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Organització de l’escola
Estructura de l’escola
L’Escola Betlem s’estructura en diferents etapes educatives:
Educació Maternal ( 4 mesos – 2 anys).
Educació Infantil ( 3 – 5 anys).
Educació Primària: (6 – 12 anys).
ESO (13 – 16 anys).
Batxillerat (17 – 18 anys).

Organització del temps escolar
Distribució horària de les diferents etapes
Educació Maternal: 09.00 – 12.00 h.
Educació Infantil: 09.00 – 12.00 h i 15.00 – 17.00 h.
Educació Primària: 09.00 – 12.00 i 15.00 – 17.00 h.
ESO: 08:45 – 14.00 i 15.00 – 17.00 h.
Batxillerat: 08.45 – 15.00 h.

Horari d’atenció al públic
La secretaria de l’escola és oberta de 08.00 a 18.00 h de dilluns a dijous i de
08.00 a 17.00 els divendres.
Les visites de seguiment acadèmic de les famílies amb els tutors/es es concerten
amb antelació segons la disponibilitat horària dels tutors/es.
L’equip directiu es reserva també una franja horària per a atendre les famílies.

Sortides culturals i lúdiques
A banda de les excursions i de les activitats que s’organitzen en cada curs (Pla
Anual), a l’escola tenim establertes unes sortides que repetim cada any, que són:
Setmana blanca: 2n trimestre. Alumnat de P3 a 1r de Batxillerat.
Colònies d’estiu: 3r trimestre. Alumnat d’Ed.Infantil i d’Ed.Primària.
Activitats de Síntesi: 3r trimestre. Alumnat de l’ESO.
Viatge final d’estudis: Alumnat de 6è de Primària i de 2n de Batxillerat.
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La relació màxima d’alumnat/professorat acompanyant és:
Ed.Infantil: 8/1
Ed.Primària: 15/1
ESO: 20/1
Batxillerat: 25/1

Festes i celebracions
1r trimestre: Castanyada i Nadal.
2n trimestre: Carnestoltes, Festa de la primavera.
3r trimestre: St.Jordi, Festa de final de curs i Graduacions.

AC i AE
Educació Infantil: es realitzen de 12.00 a 14.00 h.
Educació Primària: es realitzen de 12.00 a 14.00 h.
ESO: AC es realitzen dins l’horari lectiu; les AE a les tardes lliures o a
a les hores no lectives.

Menjador
Ed.Maternal, Ed.Infantil, 1r i 2n de Primària: 12.00 – 13.00 h.
3r i 4t Primària: 13.00 – 14.00 h.
5è i 6è Primària i ESO: 14.00 – 15.00 h.

Servei d’acollida
L’escola ofereix un servei d’acollida per a totes las famílies que ho necessitin:
Matí: 08.00 – 09.00 h.
Tarda: 17.00 – 18.00 h.

La comunitat escolar
Titularitat
La institució titular de l’Escola Betlem defineix la identitat i l’estil educatiu del centre
i en té la responsabilitat última davant la societat, l’Administració educativa, les
famílies dels alumnes, el professorat i el personal d’administració i serveis.

3

NOF
La persona que ostenti la condició d’administrador de l’entitat titular és el
representant ordinari de la titularitat en la comunitat educativa i davant el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Són competències del titular:
a) Presidir l’equip directiu i participar en les reunions dels òrgans col·legials del
centre sempre que s’hagin de tractar temes de la seva competència.
b) Exercir la direcció global de l’escola; és a dir, garantir el respecte al caràcter
propi del centre i assumir, en última instància, la responsabilitat de la gestió.
c) Establir el caràcter propi de l’escola, posar-lo en coneixement de la
comunitat escolar, del Departament d’ Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i de les famílies que manifestin interès a sol·licitar plaça per als
seus fills/es. Promoure l’estudi del caràcter propi del centre per part de la
comunitat escolar, fer-ne la interpretació oficial i vetllar per a què sigui aplicat
correctament en el treball escolar.
d) Impulsar i coordinar el procés de constitució del Consell Escolar, renovantlo cada dos anys i comunicar-ne la composició al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
e) Respondre de la marxa general de l’escola, sense detriment de les facultats
que la llei, aquest reglament o les normes d’organització i funcionament del
centre confien a d’altres òrgans de govern unipersonals o col·legiats.
f) Assumir la responsabilitat de l’elaboració i eventual modificació de les
normes d'organització i funcionament, i proposar-les a l’aprovació del
Consell Escolar.
g) Nomenar o renovar anualment, a proposta de l’equip directiu, els òrgans
intermedis de govern, el nomenament o cessament de tutors/es, establir els
criteris per a la selecció del personal docent, d’acord amb el Consell Escolar
del Centre, contractar l'esmentat personal i exercitar, en la seva qualitat
d’empresari, els drets derivats de la relació laboral.
h) Proposar i acordar amb el Consell Escolar els criteris de selecció per a la
provisió de vacants del personal docent dels nivells, etapes i cicles
concertats.
i) Designar els mestres i professors/es que hagin d’incorporar-se a la
plantilla de les etapes concertades del centre tenint en compte els criteris
de selecció acordats amb el Consell Escolar i amb l’ajut del director del
centre, i donar-ne informació al consell escolar.
j) Formalitzar els contractes de treball amb el personal i elaborar i presentar
a l’Administració educativa les nòmines del pagament delegat
corresponents als mestres i als professors/es dels sectors concertats.
k) Aprovar, com a proposta del director/a del centre, la distribució de la
jornada laboral del personal docent, d’acord amb el conveni col·lectiu
vigent.
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l) Promoure la qualificació professional dels directius, del personal docent i
d’altres educadors, i del personal d’administració i dels serveis del centre,
amb la col·laboració del director/a del centre.
m) Responsabilitzar-se del procés d’admissió dels alumnes que sol·licitin
plaça en el centre, i informar-ne al Consell Escolar.
n) Supervisar la gestió econòmica del centre, presentar el pressupost anual
i la rendició de comptes a l’aprovació del Consell Escolar, i proposar al
mateix consell les directrius per a la programació i el desenvolupament de
les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis
escolars.
o) Sol·licitar autorització de l’Administració educativa, previ acord del Consell
Escolar, per a les percepcions econòmiques corresponents a les activitats
complementàries dels alumnes de les etapes concertades.
p) Proposar a l’aprovació del Consell Escolar les percepcions econòmiques
corresponents a les activitats extraescolars i els serveis escolars de les
etapes concertades, i comunicar-ne l’aprovació a l'Administració
educativa.
q) Complir i fer complir les lleis i disposicions vigents en el marc de les seves
competències.
r) Substituir el director/a del centre, o nomenar un suplent, en cas d’absència
prolongada del primer.
s) Signar el concert educatiu amb l’Administració educativa en vista al
sosteniment del centre amb fons públics, d’acord amb la legislació vigent.
t) Nomenar al director/a del centre i, sense perjudici de les funcions que la llei
assigna al Consell Escolar, així com designar als tres membres del Consell
Escolar del centre com a representants de la titularitat.
u) Assumir la responsabilitat última en la gestió econòmica del centre i en la
contractació del personal, i establir les relacions laborals corresponents.
v) Respondre davant de l’Administració educativa del compliment de tot el que
prescriu la legislació vigent respecte dels centres concertats.
w) Intervenir, a instància de l’Equip Directiu, en matèria de disciplina d'alumnes.
x) Aprovar el Projecte Educatiu de Centre i signar la carta de compromís amb
les famílies.
Són obligacions del titular:
a) Respectar els drets reconeguts en les lleis, referents a
pares/mares/tutors/es, professors/es, alumnes i personal d’administració i
serveis.
b) Responsabilitzar-se del funcionament del centre i de la seva gestió
econòmica davant de l’administració i dels membres de la Comunitat
Educativa.
c) Impartir gratuïtament els ensenyaments objecte del Concert, i ajustar-se a
les quotes autoritzades per l’administració i pel Consell Escolar del centre.
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d) Complir les normes sobre l’admissió d'alumnes i intervenció dels pares,
mares, professors/es i alumnes en el control i gestió del centre a través del
Consell Escolar.
e) Aquelles altres derivades de la subscripció del Concert amb l’administració
educativa.

