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0-INTRODUCCIÓ
L’elaboració d’aquest Reglament d’Organització i Funcionament (ROF) respon a la
necessitat de recollir tot una sèrie de normes i pautes de funcionament que
desenvolupades al llarg dels cursos marquen la vida del nostre centre.
Tenint en compte els recursos i les característiques pròpies del nostre centre,
aquest ROF contempla els aspectes següents:
 L’organització pràctica de la participació de tots els membres de la comunitat
educativa
 Les normes de convivència que afavoreixin les relacions entre els diferents
membres de la comunitat educativa
 Els canals de coordinació entre els òrgans de govern, els tutors, els coordinadors
de cicle; de l’equip de suport; de serveis, d’activitats complementàries i
extraescolars; de la comissió de normalització lingüística, i d’altres coordinacions
que s’hi puguin establir.
 L’organització i repartiment de responsabilitats no definides en la normativa, si
escau.
 L’organització dels espais i les instal·lacions del centre i normes per a l’ús
correcte.
 Normes de funcionament dels serveis educatius del centre.
El reglament d’organització i funcionament s’haurà d’adequar al que dicti la
normativa vigent respecte als drets i deures de l’alumnat.
0.1.- Àmbit d'aplicació
Aquest Reglament és la recopilació de normes relatives a l’organització i
funcionament del C.P. Duran-Estrany. Afecta a tots els col·lectius, persones, òrgans i
institucions que directament o indirecta participen en la vida escolar o fan ús del centre
i, per tant, és d’obligat cumpliment per part de mestres, alumnes, pares i mares,
personal no docent i entitats externes que desenvolupen les seves tasques dins l’edifici
escolar.
0.2.- Objectius del ROF
 Organitzar de forma pràctica la participació de tots els membres de la comunitat
escolar en la vida del centre.
 Definir els drets i deures dels diferents membres de la comunitat escolar
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 Precisar les característiques i el repartiment de les responsabilitats no
concretades a la normativa vigent.
 Establir unes normes de convivencia que afavoreixin les relacions entre tots els
membres de la comunitat escolar.
 Regular les normes d’organització i funcionament de les instal·lacions, recursos i
serveis educatius del centre

1. ÒRGANS DE GOVERN
Les escoles públiques d’educació infantil, els col·legis públics d'educació primària, i els
col·legis públics d'educació infantil i primària comptaran amb els òrgans de govern
establerts al capítol V art.78 de la LOCE i amb les competències que hi són definides.
1.1- L’equip directiu.
A les escoles d’educació infantil, als col·legis d'educació primària, i als col·legis
d'educació infantil i primària existirà un equip directiu nomenat d’acord amb el que
preveu el capítol III del títol II del Reglament orgànic de les escoles i dels
col·legis, així com els nomenats d'acord amb el que preveu l'ordre de 19 d'abril de
2004 i tots ells amb les competències que s' estableixen en els articles 79 i 80 de la
LOCE i les competències atribuïdes pel ROC que no s'oposin a les establertes a la LOCE.
Per tant, els Òrgans de Govern unipersonals del nostre centre són:
El/la Director/a, Cap d’ Estudis i Secretari/a.

1. El Director, prèvia comunicació al Claustre de professors i al Consell Escolar,
formularà proposta de nomenament i ces a l’ Administració educativa dels càrrecs de
Cap d’ Estudis i Secretari, i demés òrgans de govern, de entre els/les mestres amb
destinació definitiva al centre.
2. Els òrgans de govern constituiran l’ equip directiu i treballaran de forma coordinada a
les seves funciones conforme a les instruccions del Director.
3. Tots els membres de l’ equip directiu cessaran en les seves funcions al termini del seu
mandat o quan es produesqui el ces del Director.

REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
Així mateix, l’ Administració educativa cessarà a qualssevol dels membres de
l ‘equip directiu designat pel Director, a proposta d’aquest mitjançant escrit
raonat, prèvia comunicació al Consell Escolar del centre.
L'equip directiu s'encarregarà de la supervisió del seguiment fet pel coordinador de la
comissió lingüística de l’ús del català com a llengua en què s’imparteixen les àrees que
s’estableixen al projecte lingüístic de centre, com també de promoure i gestionar les
actuacions necessàries perquè es compleixin les disposicions que figuren als articles 18
i 19 del Decret 92/1997, de 4 de juliol, i a l’article 9, punts 3 i 4, i a l'article 6,
de l’Ordre de 12 de maig de 1998.
1.2-El/la Director/a
 Normativa: R.O.C. Decret 119/2002 de 27 de setembre.Títol II Capítol III
 Funcions: El Director és el representant l’Administració educativa al centre i té
atribuïdes les següents competències (R.O.C. Decret 119/2002 de 27 de
setembre.Títol II Capítol III. Article 34):
a) Garantir el compliment de las lleis i demés disposicions vigents.
b) Exercir la direcció de tot el personal adscrit al centre i adoptar las resolucions
disciplinaries que corresponguin d’ acord amb les normes aplicables.
c) Dirigir i coordinar totes las activitats del centre cap a la consecució del projecte
educatiu del mateix, d’ acord amb les disposicions vigents i sense perjudici de les
competències atribuïdes al Claustre de mestres i al Consell Escolar del centre.
d) Ostentar la representació del centre, sense perjudici de les atribucions de les demés
autoritats educatives.
e) Col·laborar amb els òrgans de l’ Administració educativa en tot el relatiu a la
consecució dels objectius educatius del centre.
f) Proposar a l’ Administració educativa el nomenament i cessament dels membres de
l ‘equip directiu, prèvia informació al Claustre de mestres i al Consell Escolar del centre.
g) Impulsar la col·laboració amb las famílies, amb institucions i amb organismes que
faciliten la relació del centre amb el entorn, i fomentar un clima escolar que afavoresqui
l’ estudi i el desenvolupament de totes aquelles actuacions que propicien una formació
integral en coneixements i valors dels alumnes.
h) Afavorir la convivència al centre, resoldre els conflictes i imposar totes las mesures
disciplinàries que corresponguin als alumnes, d’acord amb les normes que establesquin
les Administracions educatives i en compliment dels criteris fixats al reglament
d'organització i funcionament del centre. A tal fi, se promourà l’agilització dels
procediments per a la resolució dels conflictes als centres.
i) Convocar i presidir els actes acadèmics i les sessions del Consell Escolar i del Claustre
de mestres del centre i executar els acords adoptats a l'àmbit de les seves
competències.
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j) Realitzar les contractacions d’obres, serveis i subministres, així com autoritzar les
despeses d’ acord amb el pressupost del centre, ordenar les despeses i visar les
certificacions i documents oficials del centre, tot això d’ acord amb el que establesquin
les Administracions educatives.
k) Promoure plans de millora de la qualitat del centre, així com projectes d’ innovació i
investigació educativa.
l) Impulsar processos d’ avaluació interna del centre i col·laborar en les avaluacions
externes.
m) Altres que el siguin encomanades per l’ Administració educativa.
 Aspectes concrets: L'horari de visites s’especificarà al calendari del centre
(segons model descrit a l’annex 1). Aquestes hores de visita es fixaran en
funció de l’horari docent del/la director/a.
No obstant això, sempre que el/la director/a tengui disponibilitat horària
s’intentarà que les persones interessades siguin ateses.
1.3- Cap d’estudis
 Normativa: R.O.C. Decret 119/2002 de 27 de setembre. Títol II Capítol
III
 Funcions: són competències del cap d’estudis (R.O.C. Decret 119/2002 de
27 de setembre. Títol II Capítol III. Article 37):
a) Exercir, per delegació del director i sota la seva autoritat, la direcció del personal
docent en tot allò relatiu al règim acadèmic.
b) Substituir el director en cas d’absència o malaltia.
c) Participar en l’elaboració i la revisió del projecte educatiu, que inclou el reglament
d’organització i funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes que en el seu
moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura, com també del projecte curricular
i de la programació general anual del centre, i vetllar-ne pel compliment.
d) Coordinar les activitats de caràcter acadèmic, d’orientació i complementàries de
professorat i alumnat relatives al projecte educatiu, projectes curriculars d’etapa i
programació general anual, i vetllar-ne per l’execució.
e) Elaborar, en col·laboració amb la resta de l’equip directiu del centre, els horaris
acadèmics de l’alumnat i del professorat, d’acord amb els criteris aprovats pel claustre i
amb l’horari general inclòs en la programació general anual, com també sotmetre’ls a
l’aprovació provisional del director, i vetllar-ne pel compliment estricte.
f) Elaborar la distribució dels grups, de les aules i altres espais docents segons la
naturalesa de l’activitat acadèmica, oït el claustre.
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g) Coordinar i dirigir l’acció dels equips de cicle, de l’equip de suport, de l’equip
d’orientació educativa i psicopedagògica dins el centre i dels tutors conforme als plans
d’orientació educativa i d’acció tutorial.
h) Recollir, en la programació general anual, el pla de formació del professorat del centre,
a partir de la proposta formulada pel claustre, i organitzar, amb la col·laboració del
representant dels mestres en el centre de professorat, les activitats del centre de manera
que es possibiliti l’execució del pla de formació del professorat.
i) Coordinar l’activitat docent del centre, amb especial atenció als processos d’avaluació i
adaptació curricular.
j) Coordinar la realització de les reunions d’avaluació i presidir, per delegació del director,
les sessions d’avaluació de final de cicle o etapa.
k) Establir la coordinació entre les diferents etapes educatives.
l) Organitzar l’atenció i la cura de l’alumnat en els períodes d’esplai i en altres activitats no
lectives.
m) Coordinar i impulsar la participació de l’alumnat al centre, i facilitar-ne i orientar-ne
l’organització.
n) Establir els mecanismes per corregir absències imprevistes del professorat, atenció a
l’alumnat o qualsevol eventualitat en el normal funcionament del centre.
o) Qualsevol altra funció que li pugui ser encomanada pel director dins l’àmbit de la seva
competència.
 Aspectes concrets: El/la Cap d'estudis és responsable d’informar
als nous/noves mestres, tant si arriben a principi o a mitjan curs, dels
aspectes més importants de funcionament, dependències i recursos del
centre per tal de facilitar la seva ràpida adaptació
L'horari de visites s’especificarà al calendari del centre (segons model descrit a
l’annex 1). Aquestes hores de visita es fixaran en funció de l’horari docent del/la cap
d’estudis
1.4- Secretari/a.
 Normativa: R.O.C. Decret 119/2002 de 27 de setembre. Títol II Capítol III
 Funcions: són competències del/la secretari/a (R.O.C. Decret 119/2002 de
27 de setembre. Títol II Capítol III. Article 38):
a) Ordenar el règim administratiu del centre, de conformitat amb les directrius del
director.
b) Actuar com a secretari dels òrgans de govern col·legiats del centre, estendre acta de
les sessions i donar fe dels acords amb el vist-i-plau del director.
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c) Substituir el director en cas d’absència o malaltia, en aquells centres que no disposin
de cap d’estudis o en el cas que aquest també sigui absent.
d) Custodiar els llibres i arxius del centre.
e) Expedir les certificacions que sol·licitin les autoritats i les persones interessades.
f) Realitzar l’inventari general del centre i mantenir-lo actualitzat.
g) Custodiar i disposar la utilització dels mitjans audiovisuals i informàtics, del material
didàctic i del mobiliari o qualsevol material inventariable.
h) Exercir, per delegació del director i sota la seva autoritat, la direcció del personal
d’administració i serveis adscrit al centre.
i) Elaborar l’avantprojecte de pressupost del centre d’acord amb les directrius del consell
escolar.
j) Ordenar el règim econòmic del centre, de conformitat amb les instruccions del
director, portar la comptabilitat i retre’n comptes davant el consell escolar i les autoritats
competents.
k) Vetllar pel compliment adequat de la gestió administrativa del procés de preinscripció
i matriculació de l’alumnat, i garantir-ne l’adequació a les disposicions vigents.
l) Vetllar pel manteniment material del centre en tots els seus aspectes, d’acord amb les
indicacions del director.
m) Participar en l’elaboració i la revisió del projecte educatiu, que inclou el reglament
d’organització i funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes que en el seu
moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura, com també de la programació
general anual, juntament amb la resta de l’equip directiu.
n) Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i diligenciats
d’acord amb la normativa vigent.
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o) Donar a conèixer i difondre a tota la comunitat educativa la informació sobre normativa,
disposicions legals i assumptes d’interès general o professional que arribin al centre.
p) Qualsevol altra funció que li encomani el director dins del seu àmbit de competència.
 Aspectes concrets: L'horari de visites s’especificarà al calendari del centre (segons
model descrit a l’annex 1). Aquestes hores de visita es fixaran en funció de l’horari
docent del/la secretari/a
2-ÒRGAN DE PARTICIPACIÓ I GESTIÓ.
Els òrgans de participació en el control i gestió són el consell escolar i el claustre de
mestres, amb les atribucions establertes pels articles 82 i 84 de la LOCE, i les atribuïdes
en el capítol II del Títol II del ROC que no s'oposin a les establertes a la LOCE. La
composició i el funcionament són els establerts en el capítol II del Títol II del ROC.
2.1- Consell Escolar.
1. El Consell Escolar és l’ òrgan de participació en el control y gestió del centre dels diferents
sectors que constituïen la comunitat educativa.
2. El Consell Escolar estarà format pels següents membres (articles 13/14/15/16/17/18):
a) El/la Director/a del centre, que serà el seu President/a.
b) El/la Cap d’ Estudis.
c) Un regidor o representant de l’ Ajuntament
d) Cinc mestres, elegits pel Claustre,
e) Quatre pares/mares, elegits respectivament per i entre ells,
f) Un representant de l’ Associació de pares i mares del centre
g) El/la Secretari/a del centre, que actuarà com secretari del Consell amb veu però sense
vot.
 Els alumnes no tenen representant al Consell Escolar. La seva participació es
regula tal com s’especifica a altres apartats d’aquest Reglament
Les Administracions educatives determinaran el nombre total de membres del Consell
Escolar i regularan el procés d’ elecció dels representants dels distints sectors que ho
integren.
3. Atribucions del Consell Escolar: són totes les que venen marcades a la LOCE, llei 10/2002,
article 82 i a l’article 8 del Capítol II del Títol II del reglament Orgànic (Decret 119/2002 de
27 de setembre)
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4. Dins el Consell Escolar funcionarà una Comissió de Menjador. Seran membres d’aquesta
comissió: el/la director/a, el/la secretari/a i un representant de l’APIMA del centre. Les seves
funcions són informar de tots els aspectes relatius al menjador escolar: quotes, menús...
5. El procediment per a la redacció de l’ordre del dia de cadascuna de les sessions del
Consell Escolar és el següent:
- una setmana abans de la sessió, i a proposta de la direcció, el/la secretari/a
redactarà l’Ordre del dia definitiu perquè pugui ésser remès als consellers. Només
s’inclouran a l’esmentat ordre les propostes que tenguin relació amb les
competències del Consell Escolar
6. Les reunions del Consell Escolar es faran a la Sala de mestres.
7. El Consell Escolar es reunirà com a mínim una vegada al trimestre
8. Els acords es prendran per majoria.
9. El vot és personal i no delegable. Les votacions es podran fer a mà alçada en el cas que
tots els membres hi estiguin d’acord.
2.2-Claustre de mestres.
1. El Claustre, com a òrgan de participació dels mestres al centre, té la responsabilitat de
planificar, coordinar, avaluar, decidir i, si escau, informar sobre tots els aspectes docents
d’aquest.
2. El Claustre serà presidit pel Director/a y estarà integrat per la totalitat dels mestres que
presten servei al centre.
3. Atribucions del Claustre de mestres: són totes les que venen marcades a l’article 23 del
Capítol II del Títol II del reglament Orgànic (Decret 119/2002 de 27 de
setembre)
4. Les convocatòries i l’Ordre del dia s’adreçaran als/les mestres com a mínim 48 hores
abans de la sessió.
5. El claustre es reunirà normalment el primer dimarts de cada mes i també sempre que
sigui necessari, a la Sala de Mestres del centre.
6. Es necessari que els/les membres del Claustre compleixin les següents normes:
 respectar l’hora de començament
 participar i implicar-se en els temes de debat
 mantenir la bona educació i la correcció en el tracte
 respectar el torn de paraula
 concretar i no divagar en les exposicions
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3-ÒRGANS DE COORDINACIÓ DOCENT:
Són:
a) Tutories
b) Equips de cicle.
c) Equip de suport.
d) Altres coordinacions
3.1.- Comissió de coordinació pedagògica
D’acord amb l’article 38.2 del ROC, decret 119/2002, de 27 de setembre del
Govern Balear, les funcions de la comissió de coordinació pedagògica en aquest centre
seran assumides pel Claustre.
3.2.- Tutories
 Normativa: Títol III, capítol II del ROC, decret 119/2002, de 27 de setembre del
Govern Balear
 Tutoria i designació dels tutors (Article 41):
 En el nostre centre cada grup d’alumnes comptarà amb un/a mestre/a tutor/a.
L’esmentat tutor/a serà designat pel director/a del centre. La designació es
farà a proposta del cap d’estudis, oït l’equip de cicle, qui s’encarregarà de la
coordinació dels tutors, i mantendrà amb ells les reunions periòdiques
necessàries.
 Es procurarà que el/la tutor/a sigui el mateix al llarg del cicle i serà designat
entre el professorat que imparteix docència a tot el grup i, preferentment,
entre els mestres que tenguin major nombre d’hores de docència al grup.
 Funcions dels tutors (Article 42):
 Participar en el desenvolupament del pla d’acció tutorial , sota la coordinació
del cap d’estudis.
 Proporcionar a l’inici de curs, a l’alumnat, als pares i les mares, o als tutors
legals, informació documental o, en el seu defecte, indicar on poden consultar
tot el que sigui referent a calendari escolar, horaris, hores de tutoria, activitats
i serveis complementaris i extra-escolars prevists, programes escolars, criteris
d’avaluació del grup i normes de convivència.
 Conèixer les característiques personals de cada alumne a través de l’anàlisi del
seu expedient personal i d’altres instruments vàlids per aconseguir aquest
coneixement, com també els aspectes de la situació familiar i escolar que
repercuteixen en el rendiment acadèmic de l’alumne.
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 Orientar i assessorar l’alumnat sobre la seva evolució escolar.
 Conèixer els interessos dels alumnes, facilitar-los la integració en el seu grup i
en el conjunt de la vida escolar, i fomentar-hi el desenvolupament d’actituds
participatives.
 Efectuar un seguiment global dels processos d’ensenyament i aprenentatge de
l’alumnat per detectar dificultats i necessitats especials, amb l’objecte de
cercar les respostes educatives adequades, com ara la corresponent adequació
personal del currículum, i sol·licitar, si escau, els assessoraments i suports
oportuns.
 Coordinar el procés d’avaluació contínua i formativa, i consensuar amb l’equip
de cicle les decisions de promoció o no promoció a l’etapa o cicle següent,
tenint en compte els informes de tots els mestres del grup d’alumnes, amb
audiència prèvia dels pares, les mares o tutors legals en el cas que la decisió
sigui de no promocionar.
 Atendre i vigilar l’alumnat en els períodes d’esplai com també en altres
activitats no lectives previstes com a tals en la programació didàctica o, si
escau, en la programació d’aula, juntament amb la resta del professorat i sota
les indicacions del cap d’estudis o del director, si fa al cas.
 Assumir la responsabilitat que la documentació acadèmica individual dels
alumnes al seu càrrec estigui al dia.
 Coordinar amb els altres mestres del grup les actuacions encaminades a
salvaguardar la coherència de la programació i de la pràctica docent amb el
projecte curricular i amb la programació general anual del centre.
 Coordinar el procés d’elaboració de l’adaptació curricular, amb la participació
del professorat de suport i dels membres de l’equip d’orientació educativa i
psicopedagògica.
 Informar els pares, les mares o els tutors legals, almenys tres vegades a l’any,
de tot allò que els concerneixi en relació amb les activitats docents i el
rendiment acadèmic, controlar l’assistència de l’alumnat i realitzar les
actuacions que disposa la normativa vigent pel que fa a l’absentisme, com
també mantenir-hi les reunions que es considerin oportunes.
 Facilitar la cooperació educativa entre el professorat, els pares, les mares o els
tutors legals dels alumnes.
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 Altres que li puguin ser encomanades pel director del centre o atribuïdes per la
Conselleria d’Educació i Cultura.
 Aspectes concrets:
 A l’horari del tutor/a s’hi inclourà una hora lectiva setmanal amb el seu grupclasse i una de complementària per a l’atenció dels pares i mares
 Aquesta hora de tutoria setmanal amb els alumnes es dedicarà a les activitats
contemplades en el Pla d’Acció Tutorial (P.A.T.) del nostre centre.
 L’horari de visites a tutor/es és el dijous de 12.30 a 13.30 hores. Aquest horari
s’especificarà al calendari de centre que s’adreça a les famílies a principi de
curs (ANNEXE 1)
 Les reunions i entrevistes tutors/es-pares/mares es celebraran seguint els
criteris establerts al P.A.T. del nostre centre.
 D’acord amb l’establert a l’article 23.f) del Reglament orgànic de les escoles, el
claustre de mestres ha de fer propostes sobre el Pla d’Acció tutorial i la
coordinació de les funcions referides a l’orientació i tutoria.
3.3.- Equips de cicle
 Normativa: Títol III, capítol III del ROC, decret 119/2002, de 27 de setembre del
Govern Balear
 Composició i funcions ( Article 43):
 Els equips de cicle es constituiran amb tots els/les mestres que imparteixin
docència en el cicle corresponent, per tal d’organitzar i desenvolupar, sota la
supervisió del cap d’estudis, els ensenyaments propis del cicle educatiu.
 Els/les mestres especialistes s’assignaran a un cicle en funció de les hores de
docència al cicle.
 Les funcions de l’equip de cicle són:
a) Formular propostes a l’equip directiu i al claustre per a l’elaboració del
projecte educatiu i de la programació general anual.
b) Formular propostes per a l’elaboració i l’actualització dels projectes
curriculars d’etapa, i indicar les línies generals que han de guiar l’elaboració de
les programacions d’aula per part del professorat.
c) Organitzar i desenvolupar de manera conjunta les activitats docents,
complementàries i extra-escolars, en el marc del projecte curricular. Cada cicle
organitzarà i planificarà les sortides anuals.
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d) Col·laborar amb el tutor en decisions sobre l’avaluació i la promoció de
l’alumnat en finalitzar el cicle.
e) Propiciar la utilització de metodologies didàctiques actualitzades.
 Designació del coordinador de cicle (Article 44):
 Cada un dels equips de cicle actuarà sota la direcció d’un coordinador,
nomenat pel director del centre per un període d’un curs acadèmic, a proposta
de l’equip de cicle.


Els coordinadors de cicle hauran de ser mestres que imparteixin docència en
el cicle corresponent i, preferentment, amb destinació definitiva i horari
complet al centre.

