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TÍTOL I.  PREÀMBUL 

 

Aprendre a viure i conviure és un dels objectius més importants d’una societat 

cada vegada més complexa. 

Al nostre centre hem d’aconseguir que els alumnes convisquen amb els seus 

companys i persones adultes i puguen estar preparats per a la convivència en la societat. 

Conforme els canvis socials i culturals han anat afectant a la vida escolar tenim la 

necessitat de realitzar un treball sistemàtic per a promoure una convivència positiva que 

permeta la construcció d’una societat en pau.  

Hem de tenir en compte l’educació en valors, els drets humans, la interculturalitat 

i el desenvolupament de cada alumne i alumna.  

Ho podem aconseguir amb la participació de tota la comunitat educativa creant un 

context educatiu que propicie la participació en la presa de decisions, la resolució no 

violenta dels conflictes, la construcció de consensos... 

Volem fomentar l’autonomia en els xiquets i les xiquetes mantenint una 

intervenció educativa coherent, permetent i reflexionant en compte de prohibint i 

evitant.  

Els mestres actuarem com a guia i mediadors d’un procés encaminat cap a la 

convivència creant espais d’interacció i comunicació. Entre tots construirem les normes 

de les aules per aconseguir que els nostres alumnes siguen més responsables. 

Aprofitarem tots els moments de l’aula per a crear situacions d’ensenyament en 

els quals pugen compartir i construir el seu aprenentatge, a traves del treball en grup i 

l’intercanvi d’opinions, desenvolupant la cooperació i les habilitats socials com ara el 

diàleg, el respecte, la capacitat de negociació...  

Tot açò és un procés complex, lent i gradual, però necessari per al 

desenvolupament integral de la persona. 

 

 

  



 

 
 

7 

7 

capítol 1. BASE LEGAL 

 

- Constitució Espanyola del 6 de desembre de 1978. 

 

- Decret 246/1991 de 23 de desembre del Consell de la Generalitat Valenciana 

sobre drets i deures dels alumnes. 

 

- Decret 233 de 1997 de 2 de setembre del govern valencià en el que s’aprova el 

Reglament Orgànic i Funcional d’educació infantil i d’educació Primària públics. 

 

- Estatut d´Autonomia de la Comunitat Valenciana. L´article 53 disposa, que és 

competència exclusiva de la Generalitat la regulació i l´administració de 

l´ensenyança en tota la seua extensió. 

 

- Llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la violència de 

Gènere.  

 

- Ordre 25 de Novembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, en 

la que es regula la notificació de les incidències que alteren la convivència escolar, 

emmarcada dins del Pla Previ. 

 

- Ordre de 31 de març de 2006 que regula el pla de convivència. 

 

- LOE. Llei Orgànica d’Educació.2/2006 de 3 de maig. 

 

- Decret 39 /2008 de 4 d´abril sobre la convivència en els centres docents no 

universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l´alumnat. 

 

- Orientacions de l’IVECE. 
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TÍTOL II. NORMES DE CONVIVÈNCIA. PLA DE CONVIVÈNCIA 

  

Aquestes normes estan basades en el DECRET 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, 

sobre la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i 

sobre els drets i deures de l’alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i 

personal d’administració i servei, publicat al D.O.G.V. nº 5738 el dia 9 d´abril de 2008. 
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TÍTOL III. DISPOSICIONS GENERALS 

 

article 1 

Es reconèix a tots (d´acord amb l´Estatut d´Autonomia) el dret a expressar-se en 

qualsevol de les dues llengües oficials. 

art.2 

El Centre, amb un Pla de Normalització Lingüística establert, contribuirà a la 

normalització lingüística de la Comunitat Valenciana. 

art.3 

S´assignarà a les classes una ràtio de 25 alumnes i 20 alumnes per infantil de 3 

anys. 

art.4 

Es reconeix a tot el personal del Centre el dret a donar i rebre informacions 

sindicals, a celebrar reunions en el mateix centre i fora de l´horari escolar, així com a 

disposar d´un tauler d´anuncis dedicat exclusivament a aquests assumptes, diferenciats 

d´altres dedicats a formació i informació d´altres tipus). 

art.5 

El Centre està obert a la seva inserció en el medi social mitjançant la col·laboració 

amb diverses institucions, tot utilitzant els recursos d´aquest i facilitant la utilització de 

les seves instal·lacions a la ciutadania per aconseguir un centre educatiu obert a la 

comunitat. 

art.6 

És competència del  personal docent la cura i l´atenció de l´alumnat en la durada 

de la jornada escolar, entenent-se que si per qualsevol circumstància es produeix un 

incident en horari no lectiu a l´interior del recinte escolar, serà sota l´excluisva 

responsabilitat dels pares o tutors. 

art.7 

La participació en la gestió i control del Centre, es farà d´acord amb el que disposa 

el R.O.F. i amb allò que estableix el present Reglament. 

  



 

 
 

10 

10 

 

art.8 

En cap cas podran introduïr-se en el R.R.I. normes que vagen en contra de la 

normativa vigent. 

art.9 

El Claustre de mestres es compromet a vetllar pel compliment del que mana 

aquest Regalment. 

art.10  

Les instruccions a seguir per l´organització  i funcionament del centre seran les que 

estableix Ordre de 29 de juny de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 

per la qual s'aproven les instruccions que regulen l'organització i el funcionament dels 

centres docents que imparteixen ensenyaments del segon cicle d'Educació Infantil, Pre-

escolar, Primària, General Bàsica, Educació Especial, Secundària Obligatòria, Batxillerat i 

Formació Professional, mantinguts amb fons públics i que depenen de la Conselleria de 

Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana i les seues posteriors 

actualitzacions. 