Òrgans de govern
a)

Unipersonals:
- Director/a.
- Sotsdirector/a.
- Coordinador/a pedagògic/a.
- Cap d’estudis.

b)

Col·legiats:
- Consell Escolar.
- Claustre de professors i professores.
- Equip Directiu.

La provisió dels càrrecs de govern o encàrrecs d’un altre tipus, relacionats en
aquest reglament, amb excepció dels que són de caràcter obligatori, no serà mai
obligatòria, sinó facultativa de l’entitat titular, podent acumular, augmentar o
disminuir el nombre d’aquests.
El nomenament i el cessament dels càrrecs de govern o de coordinació és
competència de l’entitat titular, per pròpia iniciativa o a instància o proposta del
director/a del centre i/o Equip Directiu.

El director/a exerceix la direcció pedagògica del centre
Funcions del director/a de l’escola:
a) Dirigir i coordinar totes les activitats educatives del centre d’acord amb el
Projecte Educatiu.
b) Dirigir l' activitat docent del centre i del seu personal.
c) Convocar i presidir els actes acadèmics i coordinar les reunions dels
òrgans col·legiats del centre, i impulsar iniciatives i plans d’actuació
encaminats a la millora de la qualitat del centre i la consecució dels
objectius fixats.
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d) Vetllar per l’adequat compliment de la gestió administrativa del procés de
preinscripció i matriculació d’alumnes, tot garantint la seva adequació a les
disposicions vigents.
e) Visar les certificacions i els documents acadèmics del centre.
f) Executar els acords dels òrgans col·legiats dins de l’àmbit de les seves
facultats.
g) Programar les activitats docents i establir la provisió de persones, activitats
i mitjans tècnics i materials.
h) Estimular, coordinar i avaluar el desenvolupament de les activitats docents.
i) Vetllar pel compliment de les normes d'organització i de funcionament del
centre.
j) Coordinar les accions d’investigació i d’innovació educatives i de formació
i reciclatge del professorat que es desenvolupin en el centre.
k) Despatxar amb el titular.
l) Vetllar pel compliment del caràcter propi i per les normes i directrius del
centre.
m) Assignar el professorat als diferents cicles, cursos i àrees en la manera
més convenient per a l’ensenyament, tenint en compte l’especialitat del lloc
de treball al qual estigui adscrit cada professor/a i les especialitats que
tingui reconegudes, en el marc general de les necessitats del centre i el
seu Projecte Educatiu, sens perjudici de les competències que puguin
correspondre al titular.
n) Adoptar les mesures disciplinàries pertinents respecte dels alumnes
davant els problemes greus de convivència en el centre.
o) Impulsar l'aplicació del projecte educatiu.
p) Vetllar per la coherència i l’adequació en la selecció dels llibres de text, del
material didàctic i complementari utilitzat en els diferents ensenyaments
que s’imparteixen, sense que això sigui obstacle de les competències que
puguin correspondre al titular.
q) Exercir d’òrgan competent per a la defensa de l'interès superior de l'infant.

Obligacions del director/a de l’escola:
El director/a en l’exercici de les seves funcions, està obligat/da a fer efectius els
objectius de l'ideari i de la línia pedagògica del centre, i de donar compte a l'entitat
titular i al Consell Escolar.
Designació del director/a:
1. El director/a del centre serà designat, previ acord entre el titular i el Consell
Escolar. L’acord del Consell Escolar del centre serà adoptat per majoria
absoluta dels seus membres.
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2. En cas de desacord, el director/a serà designat pel Consell Escolar del
centre d’entre una terna de professors/es proposada pel titular. L’acord del
Consell Escolar del centre serà adoptat per la majoria absoluta dels seus
membres.
3. El mandat del director/a tindrà una duració de tres anys.
4. El cessament del director/a requerirà l’acord entre la titularitat i el Consell
Escolar del centre.
Cessament, suspensió i absència del director/a:
1. El/la director/a cessarà:
a) En cloure el període del seu manament.
b) Per acord entre el titular i el Consell Escolar del centre.
c) Per renúncia.
2. El titular del centre, amb l’acord del Consell Escolar podrà suspendre
cautelarment o cessar al director/a abans del termini del seu manament, quan
incompleixi greument les seves funcions.
La suspensió cautelar no podrà tenir una durada superior a un mes. En aquest
període s’haurà de produir el cessament o la rehabilitació.
El titular podrà exercir la facultat de suspensió del director/a només un cop durant
el període establert pel seu manament.
3. En cas de cessament, suspensió o absència del director/a, serà el sotsdirector/a
qui assumirà les seves funcions fins al nomenament del substitut, rehabilitació o
retorn, respectivament i, en el seu defecte, la persona que, acomplint els requisits
establerts en les normes d' organització i funcionament del centre, sigui designada
pel titular amb l’acord del Consell Escolar. En qualsevol cas, la durada del
manament del substitut no podrà ser superior a tres mesos consecutius, excepte
que no es pugui aconseguir el nomenament del nou director/a per causes no
imputables al titular.