 Els coordinadors de cicle cessaran en les seves funcions a l’acabament del seu
mandat, o en cas de cessament decidit pel director a proposta motivada de
l’equip de cicle, amb audiència de l’interessat.
 Funcions del coordinador de cicle (Article 45):
 Participar com a responsable del cicle en l’elaboració i l’actualització del
projecte curricular d’etapa, com també en la formulació de propostes a l’equip
directiu i al claustre per a l’elaboració del projecte educatiu i de la programació
general anual.
 Convocar i presidir les reunions de l’equip de cicle.
 Coordinar l’ensenyament en el cicle corresponent, d’acord amb el projecte
curricular i amb la programació general anual del centre.
 Responsabilitzar-se de la redacció de les programacions didàctiques del cicle.
 Aportar criteris i informació per a la selecció i l’ús del material didàctic i
afavorir l’intercanvi de mètodes i experiències entre els mestres de l’equip de
cicle.
 Responsabilitzar-se que s’estengui acta de les reunions i que s’elabori la
memòria de final de curs.
 Aquelles altres funcions que li encomani el cap d’estudis en l’àmbit de la seva
competència.
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 Aspectes concrets:
 A començament de curs, els equips de cicle realitzaran les reunions
necessàries per elaborar, entre altres tasques, les programacions didàctiques i,
en finalitzar el curs, una memòria que, redactada pel coordinador, inclogui una
avaluació de les activitats realitzades al llarg del curs. Tant les programacions
com la memòria s'han de lliurar a l'equip directiu per a la inclusió en la
programació general anual i en la memòria de final de curs, respectivament.
 Per a les reunions de cicle i intercicles es seguiran els criteris establerts en el
Pla d’acció tutorial (P.A.T) del nostre centre
3.4.- Equip de suport
 Normativa: Títol III, capítol IV, articles 46, 47 i 48 del ROC, decret 119/2002, de
27 de setembre del Govern Balear
 Es constituirà l'equip de suport amb la composició i les funcions definides a
l'article 46 del Reglament orgànic de les escoles i dels col·legis.
 L’equip de suport tendrà per finalitat facilitar que l’escola sigui un àmbit que
permeti a tot l’alumnat amb necessitats educatives específiques gaudir de les
situacions generals i comunes per al desenvolupament de les seves capacitats.
 L’equip de suport elaborarà un pla d’actuació en el qual es definiran les prioritats i
els objectius a assolir cada curs d’acord amb la realitat del centre. Els aspectes
que ha de recollir el pla són:
 Relació dels components de l’equip de suport i perfil professional.
 Identificació i valoració de totes les necessitats de suport de l’escola a partir de
cada grup classe i en funció de cada alumne en particular.
 Definició dels objectius prioritaris del suport basant-se en els objectius
educatius del centre, i intentant donar resposta a les necessitats detectades.
 Programació, en coordinació amb l’equip de cicle, de les actuacions de suport
adients per donar resposta a les necessitats detectades. En aquesta
programació cal:
- establir les coordinacions necessàries per al desenvolupament del pla de
feina, tant les internes del propi equip de suport com les de l’equip educatiu i
les dels cicles.
- determinar el suport que rebrà cada grup classe en funció de les necessitats
que presenten els alumnes.
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- establir l’organització dels suports, indicar els professionals que hi
intervindran, els horaris individuals de cada professional i l'horari del suport
que rebrà cada aula i cada alumne, com també les modalitats del suport.
 Relació de tasques a desenvolupar durant el curs per part de cada
professional.
 Relació dels indicadors que s’utilitzaran per fer l’avaluació del pla a final del
curs.
 Aspectes concrets.
 A final de curs s'ha de redactar una memòria, que serà el document que
recollirà l’avaluació del treball desenvolupat en funció del pla d’actuació. Ha
d’incloure la revisió de cada un dels apartats amb la intenció d’indicar si s’han
dut a terme o no les activitats programades i si se n'han fet d’altres. El pla i la
memòria formaran part de la programació general anual i de la memòria
respectiva del centre.
 Tots els aspectes que regulen la composició, funcions, designació i funcions
del coordinador/a, reunions i tasca a desenvolupar estan contemplats en el
Pla d’Atenció a la Diversitat (P.A.D) i al Pla d’Actuació Anual de
l’Equip de Suport del nostre centre
3.5.- Altres coordinacions
 A més dels òrgans citats fins ara, en el nostre centre hi haurà els següents
coordinadors:
 Coordinador/a lingüístic
 Coordinador/a de serveis i d’activitats complementàries i extraescolars
 Coordinador/a de tecnologies de la informació i la comunicació (T.I.C)
 Coordinador/a de biblioteca
 Coordinador/a ambiental
 Altres coordinacions que es puguin crear
 Tots/es aquests coordinadors/es actuaran sota la dependència directa del
director/a i/o el/la cap d’estudis
 Les funcions són les regulades en els capítols VI i VII, articles del 50 al 57 del
Reglament Orgànic, Decret 119/2002, de 27 de setembre i estan
registrades i desenvolupades en el P.E.C del centre
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4.- ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS HUMANS
 Reial Decret 5/595, que estableix els drets i deures dels alumnes i les normes
de convivència dels centres
4.1.- Participació
 El capítol 6 del nostre P.E.C. conté els principis que defineixen les nostres
actuacions. En aquest punt es diu que “el centre es gestionarà de forma

democràtica amb la participació real i efectiva de mestres, alumnes, pares/mares,
Ajuntament i altres institucions”
 La participació, en sentit ample i referida a tots els membres de la comunitat
educativa, a més de centralitzar-se a través dels mecanismes regulats a la
legislació vigent, en el nostre centre s’articula i es promou mitjançant les següents
vies:
a).- Alumnes: en la gestió del centre a través de:
 Les tutories
 La Junta de delegats:
 Composició: formen part d’ella els/les delegats i subdelegats de quart,
cinquè i sisè de Primària
 Reunions:
 Seran convocades i tutelades pel/la Cap d’Estudis
 Hi haurà, al manco, una junta al començament i al final de cada
trimestre
 Cada delegat/da i subdelegat/da comunicaran les propostes de la seva
classe i la informarà dels acords presos
 Temes a tractar:
 Propostes per millorar el funcionament dels patis
 Propostes per millorar l’organització i la participació en les festes del
centre
 Propostes per afavorir i millorar la convivència del centre
 Propostes per millorar la utilització del material comú
 Qualsevol proposta per millorar el funcionament i l’organització del
centre en general
 Actuacions i decisions que afectin de forma específica als alumnes
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b).- Pares i mares: la participació es vehicula principalment a través de l’AMIPA
 En la gestió del centre:
 Mitjançant els seus representants al consell escolar
 A través de reunions periòdiques entre la junta directiva de l’AMIPA i la
Direcció del centre
 Mitjançant la participació en diferents comissions creades pel consell
escolar: de menjador i altres que es puguin crear.
 En les tutories:
 Mitjançant les reunions trimestrals de cada curs
 A través de les reunions individuals amb els/les tutors/es
 En l’organització de les festes de centre, curs...
c).- Mestres:
 A la gestió administrativa del centre a través del consell escolar
 A la gestió docent a través del Claustre de mestres i dels equips de cicle.
d).- Participació en altres institucions: a més d’aquestes vies de participació en
l’organització administrativa i docent interna, el nostre centre participa en altres
institucions de caràcter municipal i/o docent:
 Comissió de representants del centre al Centre de Professorat d’Inca, C.E.P.,
(un mestre/a)
 Fundació Duran-Estrany (Director/a, Secretari/a, AMIPA, Batle)
 Participació en activitats educatives i/o culturals organitzades pels diferents
serveis de l’Ajuntament
4.2.- Normes de convivència. Drets i deures
4.2.1.- Comunitat escolar
 Drets: Tots els membres de la comunitat escolar tindran dret a:
 Participar en l'elecció de representants
 Participar en la gestió del centre a través dels seus representants al consell
escolar
 Ser informats pels seus representants de totes les activitats que es
desenvolupen al centre, així com dels acords presos
 Participar activament en les reunions dels òrgans de que formen part
 Poder presentar propostes o suggeriments per a la confecció del reglament de
règim intern.
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 Utilitzar les instal·lacions del centre, mobiliari i material, sempre que no es
pertorbi l'ordre de les activitats docents i prèvia comunicació a la direcció
 Respecte de la llibertat i dignitat personals per la resta dels membres de la
comunitat educativa
 Organitzar i participar en les activitats complementàries ajustant-se al present
reglament
 Deures: tots els membres de la comunitat escolar tendran el deure de:
 Participar activament en el compliment de les obligacions del càrrec per al qual
han estat elegits
 Complir i fer complir les normes aprovades pels òrgans competents
 Assistir al centre amb la neteja suficient per a la salvaguarda de la salut pròpia
i la dels demés membres de la comunitat escolar
 Assistir puntualment i regular a la realització de totes les activitats
programades i reunions dels grups dels que formi part
 Respectar l'edifici i utilitzar correctament les instal·lacions i mobiliari del centre
 Respectar la propietat aliena i les coses d'ús comunitari
 Informar, en qualsevol cas, al sector que representa dels acords dels òrgans
col·legiats de que formi part
 Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, ideològiques,
ètiques o morals, així com la dignitat, integritat i intimitat de tots els membres
de la comunitat educativa
 No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement,
raça, sexe o qualsevol altra circumstància personal o social
 Respectar el caràcter propi del centre, d'acord amb la legislació vigent
 Participar i col·laborar activament, juntament amb la resta dels membres de la
comunitat educativa, per tal d'afavorir el millor desplegament de
l'ensenyament, de l'orientació i de la convivència en el centre
 Respectar el present reglament
4.2.2.- Mestres
 Drets: tots els/les mestres tindran els següents drets:
 Assistir a les reunions del claustre amb veu i vot
 Guiar, sota la seva responsabilitat, la formació del grup que li hagi estat
encomanat
 Convocar per pròpia iniciativa els pares o tutors dels alumnes de la seva
tutoria, o que dirigeix en algunes activitats
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 Disposar de llibertat de càtedra i ensenyament dins del respecte a la
Constitució Espanyola i els Drets de l’infància, les lleis educatives vigents i els
acords dels diferents equips docents del centre i ser respectat en les seves
pròpies funcions docents
 Deures: tots els/les mestres tenen els deures següents:
 Programar el treball escolar en col·laboració amb la resta de mestres del nivell
i cicle, d'acord amb els objectius mínims proposats en el projecte curricular del
centre
 Col·laborar amb els altres mestres del centre
 Mantenir amb els alumnes un clima de col·laboració
 Realitzar reunions amb els pares dels alumnes al començament de curs de la
seva tutoria i entrevistes al manco una vegada cada curs per tal de coordinar
l'acció educativa de mestres, pares i alumnes
 Desenvolupar una avaluació continuada dels alumnes, donant-ne compte als
respectius pares o tutors ,informant per escrit tres vegades cada curs a les
avaluacions trimestrals
 Controlar les faltes d'assistència dels alumnes de la seva tutoria i comunicarles als pares o tutors legals
 Autoavaluar la seva pròpia activitat
 Justificar les faltes d'assistència al cap d’estudis
 Respectar l'horari de treball, avisant-ne al director quan hi hagués alguna
alteració i complir la programació de les activitats establertes
 Atendre degudament les seves classes
 Col·laborar en la conservació i manteniment de les instal·lacions escolars
 Complir amb les funcions del càrrec per al qual ha estat elegit. En cas contrari
podrà proposar-se la seva destitució al director, consell escolar o òrgan
competent
 Respectar l'horari de treball dels alumnes que estan a càrrec seu
 Assistir a les reunions del claustre, cicles, i altres a que hagin estat convocats
 Participar en les activitats complementàries que s'organitzen a nivell de centre
 Atenir-se a les normes del present reglament
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4.2.3.- Alumnes
 Drets:
 Rebre una formació que els permeti aconseguir el ple desenvolupament de la
seva personalitat
 Respecte de la llibertat de consciència i de les seves conviccions religioses,
ètiques, morals i ideològiques
 Respecte de la seva integritat física i moral i de la seva dignitat personal
 Gaudir d'una orientació escolar i professional
 Rebre les ajudes necessàries per a compensar possibles mancances de tipus
familiar, econòmic i sociocultural
 Gaudir de l'assistència mèdica i hospitalària adequada
 Tots els drets universals de l’infància (UNESCO)
 Deures: L'estudi constitueix un deure bàsic de l'alumnat. Aquest deure queda
reflectit en les obligacions següents:
 Assistir a classe i participar en les activitats la finalitat de les quals és
desenvolupar els plans d'estudis
 Respectar els horaris aprovats per tal de dur a terme les activitats del centre
escolar
 Seguir les orientacions del professorat pel que fa al seu aprenentatge
 Respectar l'exercici del dret a l'estudi dels companys i companyes
 Respectar l’edifici, materials, serveis escolars d’ús comú i individual
 Mantenir net l’entorn de convivència amb la resta de la Comunitat Escolar
4.2.4.- Pares i mares
 Drets: Els pares i mares tindran els següents drets:
 Poder presentar propostes o peticions al consell escolar d'Interpretació del
reglament
 Participar en la gestió del centre a través dels seus representants al consell
escolar
 Ser informats pels seus representants legítims de totes les activitats que es
desenvolupen al centre i de les normes de convivència
 Participar en les activitats extra-escolars
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 Rebre informació periòdica del procés educatiu dels seus fills/es
 Col·laborar amb els mestres en l'educació dels seus fills/es
 Fer suggeriments sobre la línia educativa del centre
 Reclamar si es creu perjudicat en l'aplicació del present reglament
d’organització i funcionament
 Associar-se amb altres pares per tractar assumptes del col·legi
 Examinar, prèvia petició, els exercicis d'avaluació dels seus fills i esser informat
de l’aplicació dels criteris d’avaluació
 Que els seus fills/es rebin una educació integral, segons el Projecte Educatiu
de centre, la Programació General Anual i la legislació vigent
 Formar part de l'Associació de Pares d'Alumnes i participar en les activitats que
aquesta organitzi
 Deures: Els pares i mares tindran els següents deures:


Assistir a les reunions i entrevistes personals a les quals estiguin convocats



Preocupar-se pel procés educatiu dels seus fills/es



Col·laborar amb els/les mestres, particularment amb els/les tutors/es dels seus
fills/es



Responsabilitzar-se que els seus fills/es vagin al centre amb puntualitat i
condicions higièniques adequades



No criticar despectivament les accions dels mestres o els criteris del centre,
manifestant la seva opinió sempre amb ànim constructiu i amb esperit de
diàleg



Justificar per escrit les faltes d'assistència dels seus fills/es



Dotar als seus fills/es del material necessari per al seu aprenentatge



Participar en el procés educatiu a través de l'AMPA i dels seus representants al
consell escolar
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4.2.5.- APIMA
L’ APIMA, com a òrgan de l'entitat per a la participació i la col·laboració en el
funcionament del centre, podrà:


Participar amb un representant específic al Consell Escolar



Elevar al consell escolar la proposta per a l'elaboració del projecte educatiu i
de la programació general anual en allò que no sigui matèria específica dels
PCC, respetant el claustre.



Informar al consell escolar dels aspectes del funcionament del centre que
consideri oportuns.



Informar els pares i mares de l'alumnat de les activitats que estigui
desenvolupant.



Rebre informació del consell escolar sobre els temes tractats en aquest, així
com rebre l'ordre del dia de les convocatòries de les seves reunions per a
l'elaboració, si escau, de propostes.



Elaborar informes per al consell escolar a iniciativa pròpia o a petició d'aquest.



Elaborar propostes de modificació del reglament de règim interior.



Rebre un exemplar del projecte educatiu, del projecte curricular d'etapa i, si
s'escau, de les seves modificacions, així com un exemplar de la programació
general anual.



Fomentar la col·laboració entre els pares i mares, alumnes i mestres del centre
per al bon funcionament d'aquest.



Participar, segons es determini, en els procediments d'avaluació de les
diferents

activitats

complementàries,

extraescolars

en

els

serveis

complementaris i projectes del centre i col·laborar en les avaluacions internes
del Centre dins els marcs legals..


Conèixer els resultats acadèmics i la valoració que en fa el consell escolar.



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



Utilitzar les instal·lacions del centre en els termes que s’ establesqui .



Formular propostes per a la realització d'activitats complementàries que, en
cas que siguin acceptades, hauran de figurar en la programació general anual.



