciació i prevenció mitjançant el foment d'estils de
vida saludables.
D'acord amb tota la normativa esmentada, pel que fa a productes derivats del tabac i als
dispositius d'alliberació de nicotina, està prohibida la venda i el subministrament d'aquests
productes i també el consum, en totes les dependències dels centres educatius i altres
centres de treball del Departament d'Ensenyament. La prohibició de consumir-los és
absoluta i afecta totes les persones que estiguin a l'interior i als accessos de qualsevol dels
recintes esmentats. La normativa no permet que els centres educatius públics, els serveis
educatius i altres centres de treball dependents del Departament d'Ensenyament tinguin
àrees habilitades per a consumidors d'aquests productes.
Tampoc no està permesa la venda ni el consum de begudes alcohòliques en els centres
educatius. Es recorda que són alcohòliques totes les begudes amb més de 0,5 graus

d'alcohol. La cervesa es considera beguda alcohòlica.
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En el marc de les seves funcions, el director/a del centre públic i la persona titular del centre
privat, ha de vetllar pel compliment de les mesures previstes en la normativa i per crear i
mantenir una cultura organitzativa que promogui un ambient saludable lliure de fum. Així
mateix, correspon al Consell Escolar l'avaluació del compliment d'aquestes mesures en el
marc de les seves funcions d'avaluació del desenvolupament de l'activitat del centre.
L'incompliment de la normativa ha de ser advertit degudament i, si escau, sancionat,
d'acord amb l'ordenament.

Retards i absències
Els pares, mares o tutors/es estan obligats a justificar qualsevol absència del seu fill/a a
través d’una nota a l’agenda, una trucada telefònica, presencialment o mitjançant un
imprès (en cas de visita al metge). Els mestres ompliran cada dia la llista d’assistència
mensual dels alumnes on hi apareixeran els retards i les absències de matí i/o tarda. Cal
assenyalar les faltes no justificades. En acabat el mes es presentaran les llistes al Cap
d’estudis.
Actuacions en el supòsit de retards de l’alumnat:
a) Retard sistemàtic en arribar l’escola. Se seguiran els passos següents:
Avís als pares, mares o tutors/es oralment per part del tutor/a.
Carta als pares, mares o tutors/es firmada pel director/a.
Comunicació a Assistència Social.
b) Retard en la recollida d’un alumne NOFC:
Es trucarà a la família i el tutor/a, o en la seva absència el mestre/a responsable en aquell
moment, i/o el membre de l’Equip Directiu que estigui de guàrdia aquell dia s’esperarà
fins que el recullin. Si no hi ha resposta i el retard és molt llarg, s’activarà el protocol
corresponent: avís a la policia municipal i/o a Serveis Socials.
Actuacions en el supòsit d’absentisme de l’alumnat.
En cas d’absències reiterades i no justificades per part d’un alumne/a se seguiran els
passos següents:
Avís als pares, mares o tutors/es per part del tutor/a per tal d’informar-los de la
situació i recordar-los l’obligació de vetllar per l’escolarització del seu fill/a.
Convocar els pares, mares o tutors/es a una entrevista amb la Direcció del centre.
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Comunicació als Serveis Socials del barri en les reunions periòdiques de
coordinació amb aquest servei.

Activitats complementàries i extraescolars
Es consideren activitats complementàries les que no figuren expressament incloses als
plans i programes oficials, i que tenen com a finalitat el perfeccionament i l’ampliació
de la tasca educativa, cultural i social realitzada pel centre, de manera que es completa
el procés de formació dels alumnes mitjançant el desenvolupament de determinats
aspectes del Projecte Educatiu.

Protecció de dades i ús d’imatges
En el moment de la matrícula es demanarà als pares, mares tutors/es que signin el full
d’autorització relativa als alumnes: ús d’imatges, publicació de dades de caràcter
personal i de material que elaboren. No cal el consentiment quan la imatge d’una
persona determinada aparegui com a merament accessòria o quan les persones que hi
apareguin no es puguin identificar. Per tal de poder donar d’alta l’ús de serveis Internet,
encara que siguin aplicacions educatives d’aquests serveis, cal una autorització dels
pares, mares o tutors/es legals .

Protocols específics
A la secretaria de l’escola es troben a disposició de tota la comunitat educativa els
protocols específics que fan referència a:
Protocol d’emergència, evacuació i confinament.
Protocol del pati i les estones d’esbarjo.
Protocol d’absentisme.
Protocol d’assetjament.
Protocol disciplinari (per a la tramitació d’un expedient disciplinari).
Protocol de prevenció, detecció i intervenció de substàncies estupefaents.
Protocol de reclamació per impagats.
Protocol de renovació del Consell Escolar.
Protocol de Salut: accidents, malalties, administració medicaments, al·lèrgies
alimentàries i/o al làtex.

Avaluació i revisió del projecte de convivència
La comissió de convivència, depenent del Consell Escolar del centre, està formada per:

La Direcció.
Un/a representant de les famílies.
Un/a representant del claustre de professorat.
Un/a representant dels alumnes.
Un/a representant de la titularitat.

PC

Aquesta comissió té la tasca de fer el seguiment d’aquest projecte, reunint-se de manera
ordinària una vegada cada curs i de manera extraordinària sempre que calgui.
Al final de cada curs es realitzarà:
Una valoració del projecte.
Una valoració de la difusió d’aquest projecte entre els diferents estaments de la
comunitat educativa.
Una valoració de la seva eficàcia dins el projecte.
Una anàlisi de les situacions conflictives que han esdevingut durant el curs
escolar.
Un recull de propostes i recomanacions per a avançar en la millora del clima de
convivència escolar.

Premià de Dalt, 4 de novembre de 2019