El sotsdirector/a
El sotsdirector/a és designat pel titular. El nomenament serà de dos anys i podrà
ser renovat. No obstant això, i per raons objectives, el titular pot decidir el
cessament del sotsdirector/a.

Són competències i obligacions del sotsdirector/a:
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a) Substituir al director/a en els casos d’absència, suspensió, malaltia o d’altres
circumstàncies.
b) Dur a terme tot allò que li sigui encomanat de manera expressa pel
director/a.
c) Coordinar les tasques assignades als caps d’estudi, caps de departament i
coordinadors de cicle.
d) Coordinar l’elaboració i l’actualització de la concreció curricular del centre,
tot procurant la col·laboració i la participació de tots els professors/es del
claustre en els grups de treball. Vetllar per a la seva concreció en les
diferents àrees i matèries dels cicles, etapes, nivells i graus que
s’imparteixen al centre.
e) Vetllar per l’adequada correlació entre el procés d’aprenentatge dels
alumnes dels ensenyaments que s’imparteixen en el centre.
f) Coordinar les accions formatives durant els diferents cicles, etapes, nivells i
graus dels ensenyaments impartits al centre.
g) Vetllar per l’elaboració de les adequacions curriculars necessàries per
atendre la diversitat dels ritmes d’aprenentatge i la singularitat de cada
alumne/a, especialment d’aquells/es que presentin necessitats educatives
especials, tot procurant la col·laboració i participació de tots els
professors/es del claustre.
h) Vetllar per a què l’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes es
dugui a terme en relació amb els objectius generals de l’etapa i amb els
generals i terminals de cada àrea o matèria, juntament amb els caps de
departament i/o coordinadors de cicle, i de manera conjunta amb els caps
d’estudis.
i) Vetllar per l’adequada coherència de l’avaluació al llarg dels diferents cicles,
etapes, nivells i graus dels ensenyaments impartits al centre.
j) Vetllar per l’adient selecció dels llibres de text, del material didàctic i
complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que s’imparteixin en
el centre, juntament amb els caps de departament i/o coordinadors de cicle,
i de manera conjunta amb els caps d’estudis.
k) Coordinar les accions d’investigació i innovació educatives i de formació i
reciclatge del professorat que es desenvolupin al centre, quan escaigui.

El/la cap d’estudis
El/la cap d’estudis és designat/da pel titular. El nomenament del/de la cap d’estudis
serà de dos anys i podrà ser renovat. No obstant això, i per raons objectives, el
titular pot decidir el cessament del/de la cap d’estudis.
Són competències i obligacions del/de la cap d ’estudis:
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Dirigir el desenvolupament de la programació general dels estudis i activitats
acadèmiques de professors/es i alumnes, tant pel que fa a les activitats
escolars reglades, com a les activitats complementàries i les extraescolars.
Coordinar l’elaboració i l’actualització de la concreció curricular de centre i
vetllar per l’elaboració de les adequacions curriculars necessàries per
atendre la diversitat dels ritmes d’aprenentatge i la singularitat de cada
alumne, especialment d’aquells que presentin necessitats educatives
especials, tot procurant la col·laboració i la participació de tots els
professors/es del claustre en els grups de treball.
Vetllar per a què l’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes es
dugui a terme en relació amb els objectius generals d’àrea i d’etapa, i en
relació amb els criteris fixats pel claustre de professors/es en la concreció
curricular de centre.
Coordinar la realització de les reunions d’avaluació i presidir les sessions
d’avaluació de fi de cicle, si s’escau.
Coordinar la programació de l’acció tutorial desenvolupada en el centre i ferne el seguiment.
Conèixer les faltes d’assistència dels professors/es i cobrir les
corresponents suplències.
Conèixer i supervisar les juntes d'avaluació.
Coordinar l’actuació dels professors/es d’àrea.
Dur a terme l’elaboració de l’horari escolar.

Consell Escolar
Composició:
El director/a, que el presideix.
Tres representants del titular del centre, designats per la mateixa institució.
Quatre representants dels professors/es, elegits pel claustre.
Quatre representats dels pares, mares o tutors/es dels alumnes: escollits
amb votació secreta i directa pels pares, mares o tutors/es dels alumnes del
centre.
Dos representants dels alumnes escollits per i d’entre ells, a partir del primer
curs d’Educació Secundària Obligatòria.
Un/a representant del personal d’administració i serveis, elegit amb votació
secreta i directa.
A instàncies de la Direcció i/o titularitat del centre, a les deliberacions del Consell
Escolar podran assistir, en veu però sense vot, els òrgans unipersonals del centre
quan s’hagin de tractar temes de la seva competència, o altres professionals quan
els assumptes a tractar així ho aconsellin.
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El/la secretari/a serà nomenat/da d’entre els membres del Consell Escolar durant
un període de dos anys renovables. Correspon al/la secretari/a del Consell Escolar
aixecar les actes de les reunions, així com estendre les certificacions i els
documents oficials del Consell Escolar del centre, amb el vist i plau del director/a
del centre. Així mateix, és deure del/de la secretari/a custodiar el llibre el qual ha
de contenir les actes de les reunions del Consell Escolar en l’assignatura del/de la
secretari/a i el vist i plau del president del Consell.
S’escollirà també d’entre el membres del Consell una persona encarregada de
vetllar per la igualtat de gènere a l’escola.