L'ingrés dels pares en l'AMPA es podrà produir a partir del moment d'efectuar
la matrícula del seu fill al centre.
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5.- ORDENACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA. NORMES COMUNS I HÀBITS A
NIVELL DE CENTRE
Els centres públics d'ensenyament poden establir als seus reglaments les normes de
convivència. No obstant això, aquestes disposicions no poden oposar-se a les que es
regulen per llei. el Real Decret 732/1995, de 5 de maig, pel qual s’estableixen els drets i
deures dels alumnes dels centres docents no universitaris i les normes de convivència als
Centres.
5.1.- Mestres
a).- Programació de la tasca docent:
 L’equip de cicle d’Educació Infantil elaborarà, a principi de curs i d’una manera
coordinada, les programacions trimestrals per a cada un dels tres nivells. A més,
cada mestre/a programarà el treball d’aula quinzenalment
 Els/les mestres de 1r. Cicle de primària faran programacions setmanals. La resta
de mestres de Primària les faran per temes.
b).- Llibres de text:
 Tots els llibres de text utilitzats al centgre han de comptar amb la preceptiva
autorització.
 La direcció del centre exposarà al tauló d’anuncis, abans del mes de juliol, la
relació de llibres de text que s’utilitzaran durant el següent curs escolar
 S’enviarà una còpia de l’esmentada relació a l’associació de pares i mares
d’alumnes
 Els llibres de text no podran ser substituits per altres fins que no hagi
transcorregut un període de 4 anys, excepte en casos excepcionals i per raons
justificades
 Els encarregats de decidir els llibres de text a utilitzar seran els equips docents
b).- Aules:
 Cada mestre/a anotarà diàriament al full d’assistència els alumnes que no són a
classe. Aquest full s’entregarà al/la Cap d’estudis el primer dia del mes següent.
 Els/les mestres procurarà no acumular massa feina als alumnes pel mateix dia.
Per a una millor coordinació anotaran la feina a l’agenda.
 El/la mestre/a sempre és el responsable de l’aula on imparteix la classe i no en
pot sortir deixant-hi els alumnes sols. Si ha d’abandonar la classe necessàriament,
ho farà durant el mínim temps possible i avisarà sempre el/la mestre/a veinat/da
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 El/la tutor/a anomenarà cada setmana alumnes responsables de, entre altres
coses, tancar i obrir persianes, biblioteca, col·locar material, etc. Igualment farà
que l’alumnat deixi les taules i les cadires correctament.
 Quan la classe quedi buida (patis, sortides...) els llums i si hi ha radiadors i/o
ordinadors, s’han d’apagar. El responsable de fer-ho és el/la mestre/a que hagi
estat dins l’aula en darrer lloc.
 Els/les tutors/es no atendran els pares i mares en l’aula, en horari lectiu si no és
per un motiu d’urgència o casos excepcionals de comunicació i informació.
 Els/les mestres estaran al seu lloc de treball a l’hora de començar les classes i es
quedaran tot el temps que correspon.
 Es procurarà que els alumnes no surtin de la seva classe si no és per un motiu
justificat, i sempre amb el corresponent permís i sota la responsabilitat del/la
mestre/a
 Fora de l'horari lectiu, i excepte causes excepcionals, l'aula romandrà tancada
 A l’ etapa de educació primària, per motius d'higiene, excepte per causa
justificada, no es pot menjar dins de les aules de classe.
 Els alumnes no hauran d'entrar ni romandre a una classe que no sigui la seva
sense el permís del/la mestre/a corresponent i davall la seva responsabilitat
 L'organització interna de la classe i la normativa de funcionament, respectant
aquest reglament, es farà per mitjà d'acords globals entre els/les diferents
mestres d’ un curs
 L'organització i normativa de les classes seran objecte d'anàlisi i avaluació als
equips docents, als claustres i als consells escolars
c).- Substitucions de mestres:
 Els/les mestres d’Educació Infantil tendran preparat un recull d’activitats pels dies
que estiguin de baixa i hagin d’esser substituits per altres mestres del centre.
Aquest recull d’activitats es guardarà dins una carpeta dins l’aula.
 Els/les mestres de Primària que substitueixen a un/a altre/a mestre/a absent,
seguiran l’horari normal del curs, excepte quan el/la mestre/a que s’hagi
d’absentar doni instruccions concretes als seus substituts.
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d).- Mestres encarregats de setmana (Torns d’obrir i tancar):
 A principi de cada trimestre el/la Cap d’estudis elaborarà el calendari de mestres
encarregats de setmana (annexe 2)
 Aquest calendari es penjarà al tauló d’anuncis de la sala de mestres
 Les tasques que haurà de fer cada mestre/a encarregat/da són:
 Obrir i tancar la barrera principal al principi i final de la jornada escolar
 Tancar totes les portes d’accés a l’interior de l’edifici (sala de mestres,
escales...)
 Aturar la fotocopiadora al final de les sessions de matí i tarda
 Tocar el timbre per avisar de les diferents entrades i sortides
 Porta de l’escala de l’edifici nou:
 La porta d’aquesta escala ha d’esser oberta i tancada pels mestres de 2n. I
3r. Cicle (també s’especificarà al calendari)
 Aquests/es mestres han de controlar la pujada de l’alumnat a les aules
 Barrera d’Educació Infantil:
 Els/les mestres d’E.I. són els/les encarregats/des d’obrir i tancar aquesta
barrera al principi i final de la jornada escolar
 Passats 15 minuts de l’hora d’entrada, la porta s’ha de tancar
e).- Formació i participació dels mestres:
 Els/les mestres procuraran portar a terme una formació permanent i de reciclatge,
s’interessaran per la investigació i l’experimentació didáctica, participaran amb
interés a les activitats escolars que s’organitzin (nivell, cicle, comissions,
coordinació, responsabilitats, claustres...) i en aquells òrgans de govern dels que
formin part, d’acord amb la planificació anual del centre
f).- Justificants i permisos:
 Tots els aspectes relacionats amb baixes, permisos, llicències, etc, estan regulats
per la legislació vigent (anexes 3 i 4)
 Els/les mestres que s’hagin absentat per algun motiu han d’entregar al/la Cap
d’estudis un justificant del motiu de la seva absència. Aquest justificant
s’adjuntarà al full mensual d’absències que el/la Cap d’estudis entrega al
Departament d’Inspecció (annexe 5)
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g).- Avaluació:
 Tots els/les mestres d’un mateix cicle asistirán a les sessions d’avaluació de cada
curs.
 La finalitat d’aquestes sessions és la d’intercanviar informacions i valorar
conjuntament el rendiment de tots/es els/les alumnes d’un mateix cicle.
 Butlletins informatius:
 Cada mestre/a ha d’emplenar els fulls del butlletí corresponent a l’àrea que
imparteix
 A principi de curs es decidirà el calendari d’avaluacions i d’entrega de
butlletins. Aquest calendari, que s’especificarà a la P.G.A., és d’obligat
compliment.
h).- Cridades de telèfon:
 Quan el/la mestre/a estigui a classe només rebrà les cridades telefòniques urgents
 Es procurarà fer i rebre les cridades durant el temps d’esplai
 Sempre que s’utilitzi el telèfon o fax per realitzar una cridada particular, s’ha
d’anotar al full de cridades detallant: nom/ data/ nº telèfon/ localitat on s’ha cridat
 Les cridades oficials no s’han d’apuntar. Es considera una cridada oficial aquella
que té relació directa amb la tasca docent al centre.
 Cada mes, aproximadament, es farà el recompte de cridades de cada mestre/a,
l’import de les quals s’haurà d’abonar en el termini d’una setmana.
L’encarregat/da de fer el recompte i cobrar és el/la Cap d’estudis.
 S’evitarà utilitzar el mòbil dins l’aula i a les reunions es mantindran apagats
i).- Temps d’esplai:
 El berenar i el café es prendran dins el centre escolar evitant sortir
 Fumar: no està permés fumar dins el centre escolar
 S’ha de complir amb el torn de pati segons el calendari
 El calendari de torn de pati l’elaborarà el/la Cap d’estudis a principi de cada
trimestre i es penjarà al tauló d’anuncis de la sala de mestres i al tauló d’anuncis
d’Educació Infantil
j).- Fotocopiadora:
 S’han de fer les fotocopies fora de les hores de docència directa
 Es procurarà fer sempre, que es pugui, les fotocopies per les dues cares
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 L’equip directiu serà l’encarregat de:
 Orientar els altres mestres sobre la correcta utilització de l’aparell
 Solucionar dubtes
 Reposar toner
 Avisar el servei tècnic...
k).- Material comú:
 Quan s’agafi qualsevol material de l’estanteria, s’ha de deixar tot en el seu lloc i
ordenat
 Si s’acaba algun tipus de material s’ha de comunicar al/la mestre/a encarregat/da
o apuntar-ho al lloc corresponent
5.2.- Alumnat
a).- Comportament durant les classes:
 L’alumnat ha d’arribar puntual a la seva aula, tant a l’hora d’entrada com després
del pati
 Han de dur tot el material necessari per a la realització dels seus treballs
 Han de respectar en tot moment la feina del/la mestre/a i dels companys/es i mai
no podran molestar durant la classe
 La sortida al bany, per part dels más grans, només es farà en cas molt necessari.
 Per a les classes d’Educació Física, els/les alumnes han de dur roba i sabates
esportives
b).- Justificants i permisos:
 Les faltes d’assistència han d’esser justificades pels pares/mares o tutors,
personalment o per escrit, en el termini de 3 dies.
 Els permisos de sortida del centre en hores de classe només es donaran a
l’alumne/a que presenti una sol·licitud signada pels pares/mares o tutors. També
se’l deixarà sortir quan els pares/mares o tutors venguin a cercar-lo personalment
a l’escola.
 Quan els’les alumnes hagin de sortir del centre per anar d’excursió els/les
tutors/es ho comunicaran a les famílies, que hauran de donar el consentiment
firmant l’imprés corresponent (Annexe 6)
 L’alumne/a que no pugui fer Educació Física haurà de presentar al mestre/a
especialista, el mateix dia, un justificant signat pels pares/mares indicant els
motius.
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c).- Agenda:
 A partir de 3r. de Primària cada alumne/a tendrà una agenda on anotarà la tasca que
no han acabat, les sortides i altres activitats que es programin, comunicacions dels
mestres cap a les famílies o a l’inrevés...
d).- Aparells: ordinadors, fotocopiadora, vídeo, DVD, escáner, impresora...
 Cap alumne/a utilitzarà els diferents aparells sense la supervisió d’un adult.
e).- Telèfon:
 Els/les alumnes no poden utilitzar el móbil dins el centre escolar, ni en horari lectiu ni
extraescolar
 Si algun/a alumne/a necesita telefonar o rebre qualque telefonada es farà a través
del telèfon fixe del centre
f).- Faltes i sancions:
 Tal com assenyala el Real Decret 732/1995, de 5 de maig, pel qual
s’estableixen els drets i deures dels alumnes dels centres docents no universitaris i les
normes de convivència als Centres:
 L’alumnat no podrà ser sancionat per conductes no regulades en l’anterior
norma
 L'alumne/a no podrà ser privat del dret a l'educació ni del dret a l'escolaritat
 Les sancions no podran atemptar contra la integritat física i la dignitat personal
de l'alumne/a
 Les sancions seran proporcionals a la falta comesa
 Correspon al director/a, comissió de disciplina i consell escolar vetllar perquè
l'activitat acadèmica es faci en l'ambient idoni, i vigilar que cap situació
distorsioni la convivència normal del centre
 Si s'observaren conductes irregulars de determinats alumnes, podrà proposarse la cooperació d'altres institucions per l'elaboració d'un informe psico- sòciofamiliar
 Les infraccions simples són aquelles conductes que interfereixen el desenvolupament
normal de l'activitat escolar, que han de ser corregides però que no revesteixen la
suficient gravetat per a ser qualificades com a faltes. No se'n farà expedient i seran
corregides pel professor tutor o el professor responsable de l'activitat
 Les faltes poden ser lleus, greus i molt greus
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 Són faltes lleus:
 Qualsevol acte que alteri lleugerament l'activitat escolar
 Els retards injustificats no reiteratius a l'incorporació a les activitats escolars
 Les absències injustificades a les activitats escolars
 La lleu deterioració, per ús indegut i actuació negligent de les dependències i
material del centre
 Els actes d'indisciplina, falta de respecte, injúria i ofensa no greus contra
qualsevol membre de la comunitat educativa
 Són faltes greus:
 Els actes d'indisciplina, injúria i ofensa greu contra els membres de la
comunitat escolar
 L'agressió física greu contra els membres de la comunitat escolar
 Causar, per ús indegut, danys greus als locals, materials o documents del
centre, o als objectes que pertanyen als altres membres de la comunitat
educativa
 Els actes injustificats que pertorben greument la vida acadèmica
 Les actuacions irregulars encaminades a obtenir resultats superiors als
merescuts en les proves d'avaluació
 La sostracció de béns i objectes que pertanyen a altres membres de la
comunitat escolar
 La introducció i el consum de substàncies nocives en el centre
 Són faltes molt greus:
 Els actes d'indisciplina, injúria i ofensa molt greus contra els membres de la
comunitat escolar
 L'agressió física molt greu contra els membres de la comunitat escolar
 La suplantació de la personalitat en els actes de la vida docent i la sostracció,
ocultació i falsificació de documents acadèmics:
 Falsificar signatures o notes
 Cercar, mirar, agafar qualsevol document dels mestres: controls, llistes,
informes...
 La incitació sistemàtica a actuacions greument perjudicials per a la salut i la
integritat personal dels membres de la comunitat educativa
 Causar intencionadament danys molt greus en els locals, materials i
documents del centre o en els objectes que pertanyen als altres membres de
la comunitat escolar
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 La comissió de les infraccions i faltes anteriors implica la imposició de les sancions
següents:
 Per a les faltes lleus:
 Amonestació privada
 Amonestació escrita, que es comunicarà als pares o tutors mitjançant l’
agenda escolar
 Realització de treballs concrets en horari no lectiu
 Per a les faltes greus:
 Amonestació amb advertiment, en el qual s'inclourà un informe detallat del
mestre/a de la matèria o del tutor/a
 Compareixença inmediata davant el/la Cap d’estudis
 Suspendre el dret a participar en les activitats complementàries del centre
 Canvi de grup
 Suspensió del dret d'assistència al centre o a determinades classes per un
període inferior a set dies de classe, sense que això impliqui una pèrdua
d'avaluació i sense perjudici de la realització de determinades tasques a
realitzar en el domicili de l'alumne sota la supervisió del mestre/a
responsable
 Per a les faltes molt greus:
 Realització de tasques que contribueixin a la millora del desenvolupament
de les activitats del centre o, si procedeix, dirigides a reparar el mal causat
a les instal·lacions o al material del centre o a les pertinences d’altres
membres de la comunitat educativa
 Privació del dret d'assistència al centre o a determinades classes durant un
període de set dies a un mes, sense perjudici que això impliqui la
realització de determinades tasques acadèmiques en el domicili de
l'alumne/a sota la supervisió del mestre/a tutor/a
 Inhabilitació per a cursar estudis en el centre durant el temps que resti per
a la finalització del curs escolar


En cap cas la sanció d'inhabilitació implicarà la pèrdua del dret a
concórrer als exàmens d'avaluació final, sol·licitant a la administració
educativa que faciliti a l'alumne sancionat un lloc escolar en un altre
centre docent

 En totes les sancions es consideraran les circumstàncies atenuants, agreujants
i les garanties procedimentals que marca Real Decret 732/1995, de 5 de
maig sobre drets i deures dels alumnes
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5.3.- Pares i mares
a).- Informació a les famílies:
 Els pares i mares d’alumnes seran informats pels mestres i tutors/es tal com
s’especifica a l’apartat 3.2 d’aquest ROF
 A principi de curs cada familia rebrà un full informatiu on s’especificarà el
calendari oficial del centre, l’horari de visites a mestres i a l’equip directiu...
 Quan algun/a mestre/a vulgui reunir-se amb elpare o mare d’un/a alumne/a, el
convocarà mitjançant una nota (Annexe 7) o utilitzant l’agenda escolar de
l’alumne/a
 El rendiment escolar dels alumnes serà comunicat a les famílies mitjançant els
informes d’avaluació, les reunions de classe i els dies de visita
 Els informes d’avaluació seran retornats al centre, firmats pels pares/mares o
tutors/es, en un termini màxim de 3 dies
 Les faltes reiterades de puntualitat i/o d’assistència injustificades seran
comunicades a les famílies, personalment o mitjançant un informe escrit
b).- Col·laboració pares/mares-escola:
 Puntualment, el/la mestre/a podrà sol·licitar la col·laboració dels pares i mares per
realitzar determinades activitats escolars dins o fora de l’aula
 Quan es produeixi aquest fet, l’equip directiu n’ha d’esser informat prèviament
c).- Relacions APIMA-escola:
 Les comunicacions entre l’associació de pares i mares i el centre es duran a terme
a través dels seus respectius president/a i director/a
 La correspondència que arriba al centre i que està adreçada a l’APIMA es
depositarà a l’armari que aquesta associació té dins la sala de mestres
 Sempre que ho soliciti, l’APIMA podrà realitzar les seves reunions a les
dependències del centre
5.4.- Personal de serveis
 El personal de servei depèn únicament de l’Ajuntament. Per aquest motiu,
l’enarregat/da de controlar l’estat de neteja, manteniment i conservació de l’edifici
escolar és el/la representant de l’Ajuntament al Consell Escolar
 Quan s’hagi de comanar una feina concreta al personal de serveis, l’encarregat/da
de fer-ho serà el/la director/a
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6.- UTILITZACIÓ DELS ESPAIS I RECURSOS MATERIALS COMUNS
6.1.- Entrades i sortides
 Les entrades que han d’utilitzar l’alumnat per accedir a l’edifici són les següents:
 Educació Infantil: entrada del carrer Traginers
 Educació Primària: entrada del carrer Doctor Fleming
 Els/les alumnes de tercer cicle sempre entraran i sortiran del seu bloc a
través del pati gran
 L’alumnat podrà entrar dins el recinte escolar quan soni el timbre d’entrada
 Quan faci mal temps, els/les alumnes podran instal·larse als porxos abans que
toqui el timbre
 Els/les alumnes an d’arribar puntualment, en les degudes condicions d’higiene i amb
el material de treball necessari
 Les barreres d’accès a l’edifici es tancaran 15 minuts després de l’hora d’entrada
 La barrera de l’entrada principal sempre ha d’estar tancada. Aquesta és una
responsabilitat de tots/es els/les mestres, especialment del d’Educació Física
 L’alumnat d’Educació Infantil sortirà al seu pati 5 minuts abans i entrarà quan els
altres ja hagin entrat. Els/les alumnes de primer cicle de Primària entraran a les seves
classes i els/les de segon i tercer cicle pujaran en ordre a les seves aules controlats
pel mestre/a de torn de pati