Competències del Consell Escolar
1. El Consell Escolar és l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern
del centre.
2. Corresponen al Consell Escolar les següents funcions:
a) Intervenir en la designació i el cessament del director o directora del centre
i en la selecció i l'acomiadament dels docents, en els termes establerts per
la legislació orgànica en aquesta matèria.
b) Participar en el procés d'admissió d'alumnes i garantir el compliment de les
normes que el regulen.
c) Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, la sol·licitud
d’autorització de percepcions, o la comunicació de l’establiment de
percepcions, segons escaigui, per a les activitats complementàries, les
activitats extraescolars i els serveis escolars establerts legalment i no
coberts pels contractes programa, si se n’han subscrit.
d) Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, el pressupost del centre
i el retiment de comptes, referit tant a les assignacions de recursos públics
com a les quantitats percebudes a què fa referència la l’apartat C.
e) Conèixer la resolució de conflictes escolars i vetllar per a què s’ajusti a la
normativa vigent. A instància de mares, pares o tutors/es, el Consell Escolar
pot revisar les decisions relatives a conductes dels alumnes que perjudiquin
greument la convivència en el centre i proposar, si escau, les mesures
pertinents.
f) Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, les decisions escaients
sobre l’estructura organitzativa i les normes d’organització i funcionament
del centre.
g) Participar en l’aplicació de la línia pedagògica general del centre, aprovar la
carta de compromís educatiu, a proposta del titular o la titular del centre, i
elaborar directrius per a programar i per a desenvolupar les activitats
complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars.
h) Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, la programació general
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anual del centre i participar en la supervisió i l’avaluació del
desenvolupament d’aquesta programació, en l’àmbit docent i en l’àmbit
administratiu, i dels resultats que se n’obtenen.
i) Aprovar els criteris de col·laboració amb d’altres centres i amb l’entorn del
centre i, a proposta del titular o la titular del centre, confirmar els acords de
coresponsabilitat i de subscripció de contractes programa i avaluar-ne
l’aplicació.

El Claustre de Professors i Professores.
Formen part del claustre tots els professors/es que prestin els seus serveis en les
etapes concertades del centre, i el presideix el director del centre.
Són funcions del Claustre de Professors/es:
a) Programar les activitats docents del centre que li siguin encarregades per
l’Equip Directiu.
b) Formular a l’Equip Directiu propostes per a l’elaboració de la programació
general anual.
c) Avaluar les concrecions curriculars i els aspectes docents de la programació
general del centre, conforme el Projecte Educatiu del centre.
d) Promoure iniciatives a l’àmbit de l’experimentació i de la investigació
pedagògica i en la formació del professorat del centre.
e) Elegir els seus representants en el Consell Escolar del Centre.
f) Coordinar les funcions d’orientació i tutoria dels alumnes.
g) Col·laborar en l’elaboració i l’avaluació de la programació acadèmica del
centre.
h) Coordinar les programacions de les diverses àrees de coneixement.
i) Fixar i coordinar els criteris sobre avaluació i recuperació dels alumnes.
j) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i
vetllar per a què aquestes s’atenguin a la normativa vigent.
k) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre.
l) Estudiar temes de formació permanent i actualització pedagògica i
didàctica.
m) Intervenir en el procés d’aprovació de les decisions sobre l’estructura
organitzativa i les normes d’organització i funcionament del centre.
El funcionament del claustre es regirà per les següents normes:
a) Presideix i convoca les reunions el director/a.
b) El claustre es reunirà, com a mínim una vegada cada trimestre, per
convocatòria del director/a, efectuada a la seva instància o sol·licitud d’un
terç dels membres del claustre. Les reunions es realitzaran de manera que
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c)
d)
e)
f)

no s’obstaculitzi el normal funcionament del centre, essent la seva
assistència de caràcter obligatori per a tots els seus membres.
La convocatòria es realitzarà almenys amb cinc dies d’antelació i anirà
acompanyada de l’ordre del dia, a excepció que sigui un cas d’urgència. Per
a tractar assumptes no inclosos en l’ordre del dia serà necessària l’aprovació
unànime de tots els assistents.
Tots els membres tindran dret a formular vots particulars i/o que quedi
constància d’aquests en les actes.
Les votacions seran secretes quan es refereixin a persones o ho sol·liciti un
terç dels assistents amb dret a vot.
Tots els assistents guardaran reserva i discreció de les deliberacions.
En començar cada reunió s’elegirà un secretari/a mitjançant consens o, en
el seu defecte, per majoria. Qui actuï en funció de secretari/a, aixecarà acta,
quedant resguardat el dret a formular o a exigir, en la següent reunió les
correccions per a tots els membres assistents a la reunió. Un cop aprovada
serà signada pel secretari/a, que donarà fe amb el vist i plau del president.

Equip Directiu
Els òrgans unipersonals de govern juntament amb el director/a i titular del centre,
constituiran l’Equip Directiu i treballaran de manera coordinada en el
desenvolupament de les seves funcions.
L’Equip Directiu té, entre d’altres responsabilitats, les següents:
a) El control de l’acompliment del PEC i d’altres criteris i normes generals.
b) L’elaboració, la coordinació, i l’execució, en el seu cas, de les activitats
educatives, acadèmiques i formatives de centre.
c) L’organització, estímul, coordinació i control de les activitats del centre.
d) L’establiment de relacions de col·laboració amb l’entorn.
e) Vetllar pel correcte funcionament del centre.
f) Estudiar i presentar al Claustre de Professors/es, Consell Escolar i titular
propostes per facilitar i fomentar la participació coordinada de tota la
comunitat educativa en la vida del Centre.
g) Proposar procediments d’avaluació de les diferents activitats i projectes del
centre i col·laborar en les avaluacions externes del seu funcionament.
h) Elaborar la proposta de la programació anual i la memòria de final de curs.
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Òrgans coordinació
Els òrgans de coordinació del centre són:
a) Unipersonals:
- Cap de Departament.
- Coordinador/a de cicle.
- Coordinador/a d’informàtica.
- Coordinador/a lingüístic/a.
- Professor/a tutor/a.
b) Col·legiats:
- Equips de cicle.
- Departaments.

Cap de Departament
Correspon al Cap de Departament la coordinació general de les activitats del
departament i la seva programació i avaluació.
En particular, són competències i obligacions del Cap de Departament:
a) Ordinàriament, convocar i presidir les reunions del departament i fer-ne la
programació anual.
b) Fer el seguiment del procés de formació del personal docent.
c) Procurar per les oportunitats d’investigació docent.
d) Millorar la qualitat de la docència i els resultats finals.
e) Analitzar i perfeccionar la concreció curricular del centre, plantejant a l’Equip
Directiu propostes.
f) Potenciar d’interdisciplinarietat i l’atenció a la diversitat dels alumnes.
g) Estructurar el procés d’avaluació.
h) Conèixer el material disponible i sol·licitar el que calgui per a enriquir
l’ensenyament.
i) Preparar activitats extraescolars útils i atractives.

Coordinador/a de cicle
El/la Coordinador/a de cicle vetlla per la continuïtat, la coherència i la correlació de
les accions educatives al llarg de les etapes educatives que imparteix el centre.
Són competències i obligacions del/de la Coordinador/a de cicle la coordinació i
execució de les actuacions decidides per l’equip directiu i pel Claustre de
Professors/es en l’àmbit del cicle al seu càrrec.
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Coordinador/a d’informàtica
Són funcions del/de la coordinador/a d’informàtica:
a) Proposar a l’Equip Directiu del centre els criteris per a la utilització i
l’optimització dels recursos informàtics i per l’adquisició de nous recursos.
b) 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.
c) Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i dels equipaments informàtics
i telemàtics del centre.
d) 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.
e) Aquelles altres que el director/a del centre li encomani en relació amb els
recursos informàtics i telemàtics.

Coordinador/a lingüístic/a
Són funcions del/de la coordinador/a lingüístic/a:
a) Assessorar l’Equip Directiu en la elaboració del Projecte Lingüístic.
b) Assessorar el claustre en el tractament de les llengües en l’elaboració de la
concreció curricular del centre, d’acord amb els criteris establerts en el
Projecte Lingüístic.
c) Assessorar l’Equip Directiu en la programació de les activitats relacionades
amb la concreció del Projecte Lingüístic, inclòs en la programació general
del centre i col·laborar en la seva realització.
d) Organitzar els seminaris i cursos necessaris per a la normalització
lingüística en funció de les peticions i necessitats del professorat del centre.
e) Aquelles altres que el/la director/a del centre li encomani en relació al
Projecte Lingüístic.
f) Potenciar i coordinar les actuacions previstes en el Projecte Lingüístic.
g) Informar i donar difusió a les activitats que contribueixin a la realització del
projecte lingüístic.
h) Actualitzar bibliogràficament el centre, des del punt de vista de
normalització lingüística i la proposta de les concrecions anuals i, si s’escau,
de les modificacions del Projecte Lingüístic.
i) Informar i difondre les activitats que contribueixin a la realització del Projecte
Lingüístic.
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Professorat tutor/a
La tutoria i l’orientació dels alumnes forma part de la funció docent. Tots els
professors/es que formen part del claustre poden exercir les funcions de
professor/a tutor/a quan correspongui.
Cada unitat o grup d’alumnes té un professor/a tutor/a, amb les funcions següents:
a) Tenir coneixement del procés d’aprenentatge i d’evolució personal dels
alumnes.
b) Coordinar la coherència de les activitats del procés d’ensenyamentaprenentatge i les activitats d’avaluació de tots els docents que intervenen
en el procés d’ensenyament del seu grup d’alumnes.
c) Responsabilitzar-se de l’avaluació del seu grup d’alumnes en les sessions
d’avaluació.
d) Tenir cura de l’elaboració dels documents acreditatius dels resultats
d’avaluació i de la comunicació d’aquests als pares o representants legals
dels alumnes.
e) Dur a terme la informació i l’orientació acadèmica dels alumnes.
f) Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares dels alumnes o
representants legals, per a informar-los del seu procés d’aprenentatge i de
la seva assistència a les activitats escolars.
g) Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les
activitats del col·legi.
h) Aquelles altres que li encomani el/la director/a.
i) Realitzar entrevistes individualitzades de tutoria amb els alumnes i els seus
pares i mares, per tal de ajudar-los en el seu procés formatiu i establir plans
de millora de cada alumne/a.

Equips de cicle
Els equips de cicle són òrgans de coordinació, la funció principal dels quals és
organitzar i desenvolupar els ensenyaments propis del cicle en el centre.
A més de la funció principal descrita, els equips de cicle poden formular propostes
relatives a la concreció curricular del centre i a la seva programació general.
En els equips de cicle s’hi integren tots els mestres i professors/es que imparteixen
docència en el corresponent cicle.
Els equips de cicle estan coordinats pel corresponent coordinador/a de cicle, sota
la supervisió del Cap d’estudis.
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Per les etapes educatives d’Educació infantil i primària, els equips de cicle duran a
terme les sessions d’avaluació dels seus alumnes i es constituiran en comissions
d’avaluació, presidida pel Cap d’estudis, per a l’avaluació i la promoció dels
alumnes que finalitzen un cicle.

El professorat
Drets del professorat:
Desenvolupar la funció docent amb llibertat, d’acord amb les característiques
del lloc que ocupen i del projecte Educatiu del Centre.
Reunir-se en el centre prèvia autorització del titular, i d’acord amb la legislació
vigent, sense perjudici del normal desenvolupament de les activitats
educatives i en hores no lectives ni complementàries.
Utilitzar els mitjans instrumentals i materials i les instal·lacions del centre per
a mitjans educatius basant-se en les normes reguladores de la seva
utilització.
Exercir la seva acció avaluadora d’acord amb els criteris establerts en el PEC
i en el Pla Anual.
Presentar peticions, queixes o recursos formals raonadament i per escrit
davant l’òrgan que, en cada cas, correspongui.
Gaudir del respecte i consideració a la seva persona i a la funció que
desenvolupa.
Suggerir a la Direcció propostes per l’elaboració del Projecte Educatiu del
Centre i de les normes d’organització i funcionament.
Formar part dels òrgans de govern del centre.
Rebre informació sobre els acords presos pels òrgans de Govern del centre.
Suggerir a la direcció la utilització de noves metodologies i recursos didàctics
que consideri adequats per millorar la qualitat de l’ensenyament.
El professorat, pel fet de pertànyer a la Comunitat Educativa del centre, i per raó
del treball que se’ls ha confiat, estan obligats a conèixer, respectar i desenvolupar
la seva tasca professional d’acord amb el contingut de l’Ideari i del Projecte
Educatiu del Centre i de col·laborar eficaçment amb el titular, el director/ i d’altres
òrgans del centre amb el que estableixen les normes d’organització i funcionament
del centre, i en concret:
Col·laborar en l’elaboració de la concreció curricular.
Participar en l’elaboració del Pla Anual i memòria.
Elaborar segons la normativa legal i el marc constituït pel Projecte Educatiu
del Centre, un projecte de treball per al curs (programació anual), que
contempli:
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1. El creixement personal dels alumnes i l’assoliment de les
competències bàsiques.
2. Una programació dels aprenentatges que inclogui la
metodologia per a l’assoliment de les CB, l’avaluació de
l’alumnat i l’atenció a l’alumnat NEE.
3. Les adequacions curriculars, si s’escau.
4. Un esquema d’organització de la vida de la classe basat en
la normativa del centre.
Sotmetre el projecte de treball a l’aprovació del director/a.
Utilitzar mètodes actius i d’atenció individualitzada.
Atendre de manera especial els alumnes que presenten més dificultats
d’aprenentatge.
Participar en les reunions del claustre, del cicle i dels altres òrgans a què
pertanyin, amb predisposició per a la cooperació, acceptant els acords
que s’hi prenguin i acceptant les responsabilitats personals que puguin
derivar-se d’aquests acords.
Establir una relació constructiva amb les famílies o tutors/es dels
alumnes, cosa que implica:
1. Convocar-los individualment o col·lectivament, quan sigui
necessari, prèvia comunicació a la secretaria del centre o a
la Direcció segons la normativa.
2. Establir un clima de cooperació.
3. Informar-los sobre els criteris i la normativa del centre i sobre
la concreció curricular i la programació d’aula.
4. Donar-los facilitats per a la realització d’entrevistes.
Orientar els alumnes en les tècniques de treball i d’estudi específiques de
la matèria, dirigir les pràctiques relatives a aquesta, així com analitzar i
comentar amb ells/es les proves realitzades.
Mantenir una actitud d’exigència i comprensió alhora, en el tracte amb els
alumnes, respectant les conviccions de cadascú.
Mantenir un tracte correcte amb els alumnes, els professors/es i d’altres
membres de la Comunitat Educativa.
Entaular conversa amb els alumnes i admetre la seva crítica.
Emparar i enriquir la documentació continguda en el Registre Personal
de cada alumne/a, que implica:
1. Conèixer-lo.
2. Fer-hi totes les anotacions significatives sobre l’evolució dels
alumnes.
3. Facilitar informació al tutor/a que es faci càrrec del grup-classe
més tard.
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Conèixer i utilitzar les possibilitats que ofereix l’entorn en el qual viuen els
alumnes, documentar-se i treure’n partit per a l’organització de treballs i
activitats.
Utilitzar els mitjans audiovisuals, informàtics, d’investigació,
d’experimentació, etc.
Inculcar als alumnes el sentit de l’esforç personal com a mitjà per a una
bona tasca educativa.
Complir puntualment el calendari i horari escolar establerts.
Cada professor/a portarà el control de les absències dels alumnes a
classe. En cas de no presentar justificant ho comunicarà a Direcció o a
secretaria.
Cada professor/a té el deure d’acceptar i de desenvolupar els càrrecs i
funcions que se li demanin.
Haurà de col·laborar amb la resta de professors/es per a aconseguir una
acció harmònica del centre en la seva finalitat formativa.
Avaluar la seva funció educativa, la programació d’aula i l’actitud dels
seus alumnes davant els objectius conceptuals i procedimentals.