Una vegada començada la jornada escolar, els/les alumnes no podran sortir del
centre sense l’autorització del tutor/a i es demanarà una autorització dels pares o
venir aquests personalment a recollir-los
 Si un/a alumne/a es posa malalt es telefonarà a casa seva perquè venguin a
cercar-lo. Si no es té el telèfon el/la mestre/a amb disponibilitat horària o el/la
tutor/a l’acompanyarà
 Els/les alumnes de tercer cicle se’n podran tot sols, un cop s’hagi avisat a ca
seva

 Durant les hores de classe no es permetrà l’entrada a les aules a personal no
autoritzat per la direcció, ni visites de pares i mares als mestres, llevat d’urgències de
gravetat
 Les sortides es realitzaran també ordenadament i s’iniciaran després que soni el
timbre i per les mateixes vies d’entrada
 Una vegada acabades les activitats escolars els/les alumnes estan obligats a
abandonar el recinte escolar si no hi ha un motiu justificat (autorització dels mestres
menjador...)
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 Sortides escolars:
 Totes les sortides escolars es programaran a principi de curs i s’especificaran a
la PGA
 Per a la realització de viatges d’estudis, colònies i similars s’hade demanar
autorització amb un mes d’antelació al Departament d’Inspecció (utilitzar
imprés específic) (Annexe 8)
 Tot l’alumnat que hagi de fer una sortida ha d’entregar l’autorització paterna o
aterna firmada al tutor/a (utilitzar imprés específic) (Annexe 7)
 Els/les alumnes que no tenguin autorització firmada no podran participar en
l’activitat i hauran d’assistir a classe. El/la tutor/a decidirà on queden
aquests/es alumnes
6.2.- Aules
 Totes les normes relatives a la utilització de les aules estan especificades a l’apartat b
del punt 5.1 (mestres) i a l’apartat a del punt 5.2 (alumnat)
6.3.- Passadissos
 Els passadissos són un lloc de pas entre les aules. No es faran renous i es procurarà
no córrer i circular ordenadament
 No es pot romandre en ells si no és per causa justificada i amb el permís d’un/a
mestre/a
6.4.- Patis
 Tots els/les mestres del centre seran responsables de la cura i vigilància de l’alumnat
el temps d’esplai, excepte els membres de l’equip directiu
 Per a la vigilància dels patis s’organitzaran torns entre els/les mestres del centre tal
com s’especifica a l’apartat i del punt 5.1 d’aquest Reglament
 A l’hora de l’esplai, l’alumnat estarà al pati corresponent, deixant lliures els
passadissos, escales i aules, excepte en els casos que estiguin realitzant activitats
escolars sota la tutela d’un/a mestre/a
 Mentre hi hagi esplai, els/les mestres de torn no poden abandonar el pati i s’han
d’esforçar per aconseguir una vigilància efectiva
 Quan falti el/la mestre/a que té torn de pati, la guàrdia la faran els/les altres mestres
del mateix pati durant 15 minuts cadascun/a
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 S’ha d’evitar el deteriorament d’instal·lacions i materials i procurar que els patis
quedin nets
 Qualsevol desperfecte, voluntària o involuntàriament, es comunicarà al mestre/a de
torn o a la direcció
 Els primers 5 minuts de pati són per berenar l’alumnat. Passat aquest temps es podrà
treure el material de joc.
 Quan faltin 5 minuts per acabar el pati, es guardarà el material i els/les alumnes
dedicaran aquest temps a la neteja del pati, anar al bany o beure aigua
 Per jugar amb pilotes durant l’esplai s’han de tancar les persianes de les aules que
donen al pati gran. Aquestes persianes s’han d’obrir quan acaba el temps de pati
 Queda prohibit dur objectes perillosos per a la salut i integritat física dels demés, així
com els jocs violents o agressius.
 En cas de mal temps, la direcció podrà suspendre la sortida al pati, avisant a tots/es
els/les mestres. Llavors l’alumnat quedarà a les respectives aules amb el/la mestre/a
que hagin tengut l’hora abans
6.5.- Banys
 Els diferents cicles utilitzaran els següents banys:
 Educació Infantil: aniran al bany del seu bloc. En temps d’esplai aniran al bany
només quan sigui absolutament necessari
 1r cicle de Primària: utilitzaran el bany del pati petit
 2n i 3r cicle de Primària: aniran sempre al bany del pati gran
 Es procurarà que en temps de classe els/les alumnes no vagin al bany. En cas de
necessitat només hi podran anar d’un/a en un/a
 Durant el temps d’esplai, els/les mestres de guàrdia han de controlar els banys a fi
d’evitar-hi aglomeracions o mal ús
 Quan algun bany no funcioni caldrà comunicar-ho al tutor/a i aquest/a avisarà a la
direcció per tal que prengui les mesures oportunes

REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

6.6.- Aula d’Informàtica
 Per a l’utilització de l’aula d’informàtica, el/la coordinador/a de les T.I.C., juntament
amb el/la Cap d’Estudis, elaborarà un horari on cada nivell tendrà assignada una hora
d’ús de l’aula amb els/les alumnes
 Si qualque tutor/a està interessat/da en utilitzar l’aula una altra hora, a més de la que
té assignada, ho ha de comunicar al coordinador/a de T.I.C.
 Sempre que un grup d’alumnes utilitzi els ordinadors han d’estar acompanyats d’un/a
mestre/a
 No es pot alterar deliberadament la configuració dels equips informàtics (introducció
de contrasenyes, canvi de drivers...)
 Tampoc està permesa la introducció en els ordinadors de qualsevol tipus de disquet,
CDROMs, jocs... sense l’autorització del coordinador/a de T.I.C., ja que això pot
alterar la configuració del sistema o introduir algun tipus de virus informàtic
 Qualsevol anomalia en qualque ordinador o impressora s’ha de comunicar també al
coordinador/a responsable d’Informàtica
 S’ha d’avisar al coordinador/a de T.I.C. quan s’agafa algun tipus de material
informàtic
 Normes per a l’ús dels ordinadors: cada mestre/a, com a responsable del seu grup,
ha de vigilar que quan s’acabi una sessió d’ordinadors:
 S’aturin tots els ordinadors correctament
 S’aturin tots els monitors i altaveus
 Quedin tots els ratolins i teclats ben col·locats
 Quedin totes les cadires col·locades
 Si s’utilitza algun CDROM s’ha de tornar a posar al seu lloc
 A l’aula d’informàtica hi haurà penjat un full recordant aquestes normes.
6.7.- Biblioteca
 Els/les alumnes només podran fer ús de la biblioteca acompanyats per un/a
mestre/a, el qual serà responsable de la utilització que es faci d’aquesta dependència,
tenint en compte que tot el material utilitzat (taules, cadires, llibres...) s’ha de deixar
col·locat al seu lloc
 Classificació del material:
 El/la responsable de catalogar i donar entrada a tot el material serà el/la
coordinador/a de biblioteca
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 Tot el material està etiquetat amb la seva signatura (matèria i nombre
d’ordre). A més, a la primera pàgina de cada llibre hi consta el seu nombre de
registre general
 Els llibres estan classificats en les següents matèries:
 A : Atles
 AR : Art
 B : Biografia
 CN : Ciències naturals
 D : Didàctica
 EF : Educació Física
 F : Filosofia
 FC : Filologia catalana
 G : Geografia
 H : Història
 HL : Història de la literatura
 IG : Informació general
 L : Legislació
 LC : Literatura catalana
 LCAS : Literatura castellana
 M : Matemàtiques
 MU : Música
 P : Pedagogia i psicologia
 PL : Plàstica
 R : Revistes
 RE: Religió
 Normes d’ús:
 L’ambient ha d’esser d’estudi, de silenci i de respecte cap als altres
 Els llibres o altre material que s’agafi s’ha de tornar deixar col·locat sempre al
mateix lloc
 S’ha de tenir molta cura de tot el material. Si se’n troba algun espenyat
s’avisarà al coordinador/a de biblioteca
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 Servei de préstec:
 Les obres d’infoprmació general (diccionaris, enciclopèdies...) i les revistes no
es podran treure en préstec. La seva consulta es restringeix a la biblioteca
 Per poder treure un llibre de la biblioteca s’ha d’avisar al coordinador/a de
biblioteca
 El/la coordinador/a de biblioteca anotarà en el full de préstec (Annexe 9) el
llibre tret i la data de retorn
 En cas de no devolució en el termini fixat, l’alumne/a serà avisat a través del
seu tutor/a
 En cas de deteriorament de qualsevol llibre, el beneficiari del préstec l’haurà
de restablir en una setmana
6.8 .- Aula de Música
 Mentre aquesta aula no sigui utilitzada ha d’estar tancada en clau
 El/la responsable de l’aula, així com de tot el material que hi ha és el/la mestre/a
especialista de Música
 Tot el material adquirit s’ha d’inventariar abans d’esser utilitzat.
 L’inventari actualitzat estarà en mans de l’equip directiu i ha d’esser revisat per
l’especialista de Música a final de curs
6.9.- Aula de Psicomotricitat
 Mentre aquesta aula no sigui utilitzada ha d’estar tancada en clau
 Els/les responsables de l’aula i de tot el material emmagatzemat són el/la mestre/a
d’Educació Física i el/la mestre/a +1 d’Educació Infantil
 Tot el material que es vagi adquirint s’ha d’inventeriar abans d’esser utilitzat
 A final de curs s’ha de revisar l’inventari i comunicar el resultat d’aquesta revisió a
l’equip directiu, el qual disposarà sempre d’una còpia actualitzada de l’inventari en
qüestió
6.10.- Adquisició, inventari i utilització del material
 A principi de curs s’anomenarà un/a mestre/a responsable del material fungible
general, què serà l’encarregat de fer les compres corresponents al principi i al llarg
del curs.
 Cada mestre/a anotarà al full de propostes de compra el material fungible que cregui
necessari adquirir. Aquest full estarà exposat a la sala de mestres. (Annexe 10)
 Tot aquest material es guardarà a un armari a la sala de mestres.
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 La resta de material d’oficina amb que s’equipararà cada classe ser’a inventariat per
l’equip directiu
 Quan aquest material s’espatlli s’ha de comunicar a l’equip directiu i es reposarà amb
els doblers assignats al cicle corresponent. A final de curs es comprovarà l’estat
d’aquest material
6.11.- Ús de l’edifici escolar
 Les instal·lacions de les escoles públiques d'educació infantil,dels col·legis públics
d'educació primària, i dels col·legis públics d'educació infantil i primària podran ser
utilitzades pels ajuntaments i altres entitats, organismes o persones físiques o
jurídiques, d’acord amb el que s’estableix a l’article 4 del Reglament Orgànic de
les escoles públiques d'educació infantil, els col·legis públics d'educació primària, i els
col·legis públics d'educació infantil i primària i tenint en compte els aspectes
següents:
 Aspectes generals:
 L'ús de les instal·lacions del centre ha d’estar sempre subordinat al
desenvolupament normal de l’activitat docent i al seu funcionament.
 La utilització estarà condicionada a la programació del centre.
 En cap cas no podran ser utilitzades les dependències destinades a les
tasques de gestió administrativa i pedagògica, com ara despatxos d’òrgans
directius, secretaria, registres i, en general, aquells espais que, per la
naturalesa del contingut o la funció, en facin inadequat l’ús per persones
alienes al centre
 Autoritzacions:
 La Conselleria d’educació i Cultura podrà disposar, per si mateixa o en
col·laboració amb altres entitats, de la utilització dels centres. D’acord amb
les disposicions vigents, les prioritats en l’ús de les instal·lacions per a les
activitats educatives, culturals, esportives o de caràcter social són:
a) Les activitats incloses a la rpogramació general anual
b) Les activitats disposades per la Conselleria per si mateixa o en
colaboració amb altres entitats
c) Les activitats organitzades per l’Ajuntament
d) Les activitats organitzades per entitats que integran la comunitat
escolar
e) Les activitats organitzades per altres entitats i que suposin l’ampliació
de l’oferta educativa
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 Les activitats organitzades pel mateix centre o per alguna de les
organitzacions que integren la comunitat escolar han de ser autoritzades
per la direcció del centre
 En cas d’utilització per a activitats organitzades directament pels
ajuntaments, aquests ho comunicaran amb l’antelació suficient a la direcció
del centre perquè coordini l’ús de les instal·lacions
 L’ús de les instal·lacions per part d’altres entitats, persones físiques o
jurídiques, o organismos legalment constituïts serà autoritzat pels
ajuntaments, amb comunicació prèvia al director/a del centre, a l’efecte de
coordinació
 L’ús del nostre centre per a la celebració nd’actes electorals es subjectarà a
la normativa específica
 De la responsabilitat dels usuaris: és responsabilitat dels usuaris:
 Assegurar el desenvolupament normal de les activitats realitzades, i
adoptar les mesures pertinents en matèria de vigilància, manteniment i
neteja de les instal·lacions perquè quedin en perfecte estat per a l’ús de les
activitats escolars ordinàries
 Sufragar les despeses originades per la utilització de les instal·lacions i les
ocasionades pels possibles deterioraments, pèrdues o trencaments de
material, instal·lacions o serveis, i qualsevol altra que derivi directa o
indirectament de la realització de les activitats
 La responsabilitat civil derivada de l’ús de les instal3lacions, si fa el cas, en
el període d’utilització
 De les despeses:
 La utilització del centre es realitzarà sense afany de lucre. Si escau,
l’Ajuntament podrà fixar i farà públic els mòduls dels preus d’utilització de
les instal·lacions en funció del cost, i n’establiran el sistema de percepció.
Els recursos que s’hi generin es destinaran, necessàriament, al
funcionament i manteniment del centre
 En cas que la direcció del centreobservi que, de les activitats proposades,
es deriven interferències amb les activitats acadèmiques, problemes per al
funcionament del centre o un altre tipus de conflicte, ho comunicarà
immediatament a la Direcció eneral de Planificació i Centres, que resoldrà i
notificarà aquesta resolució al centre o, si escau, a l’ajuntament o a l’entitat
responsable
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6.12.- Urgències
 Hi ha una farmaciola dins la sala de mestres. A proa de la farmaciola, i en lloc visible,
hi ha d’haver les instruccions bàsiques de primers auxilis i del contingut de la
farmaciola
 El contingut de la farmaciola s’ha de revisar periòdicament per tal de reposar-ne el
material i tenir cura de les dates de caducitat
 Durant l’horari lectiu de classe se’n responsabilitzarà el/la tutor/a que serà
l’encarregat d’atendre degudament a l’alumne/a
 Al pati, cas de produir-se algun accident entre els/les alumnes, se’n
responsabilitzaran els/les mestres de torn, que seran els encarregats d’atendre
degudament a l’alumne/a
 Si cal portar-lo a la consulta mèdica o a urgències, s’ha d’avisar a la familia perquè
sigui ella la que acompanyi a l’alumne/a
 Si no es pot contactar amb la familia ho farà, prèvia comunicació a la direcció, el
respectiu tutor/a, fent-se càrrec dels seus alumnes un/a altre/a mestre/a
6.13.- Menjador
 La nostra escola té el servei de menjador diàriament amb el següent horari:
 De dilluns a dijous: de 12.30 a 15 hores
 Divendres: de 12 a 14.30 hores
 Mesos de juny i setembre: de 13.30 a 16 hores de dilluns a divendres
 L’adjudicació d’aquest servei la farà la Conselleria d’Educació i es regirà per la
normativa vigent
 La direcció elaborarà a començament de cada curs un Pla d’actuació per al menjador,
que s’inclourà en la PGA, Aquest Pla contemplarà les normes bàsiques així com
l’organització i funcionament del menjador escolar
7.- ANNEXES
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ANNEXE 1