1. Els mestres i els professors/es són els agents principals del procés educatiu
en els centres.
2. Els mestres i els professors/es tenen, entre d’altres, les següents funcions:
a) Programar i impartir ensenyament en les especialitats, les àrees i les
matèries que tinguin encomanats, d’acord amb el currículum, en aplicació
de les normes que regulen l’atribució docent.
b) Avaluar el procés d’aprenentatge dels alumnes.
c) Exercir la tutoria dels alumnes i la direcció i l’orientació global del seu
aprenentatge.
d) Contribuir, en col·laboració amb les famílies, en el desenvolupament
personal dels alumnes en els aspectes intel·lectual, afectiu, psicomotor,
social i moral.
e) Informar periòdicament les famílies sobre el procés d’aprenentatge i
cooperar-hi en el procés educatiu.
f) Exercir la coordinació i fer el seguiment de les activitats escolars que els
siguin encomanades.
g) Exercir les activitats de gestió, de direcció i de coordinació que els siguin
encomanades.
h) Col·laborar en la recerca, l’experimentació i el millorament continu dels
processos d’ensenyament.
i) Promoure i organitzar activitats complementàries, i participar-hi, dins o
fora del recinte escolar, si són programades pels centres i són incloses en
la seva jornada laboral.
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j) Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, que han de
conèixer i dominar com a eina metodològica.
k) Aplicar les mesures correctores i sancionadores derivades de conductes
irregulars, d’acord amb l’article 34 de la LEC
3. Les funcions que especifica l’apartat 2 s’exerceixen en el marc dels drets i els
deures establerts per les lleis.
4. L’exercici de la funció docent en els centres vinculats al Servei d'Educació de
Catalunya comporta el dret de participar en els òrgans del centre, d’acord amb
el que estableixen les lleis.
5. La funció docent s’ha d’exercir en el marc dels principis de llibertat acadèmica,
de coherència amb el projecte educatiu del centre i de respecte al caràcter propi
del centre i ha d’incorporar els valors de la col·laboració, de la coordinació entre
els docents i els professionals d’atenció educativa i del treball en equip.