CP DURAN-ESTRANY
LLUBÍ
En compliment de l’ordre del Conseller d’Educació que regula el Calendari
Escolar del curs 2005-06 el Centre ha triat com a dies no lectius:
- 29 de novembre (fira del poble)
- 17 de gener (substitució festa local)
- 27 de febrer (substitució festa local)
- 22 de maig (lliure disposició)
A més, seran dies festius:
-06 de desembre (dia de la Constitució)
-08 de desembre ( la Immaculada)
-28 de febrer
(festa escolar unificada)
-01 de març
( Dia de les Illes Balears)
També tenen la consideració de dies festius durant l’any 2006 aquells que ha
determinat la Conselleria de Treball i Formació:
-01 de maig
Per tant, aquests dies NO HI HAURÀ CLASSE NI SERVEI DE MENJADOR.

El centre farà jornada continuada els dies:
- 17 de novembre,
- 12 d’abril
Els dies de jornada continuada les classes acabaran a les 13’30 h. Hi haurà servei
de menjador fins a les 16 hores.
Les vacances de Nadal són del 26 de desembre al 06 de gener, ambdós inclosos.
Les vacances de Pasqua són del 13 d’abril al 21 d’abril, ambdós inclosos.
Aquest curs el dia de visita dels pares i mares serà els dijous de 12.30 13.30 hores
_______________________________________________________________________
Aprofitam l’ocasió per comunicar-vos també que els dies de visita dels membres de
l’equip directiu són:
-Antonia Mas (Directora): Dilluns de 9 a 10 h./ Dimecres de 15 a 16 h.
-Toni Gil (Cap d’estudis): Dimarts de 16 a 17h./ Dijous de 9 a 10 h.
-Miquel Campaner (Secretari): Dimarts de 10 a 11h./Dijous de 16 a 17 h.

La Directora
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ANNEXE 2

TORNS OBRIR/TANCAR
2n. TRIMESTRE
GENER

09/13

ROSA

ROSA

16/20

MARIBEL

MARIBEL

23/27

MARGALIDA

MARGALIDA

30/03

MIQUEL

MIQUEL

06/10

PILAR

ROSA

13/17

FRANCESCA

MARIBEL

20/24

XISCA

MARGALIDA

27/03

ROSA

ROSA

06/10

PILAR

MIQUEL

13/17

FRANCESCA

MARIBEL

20/24

XISCA

MARGALIDA

27/31

MIQUEL

MIQUEL

03/07

PILAR

MARIBEL

10/12

FRANCESCA

MARGALIDA

FEBRER

MARÇ

ABRIL
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ANNEXE 3

Permisos/Llicències
Llicència/permís
.Malaltia greu familiar.
Defunció familiar.

Naixement fill, adopció o
acolliment permanent o
preadoptiu

Legislació Bàsica

Documents necessaris

Llei 30/84, Mesures
Reform. Funció
Pública. Art.30

Sol.licitud; certificat
metge.

Decret Legislatiu 1/97, de 31
d'octubre: art. 96. segons el
redactat de la llei 6/2002, de
25 d'abril

Se sol·licita a la direcció
del centre.

Contingut (Duració)
2 dies, a la mateixa
localitat; 4 dies a
localitat diferent.

5 dies.

Observacions
2n grau consanguinitat
o afinitat (pares, fills,
néts, avis, germans
propis o polítics).
Sols pare reconegut com a tal. Pot utilitzar-se, dins els 10 dies
a partir del fet. Aquest permís
exclou qualsevol altre permís
per la mateixa causa.

Naixement de fills prematurs - Se sol·licita a la direcció del centre i és de concessió obligatòria. Durada: - Naixements de fills
prematurs o que hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part: es té dret a absentar-se del treball fins a un màxim de 3 hores
diàries. El permís de maternitat es pot computar a partir de la data de l'alta hospitalària. No s' inclouen en aquest còmput les primeres
sis setmanes posteriors al part, de descans obligatori per a la mare.
Trasllat domicili

ídem

Sol.licitud.
"Degudament justificat"

1 dia.----> Mateixa
Localitat
fins a 4 dies. --->
Diferent Localitat

a.- Exàmens finals centres
oficials.
b.- Altres proves
alliberadores de matèria

ídem

És de concessió
obligada.Sol.licitud.
Certificat Tribunal.

a.- el dia de la seva
celebració.
b.- el temps
indispensable

Lactància

ídem

Imprès Oficial. Llibre
Família.

1 hora diària. 3
opcions: a)
Continuada. b)
Fraccionada en dues
sessions de mitja hora.
c) Reducció jornada
en mitja hora.

-Fill menor de 9 mesos.
-Pare o mare (un dels
dos). -Lactància natural
o artificial. -Concessió
en hores
complementàries o no
lectives.

Guarda Legal.

ídem

Sol.licitud.

Disminució 1/3 o 1/2
jornada. Retribució
reduïda
proporcionalment.

Menor de 6 anys o
disminuït sense activitat
retribuïda. Manca
desenvolupament
reglamentari.

-Llibre Família.

Deure inexcusable.

ídem

Sol.licitud. Qualsevol
que ho justifiqui.

Temps indispensable.

Caràcter públic o
personal. Concessió
discrecional.

Adopció.

ídem

Sol.licitud. Resolució
judicial adopció.

-8 setmanes menor 9
mesos. -6 setmanes
menys de 5 anys i
major de 9 mesos.

A partir resolució
judicial adopció. Pare o
mare.
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Absències justificades.

Buit legal.

Documentació que ho
justifiqui

Temps indispensable.

Justificació davant
Director Centre. No
hi ha regulació.

Malaltia llarga durada.

Legisl.antiga:
Ll.F.1964,art.
69./Ll.G.S.Social, art.
126 i ss./ Ll. 29/75,
Seg. Soc. Func. art.
20 i ss.(Tràmits: R.D.
172/1988, 22 de feb

Imprès oficial. Baixa
metge oficial.

Fins alta metge. A
partir dels 3 mesos a
12 mesos + possible
pròrroga de 6 mesos
(màxim 18 mes.):
Incapacitat Temporal
(IT). Esgotats els 18
mesos, dins els 3
mesos següents
s'examinarà si es
continua (màx. 30
mesos) o es qualifica
Incapacitat
Permanent. En tot cas,
als 30 mesos--->
Jubilació Incapacitat
Permanent.

Renov. llicència cada
15 dies. Fins 3
mesos,
retrib.completes
Pròrr. mensuals. Al
4t mes MUFACE
pagarà un subsidi,
que no suposa, en
principi, merma del
sou.(fins 30 mesos).

Imprès Oficial. Llibre
Família.

15 dies naturals
(abans, partits o
després dia enllaç)

Retribucions
completes.

Se sol·licita prèviament
a la direcció del centre

el temps indispensable
per assistir-hi.

fins al segon grau
d'afinitat o
consanguinitat
(pares, fills, néts,
avis, germans propis
o polítics).

Nova redacció:
Llei 42/1994

Llei 42/94 de
30/12/94./ Seg.Soc.
Ll.1/94 de 20 Juny

Matrimoni.

Ll. Funcionaris,1964,
art. 71, 1.

Matrimoni d'un familiar.

el temps necessari

Realització exàmens
prenatals i tècniques de
preparació al part.
.
Embaràs. Infantament

Assumptes propis

Jubilació Incapac.
permanent. Càlcul
pensió: Se sumen els
anys que manquen
per a la Jubilació.

-Ll.Func.1964, art.
71./Llei 30/84, R.F.P.,
art. 30 i 2n./Ll.
17/85,FP.Gener.
Cat.Cap.VII./ Nova
Redac. Llei 3/89./
Llei 42/94 (BOE
31/12/94)

Abans part: Imprès
oficial INSS, Certific.
metge pel qual s'està en
6 últ. setmanes. Després
part: Alta Mèdica a
l'INSS.