L’alumnat
L’alumnat té, entre d’altres, els drets següents:
1.- A la formació.
1.1 A rebre una formació que li permeti el desenvolupament integral de la
seva personalitat i l’assoliment de les CB d’acord amb l’ideari del centre.
1.2 Per tal de fer efectiu aquest dret, la formació de l’alumnat ha de
comprendre:
a) La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en
l’exercici de la tolerància i de la llibertat dins els principis democràtics
de convivència.
b) El coneixement del seu entorn social i cultural i, en especial, de la
llengua, la història, la geografia, la cultura i la realitat social catalanes
i el respecte i la contribució a la millora de l’entorn natural i del
patrimoni cultural.
c) L’adquisició de les competències, d’habilitats intel·lectuals, de
tècniques de treball i d’hàbits socials, com també de coneixements
científics, humanístics, històrics i artístics i d’ús de les tecnologies de
la informació i de la comunicació.
d) L’educació emocional que el capaciti per al desenvolupament de
relacions harmòniques amb ell mateix i amb les altres.
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e) La capacitació per a l’exercici d’activitats intel·lectuals i professionals.
f) La formació en coeducació i en el respecte de la pluralitat lingüística
i cultural.
g) La formació per a la pau, la cooperació, la participació i la solidaritat
entre els pobles.
h) L’educació que asseguri la protecció de la salut i el desenvolupament
de les capacitats físiques.
i) La formació religiosa i moral d’acord amb les seves conviccions o les
de la seva família en cas de ser menor d’edat.
1.3 Tot l’alumnat té dret i el deure de conèixer les institucions europees, la
Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
1.4 L’organització de la jornada de treball escolar s’ha de fer prenent en
consideració, entre altres factors, el currículum, l’edat, les propostes i els
interessos de l’alumnat, per tal de permetre el ple desenvolupament de la
seva personalitat.
2.- Dret a la valoració objectiva del rendiment escolar.
2.1 L’alumnat té dret a una valoració objectiva del seu progrés personal i
l’assoliment competencial, per la qual cosa se l’ha d’informar dels criteris i
procediments d’avaluació, d’acord amb els objectius de l’ensenyament.
2.2 L’alumnat i, quan és menor d’edat els seus pares/mares, té dret a
sol·licitar aclariments del professor/a respecte de les qualificacions amb què
s’avaluen l’assoliment de les diferents competències.
2.3 L’alumnat o els seus pares, mares, tutors/es poden reclamar contra les
decisions i qualificacions que, com a resultat del procés d’avaluació, s’adoptin
al final d’un curs, cicle o etapa d’acord amb el procediment establert si
consideren que hi ha una incorrecta aplicació dels criteris i procediments
d’avaluació establerts.
3.- Dret al respecte de les pròpies conviccions.
3.1 L’alumnat té dret al respecte de les seves conviccions religioses, morals i
ideològiques, a la llibertat de consciència i al respecte a la seva intimitat en
relació amb aquelles creences i conviccions. L’exercici d’aquest dret quedarà
garantit amb la informació prèvia i completa sobre el caràcter propi del centre.
3.2. L’alumnat, i els seus pares/mares, si l’alumne o alumna és menor d’edat,
té dret a rebre informació prèvia i completa sobre el projecte educatiu o, en el
seu cas, el caràcter propi del centre.
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3.3. L’alumnat té dret a rebre un ensenyament que fomenti el respecte a les
persones, sense manipulacions ideològiques o propagandístiques.
4.- Dret a la integritat i a la dignitat personal.
L’alumnat té els drets següents:
a) Al respecte de la seva identitat, integritat física, la seva intimitat i la
seva dignitat personal.
b) A la protecció contra tota agressió física, emocional o moral.
c) A dur a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i
higiene adequades.
d) A un ambient que fomenti el respecte i la solidaritat entre els
companys/es.
e) Al fet que els centres educatius guardin reserva sobre tota aquella
informació de què disposin, relativa a les seves circumstàncies
personals i familiars, sense perjudici de satisfer les necessitats
d’informació de l’administració educativa i els seus serveis, de
conformitat amb l’ordenament jurídic, i de l’obligació de comunicar a
l’autoritat competent totes aquelles circumstàncies que puguin implicar
maltractaments per a l’alumnat o qualsevol altre incompliment dels
deures establerts per les lleis de protecció del menor.
5.- Dret a la participació.
Participació en el funcionament de l’escola
§ L’alumnat té dret a participar en el funcionament i la vida del centre en
els termes que preveu la legislació vigent.
§ Els alumnes participaran en el Consell Escolar del Centre a través dels
seus representants.
§ Els alumnes escolliran els seus representants per al Consell Escolar
del Centre.
§ Els corresponents òrgans de govern escoltaran l’opinió dels alumnes
a través dels seus representants al Consell Escolar

6.- Dret de reunió i associació.
- L’alumnat té dret a reunir-se en el centre. L’exercici d’aquest dret es
desenvoluparà d’acord amb la legislació vigent i tenint el compte el normal
desenvolupament de les activitats docents.
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- L’alumnat té dret a associar-se, així com a la formació de federacions i
confederacions pròpies. Les associacions que constitueixin poden rebre ajuts
d’acord amb la legislació vigent.
7.- Dret d’informació.
L’alumnat ha de ser informat pels seus representants i pels de les
associacions d’alumnes tant sobre les qüestions pròpies del seu centre, com
sobre aquelles que afectin altres centres educatius.
8.- Dret a la llibertat d’expressió.
L’alumnat té dret a manifestar les seves opinions, individualment i
col·lectivament, amb llibertat, sense perjudici dels drets de tots els membres
de la comunitat educativa i del respecte que, d’acord amb els principis i drets
constitucionals, mereixen les persones.
9.- Dret a l’orientació escolar, formativa i professional.
L’alumnat té dret a una orientació escolar i professional que estimuli la
responsabilitat i la llibertat de decidir d’acord amb les seves aptituds, les seves
motivacions, els seus coneixements i les seves capacitats.
10.- Dret a la igualtat d’oportunitats.
L’alumnat té dret a rebre els ajuts necessaris per compensar possibles
mancances de tipus personal, familiar, econòmic o sociocultural, amb la
finalitat de crear les condicions adequades que garanteixin una igualtat
d’oportunitats real. A tal fi, l’administració educativa garanteix aquest dret
mitjançant l’establiment d’una política d’ajuts adequada i de polítiques
educatives d’inclusió escolar. El centre, sol·licitarà els ajuts pertinents a
l’administració.
11.- Dret a la protecció social.
L’alumnat té dret a protecció social en supòsits d’infortuni familiar, malaltia o
accident. En els casos d’accident o de malaltia prolongada l’alumnat té dret a
rebre l’ajut que necessiti mitjançant l’orientació, material didàctic i els ajuts
imprescindibles per tal que l’accident o malaltia no suposin un detriment del
seu rendiment escolar. L’alumnat que cursi nivells obligatoris té dret a rebre
en aquests supòsits l’ajut necessari per tal d’assegurar el seu rendiment
escolar.
12.- Dret a la protecció dels drets de l’alumnat.
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12.1. Les accions que es produeixin dins l’àmbit del centre educatiu que
suposin uns transgressió dels drets a l’alumnat o del seu exercici poden ser
objecte de queixa o de denúncia per part de l’alumnat afectat o dels seus
pares/mares, quan aquest és menor d’edat, davant del director o de la
directora del centre.
12.2. Amb l’audiència prèvia de les persones interessades i la consulta, si
s’escau, al consell escolar, el director o la directora ha d’adoptar les mesures
adequades d’acords amb la normativa vigent.
12.3. Les denúncies també poden ser presentades davant els serveis
territorials del Departament d’ Ensenyament. Les corresponents resolucions
poden ser objecte de recurs d’acord amb les normes de procediment
administratiu aplicables

L’alumnat té els deures següents:
1.- Deure de respecte als altres.
L’alumnat té el deure de respectar l’exercici dels drets i les llibertats dels
membres de la comunitat escolar i mantenir una conducta respectuosa amb
l’ideari del centre i observar les normes de funcionament i de convivència.
2.- Deure d’estudi.
2.1 L’estudi és un deure bàsic de l’alumnat que comporta el desenvolupament
de les seves aptituds personals i l’aprofitament dels coneixements que
s’imparteixen, amb la finalitat d’assolir una bona preparació humana i
acadèmica.
2.2 Aquest deure bàsic es concreta, entre d’altres, en les obligacions
següents:
a) Assistir a classe, participar en les activitats formatives previstes a la
programació general del centre i respectar els horaris establerts.
b) Realitzar les tasques encomanades pel professorat en l’exercici de les
seves funcions docents.
c) Respectar l’exercici del dret a l’estudi i a la participació dels seus
companys i companyes en les activitats formatives.
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3.- Deure de respectar les normes de convivència.
El respecte a les normes de convivència dins els centre docent, com a deure
bàsic de l’alumnat implica les obligacions següents:
a) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals
i ideològiques, com també la dignitat i la intimitat de tots els membres
de la comunitat educativa.
b) No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de
naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o
social.
c) Respectar el caràcter propi del centre, d’acord amb la legislació vigent.
d) Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les
instal·lacions del centre i els llocs on dugui a terme la formació pràctica
com a part integrant de l’activitat escolar.
e) Complir el reglament de règim interior del centre.
f) Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats
del personal del centre sens perjudici dels seus drets.
g) Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la
comunitat escolar, per tal d’afavorir el millor desenvolupament de
l’activitat, de la tutoria i l’orientació i de la convivència en el centre.
h) Proporcionar un ambient convivencial positiu i respectar el dret de la
resta de l’alumnat al fet que no sigui pertorbada l’activitat normal en les
aules.
i) Respectar la uniformitat de l’ escola en els nivells i cursos que és
obligatori vestir l’ uniforme escolar i esportiu.
Delegats/ades de curs:
1.- Cada grup d’alumnes elegirà el/la delegat/ada de curs. La presentació de
candidatures per delegat/da serà voluntària; les votacions seran secretes i es
resoldran per majoria simple i s’efectuaran durant el mes de setembre de
cada any
2.-El/la delegat/ada serà cessat per:
a) Acabar el mandat.
b) Incompliment del càrrec amb el vist i plau de l’Equip Directiu.
c) Decisió de les 2/3 parts del grup, en votació secreta.
Les funcions dels/de les delegats/ades seran les següents:
a) Actuar com a representants del seu grup.
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b) Presentar al tutor/a o a l’Equip Directiu qualsevol tipus de
suggeriment i inquietuds del seu grup.
c) Resoldre petits conflictes amb l’ajut del tutor/a.
d) Reunir-se amb els delegats/ades d’altres grups per a coordinar
les diferents activitats.
e) Dur a terme les tasques que li siguin encomanades pel tutor/a.
f) Cada grup o curs tindrà un sotsdelegat/ada que substituirà al
delegat/ada en cas d’absència i que serà l’alumne/a que hagi
obtingut el major nombre de vots desprès dels obtinguts per el
delegat.
g) Participar en l’elaboració de les activitats culturals, recreatives i
esportives.
h) Presentar als òrgans de govern i de coordinació didàctica dels
suggeriments i reclamacions del grup.
i) Informar als alumnes del seu grup.

Les famílies
Les famílies tenen dret a:
a) Que en el centre s’imparteixi el tipus d’educació definit en el Projecte
Educatiu del Centre.
b) Intervenir en el control i gestió del centre a través dels seus representants
en el Consell Escolar del Centre.
c) Participar en els assumptes relacionats amb el desenvolupament del procés
educatiu dels seus fills en el centre.
d) Ser rebut pels tutors/es, professors/es i Equip Directiu del centre en els
horaris establerts.
e) Elegir els seus representants en el Consell Escolar del Centre.
f) Celebrar reunions en el centre per tractar assumptes relacionats amb
l’educació dels seus fills/es. El/la director/a autoritzarà aquestes reunions
sempre que no interfereixin en el normal desenvolupament de les activitats
del centre.
g) A escollir centre docent.
h) A estar informats sobre el progrés d’aprenentatge i d’integració
socioeducativa dels seus fills.
i) A participar en el procés d’ensenyament i d’aprenentatge dels seus fills/es.
j) A ser escoltats en aquelles decisions que afecten a l’orientació acadèmica i
professional dels seus fills/es.
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Deures de les famílies:
a) Respectar el PEC i les normes d’organització i de funcionament del Centre.
b) Respectar l’exercici de les competències tècnico-professionals del personal
del centre.
c) Procurar l’adequada col·laboració entre la família i el centre, per a assolir
una major efectivitat en la tasca educativa.
A aquest efecte:
- Assistiran a les entrevistes i a les reunions convocades per Direcció o els
tutors/es, per a tractar assumptes relacionats amb l’educació del seus fills/es.
- Provocaran les circumstàncies que, fora del centre, puguin fer més efectiva
l’acció educativa del mateix.
- Informaran als educadors d’aquells aspectes de la personalitat i
circumstàncies dels seus fills/es, que considerin convenients, per a ajudar a la
seva formació. Facilitar al director/a les dades per a completar l’expedient
acadèmic dels seus fills/es. En cas de malaltia dels fills/es, tenir informat al
centre i complir sempre les indicacions de prevenció sanitària que doni el
metge.
- Com a principal responsable de l’educació dels seus fills/es, seguir el procés
educatiu dels mateixos.
- Procurar d’adequada col·laboració i cooperació amb el Centre en allò que
afecti al creixement i l’educació dels fills/es, cercant sempre la coherència entre
l’acció educativa que es duu a terme a casa i la que es fa al centre.
- Proporcionar als fills/es els materials necessaris per a la realització de les
tasques escolars.
- Proporcionar als fills/es les peces de l’uniforme escolar obligatòries de cada
nivell.
- Garantir la higiene personal i de la indumentària dels fills/es.
- Garantir l’assistència i la puntualitat dels seus fills/es al centre i l’assistència
habitual, advertint i justificant les absències.
- Complir amb els compromisos fixats en la carta de compromís.
- Inculcar als seus fills/es la idea de respecte i de consideració al professorat i
al personal del centre.

Personal d’ Administració i Serveis
El personal d' Administració i Serveis té dret a:
a) Gaudir del respecte i de la consideració a la seva persona i a la funció que
desenvolupa.
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b) Presentar peticions, queixes o recursos, formulats raonadament i per escrit,
davant l’òrgan de govern que correspongui.
c) Elegir els seus representants del Consell Escolar del Centre.
El personal d’administració i Serveis està obligat a:
a) Exercir la funció d’acord amb les condicions estipulades en el seu contracte,
respectant el caràcter propi del centre.
b) Mantenir el tracte correcte amb tots els membres de la Comunitat Educativa.

Revisió de les NOF
La titularitat i la Direcció de l’escola realitzarà una revisió cada dos anys de les
NOF per adaptar-les a la legislació vigent.

Premià de Dalt, 4 de novembre de 2019
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