16 setmanes part únic.
(6 han d'ésser
posteriors al part) Fins
18 setmanes part
múltiple.

El pare pot fer ús 6
setmanes posteriors
per defunció mare, i
4 opcionals si
treballen tots dos i no
hi ha risc salut mare.
Retrib. complet. a
càrrec l'INSS.

-Llei funcionaris
1964, art. 73 i 74.Llei 17/85, Func.
Públ. Adm.
Generalitat Cap.VII
art.84.2

Imprès Oficial.
Qualsevol document que
ho justifiqui.

Fins sis mesos cada
dos anys.(abans, tres
mesos)

Sense retribució.
Concessió
discrecional, segons
necessitat serveis.
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ANNEXE 4
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ANNEXE 5
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C.P. Duran-Estrany
Llubí

ANNEXE 6

Instància per participar en activitats
DADES DE L’ALUMNE:
Nom i llinatges: ............................................................................ Edat: .....................
Domicili: ................................................................................ Telèfon: ......................
Nivell educatiu que cursa: ...................
Ha participat amb anterioritat en activitats parescudes a la sol·licitada?: SI ( ) NO ( )

Llubí a ........ de ................................ de 200
Signatura de l’alumne

AUTORITZACIÓ PATERNA/MATERNA/TUTELAR
D/Dª: ............................................................................................................................
Pare/mare o tutor de l’alumne/a: .................................................................................
L’autoritza a participar a la sortida que es detalla més avall organitzada pel centre escolar C.P.
Duran-estrany.
Llubí a ........ de .................................de 200
Signatura del pare/mare/tutor

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTIVITAT: ...............................................................................................................
Data: .............................. Sortida a les ....................., tornada a les .............................
Preu: per als socis de l’AMPA: .....................; per als altres alumnes: ........................
Normes de seguretat:

Els alumnes han de seguir les instruccions dels mestres. No s’han d’allunyar dels seus companys ni s’han
d’apropar a llocs perillosos.
Els mestres no són responsables dels accidents que es produeixin per incompliment de les normes de seguretat o
de les instruccions donades.
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ANNEXE 7

CP DURAN-ESTRANY
Codi 07001642
C/ Doctor Fleming 35 Tf-Fax 971522507
07430
Llubí

Srs. _____________________________________________________________________
pares de l’alumne/a ________________________________________________________
sou convocats a una entrevista personal amb el/la tutor/a del vostre fill/a per parlar de:
______________________________________ Dia: _____________ Hora: ____________
En cas de no poder veir aquest dia us pregam que ens indiqueu quan podeu venir:
Dia: _______________________________

Hora: ________________________

Llubí a _________ de _________ de 20_______
El/la tutor/a

Signat
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SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DE SORTIDA ESCOLAR

ANNEXE 8

CENTRE:..............................CODI:.........
ADREÇA:..................................................................
ADREÇA ELECTRÒNICA: ……………
TELÈFONS: .… ………………..............
LOCALITAT: .........................................................CP: ................
MUNICIPI:.......................................................... ILLA: .........................
D'acord amb el punt 4 de l'apartat 3.6 de l'annex de la Resolució del conseller d’Educació i Cultura, de
dia 11 de juny de 2004, per la qual s’aproven les Instruccions per a l'organització i el funcionament de
les escoles públiques d'educació infantil, els col·legis públics d'educació primària, i els col·legis públics
d'educació infantil i primària, SOL·LICIT AUTORITZACIÓ per la SORTIDA ESCOLAR
EXTRAORDINÀRIA que es descriu a continuació:
DATA: d ................de 200.. a ...../......................de 200..
DESTINACIÓ (itinerari): .......................................
CARÀCTER DE LA SORTIDA: .........................
S'adjunta projecte didàctic: SI NO

S'adjunta relació nominal alumnes: SI

NO

RELACIÓ NUMÈRICA D'ALUMNES PARTICIPANTS:
Nivell educatiu
.........................

Nombre d'alumnes participants
...

Total alumnes: .....
RELACIÓ NOMINAL DEL PROFESSORAT:
Nom i llinatges
DNI/NRP

Nivell/ Matèria que imparteix

..................................................

................................

............................................

..................................................

................................

............................................

..................................................

................................

............................................

RELACIÓ NOMINAL D'ALTRES ACOMPANYANTS:
Nom i llinatges
DNI pare/mare/monitor
..................................................
................................
(1)
AUTORITZADA PEL .CONSELL ESCOLAR ............................................de 200..
SEGONS CONSTA A LA CORRESPONENT

(2)

.ACTA....
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Així mateix, inform del compliment dels punts 5, 6, 7, 8 i 9 de l'apartat 3.8.1 abans esmentat, en
relació a:

SI
Autorització expressa del pare/mare/tutor per a alumnes menors d'edat,
arxivada al centre:
Còpies d'assegurança mèdica familiar dels alumnes i dades sobre
necessitats especials:
Constància d'autorització legal per a transport de menors del transportista
(autocar):
Constància d'assegurança (cobertura) d'accidents i de malalties,
i normes pràctiques per a situacions imprevistes, de l'agència de viatges
(si escau):
Dret garantit de participar-hi tots els alumnes que així ho vulguin, i
atenció directa a l’horari lectiu d'alumnes que voluntàriament no hi
participin:
Mesures adoptades per tal d'evitar discriminació a alumnes per raons
econòmiques o d'altres:

(1)
(2)

Consell escolar o òrgan directiu competent

Acta o programació general anual

NO

REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
ANNEXE 9

CP DURAN-ESTRANY
Codi 07001642

BIBLIOTECA GENERAL

C/ Doctor Fleming 35 Tf-Fax 971522507
07430
Llubí

FULL DE PRÉSTEC
NOM: ..................................................................................
CURS: .............
Títol: .................................................................................................. Sig.: .....................
Data préstec: ..................................... Data retorn: ..............................................
Observacions: ........................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Títol: .................................................................................................. Sig.: .....................
Data préstec: ..................................... Data retorn: ..............................................
Observacions: ........................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Títol: .................................................................................................. Sig.: .....................
Data préstec: ..................................... Data retorn: ..............................................
Observacions: ........................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Títol: .................................................................................................. Sig.: .....................
Data préstec: ..................................... Data retorn: ..............................................
Observacions: ........................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Títol: .................................................................................................. Sig.: .....................
Data préstec: ..................................... Data retorn: ..............................................
Observacions: ........................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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ANNEXE 10

PROPOSTA DE COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE
MATERIAL

UNITATS

MESTRE/A

DATA
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8.- ALTRES IMPRESOS I DOCUMENTS
 Actes d’avaluació de final de cicle (Annexe 11)
 Els/les tutors/es del segon nivell de cada cicle de Primària emplenaran
aquestes actes durant la darrera setmana del mes de juny
 Una vegada emplenades l’entregaran al/la Cap d’estudis
 L’orginal serà enviat a la Conselleria d’Educació i una còpia quedarà
arxivada a la secretaria del centre
 Comunicat d’alumne/a repetidor/a (Annexe 12)
 El/la tutor/a de l’alumne/a que hagi de repetir curs donarà aquest
comunicat a la família després d’entrevistar-se amb ella
 Els pares firmaran el full i el retornaran al tutor/a que l’arxivarà a
l’expedient de l’alumne/a en qüestió
 Notificació d’absències injustificades d’alumnes (Annexe 13)
 El/la tutor/a, amb aquest imprès, notificarà als pares/mares les absències
injustificades dels seus fills/es
 L’imprès ha de ser retornat, firmat pels pare/mare en un termini de dos
dies. En cas contrari, el/la tutor/a avisarà telefònicament a la família
 Llibre d’escolaritat
 Els/les tutors/es del segon nivell de cada cicle de Primària emplenaran els
llibres durant la darrera setmana de juny, seguint el calendari de final de
curs
 Els llibres dels alumnes que hagin de repetir curs no s’emplenaran
 El/la tutor/a és el/la responsable de decidir els/les alumnes que
promocionen i els/les que no ho fan. Tot i això, la decissió s’ha de prendre
després d’haver-se entrevistat amb la família dels/les alumnes afectats
 Els/les alumnes poden promocionar al cicle següent amb PA o NM. En
aquest darrer cas s’especificarà, obligatòriament, si l’alumne/a en qüestió
ha rebut ACI o reforç educatiu
 Presentació de candidatura a Consell Escolar (Annexe 14)
 Serà emplenat per part dels candidats a les eleccions del Consell dins els
terminis que especifiqui la legislació
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ANNEXE 11

REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

ANNEXE 12

CP DURAN-ESTRANY
Codi 07001642
C/ Doctor Fleming 35 Tf-Fax 971522507
07430
Llubí

Srs. .......................................................................................................
Us comunic que el/la vostre/a fill/a ...................................................................
repetirà ............. nivell de Primària el proper curs ............/............
Llubí, a ............ de ................................. de ...................
El/la tutor/a

Sgt.: ........................................................................
Assabentat el/la pare/mare: ..............................................................................

CP DURAN-ESTRANY
Codi 07001642
C/ Doctor Fleming 35 Tf-Fax 971522507
07430
Llubí

Srs. .......................................................................................................
Us comunic que el/la vostre/a fill/a ....................................................................
repetirà ............. nivell de Primària el proper curs ............/............
Llubí, a ............ de ................................. de ...................
El/la tutor/a

Sgt.: ........................................................................
Assabentat el/la pare/mare: ............................................................................
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ANNEXE 13

CP DURAN-ESTRANY
Codi 07001642
C/ Doctor Fleming 35 Tf-Fax 971522507
07430
Llubí

Srs. .......................................................................................................
Us comunicam que el/la vostre/a fill/a ...............................................................
No ha assistit a classe els dies ........................................ de ............................,
des de les....... h. Fins a les ........ h. sense presentar cap justificant
Llubí, a ............ de ................................. de ...................
El/la tutor/a

Sgt.: ........................................................................
Assabentat el/la pare/mare: ..............................................................................
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ANNEXE 14

CP DURAN-ESTRANY
Codi 07001642
C/ Doctor Fleming 35 Tf-Fax 971522507
07430
Llubí

D./Dª ..............................................................................................
amb D.N.I. nº ............................................................
Pare/mare d ..........................................................................................,
Inscrit al cens electoral, presenta la seva candidatura per a representants
dels pares/mares a les eleccions a Consell Escolar del C.P. Duran-Estrany
de l’any ................
Llubí, a ............ de ................................. de ...........
Segell del centre

Signat: ......................................................
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9.- DISPOSICIONS ADICIONALS
 El no coneixement de la llengua catalana, oficial a la Comunitat de les Illes
Balears, no és cap eximent per a no conèixer aquest reglament i aplicar-ho
 L’Equip directiu vetllarà, perquè aquest Reglament pugui ésser consultat per tots
els membres de la Comunitat Educativa
 Tots els/les mestres del centre hauran de tenir una còpia del present Reglament i
els/les tutors/es dedicaran un temps de la seva tutoria a començament de curs,
per tal de donar a conèixer aquest reglament als seus alumnes dintre del seu
nivell maduratiu
10.- DISPOSICIONS FINALS
 El present Reglament tindrà vigència a partir de la seva aprovació pel Consell
Escolar
 Podran presentar-se propostes de revisió del present Reglament. Aquestes
propostes es faran arribar al Consell Escolar per mitjà dels òrgans representatius
(claustre, APIMA, membres del consell, administració educativa)
 Aquest Reglament ha estat aprovat pel Consell escolar en la sessió celebrada el
dia ........ de ......... de 2006
 Queda derogat l’anterior Reglament
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