art.11 

L´organització del Centre tindrà un caràcter dinàmic i intentarà adaptar-se a la 

seva problemàtica. 
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TÍTOL IV. MODEL ORGANITZATIU. FUNCIONAMENT DELS ORGANS DE GOVERN 

capítol 1. ÒRGANS COL·LEGIATS 

 Consell Escolar 

art.28 

El Consell Escolar del centre és l'òrgan de participació dels diferents sectors de la  

comunitat educativa en el govern dels centres. 

 
art.29 

El règim jurídic dels Consells Escolars serà l'establit en la Llei Orgànica 9/1995, de 

20 de noviembre de la Participació, l'Avaluació i el Govern dels Centres Docents, en 

aquest reglament i en el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 

Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

 
art.30 

La seua composició serà la següent: 
 

1. Als centres de més de nou unitats, el Consell Escolar estarà integrat per: 

1.1. El director o directora del centre, que en serà el president o presidenta. 

1.2. El cap o la cap d'estudis. 

1.3. Un regidor o regidora o representant de l'ajuntament en el terme municipal      

       del qual es trobe radicat el centre. 

1.4. Set representants del professorat elegits pel Claustre. 

1.5. Nou representants dels pares i mares de l'alumnat, un dels quals serà 

designat  per l'associació de pares i mares d'alumnes més representativa 

del centre. 

1.6. Un representant del personal d'administració i serveis, si n'hi ha. 

1.7. El secretari o secretària, que actuarà com a secretari o secretària del 

Consell, amb veu però sense vot. 

 
art.31 

L'alumnat de tercer cicle d'Educació Primària estarà representant en el Consell 

Escolar del centre, amb veu però sense vot. En aquest cas, seran electors i elegibles els 

alumnes i les alumnes de l'esmentat cicle, l'elecció haurà de realitzar-se anualment, al 

mes de setembre, i s'integraran en els diferents consells en els termes següents: 

 

- Als centres amb més de nou unitats, tres alumnes. 
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art.32 

L'elecció dels membres del Consell Escolar dels centres es realitzarà durant el 

primer trimestre del curs acadèmic. La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència fixarà la 

data de celebració de les eleccions amb un mes d'antelació, com a mínim. 

 
art.33 

Per a l'organització del procediment d'elecció, en cada centre es constituirà una 

junta electoral composta pel director o directora, que en serà el president o presidenta, 

dos membres del professorat si es tracta de centres amb més d'una unitat i dos pares o 

mares de l'alumnat, els quatre últims elegits per sorteig entre els membres ixents del 

consell escolar. Als centres de nova creació, el sorteig per a designar els membres de la 

junta electoral es realitzarà entre els inscrits en els respectius censos electorals. 

 
art.34 

Seran competències de la junta electoral: 
 

1. Aprovar i publicar els censos electorals, que comprendran nom, cognoms i DNI 

dels electors, així com la seua condició de professors, pares o mares o tutors legals dels 

alumnes, o d'alumnes del centre. 

2. Concretar el calendari electoral del centre, d'acord amb el que estableix l'article 

32 d'aquest Reglament. 

3. Ordenar el procés electoral. 

4. Admetre i proclamar les diferents candidatures. 

5. Promoure la constitució de les diferents meses electorals. 

6. Resoldre les reclamacions presentades contra les decisions de les meses 

electorals. 

7. Proclamar els candidats elegits i enviar les actes corresponents a l'autoritat 

administrativa competent. 

8. Adoptar mesures per a facilitar la màxima participació de tots els sectors en el 

procés electoral. 

 
art.35 

Seran persones electores i elegibles tots els membres de la comunitat escolar, 

però solament podrán ser elegits pel sector corresponent d'aquesta comunitat. A aquest 

efecte, els membres de la comunitat escolar podran ser candidats a representar un sol 

d'aquests sectors, encara que pertanguen a dos. 
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art.36 

1. La junta electoral sol·licitarà a l'ajuntament en el terme municipal del qual es 

trobe radicat el centre, la designació del regidor o regidora o representant de 

l'ajuntament que haja de formar part del Consell Escolar. 

 

art.37 

1. Els representants del professorat en el consell escolar seran elegits pel claustre i 

en el si d'aquest. El vot serà directe, secret i no delegable. 

2. Seran electors i elegibles tots els membres del claustre. Podran ser elegits els 

professors amb destinació al centre que s'hi hagen presentat com a candidats. 

3. L'exercici d'un càrrec és incompatible amb la condició de representant electe de 

qualsevol sector del Consell Escolar del centre. En cas de concurrència de dues 

designacions, el mestre o la mestra haurà d'optar per l'exercici d'un dels llocs i es 

procedirà a cobrir el lloc vacant pel procediment establit en aquest reglament. 

 
art.38 

A l'efecte del que disposa l'article anterior, el director o directora convocarà un 

claustre de carácter extraordinari en què, com a únic punt de l'ordre del dia, figurarà 

l'acte d'elecció i de proclamació dels professors electes. 

 
art.39 

En la sessió de claustre extraordinari a què es refereix l'article anterior, el director 

o directora del centre llegirà les normes d'aquest reglament relatives al procediment 

d'elecció dels representants del professorat en el Consell Escolar i constituirà la mesa 

electoral. 

La mesa estarà integrada pel director o directora del centre, que hi actuarà com a 

president o presidenta, pel professor o professora de més edat i pel de menys edat, que 

hi farà de secretari o secretària. 

 
art.40 

El quòrum serà el de la meitat dels components del claustre. Quan el nombre siga 

senar, es considerarà que la meitat és el següent nombre enter que resulte de dividir 

per dos el nombre de membres del claustre. Si no hi ha quòrum, es realitzarà una nova 

sessió del claustre en segona convocatòria, vint-i-quatre hores després de l'assenyalada 

per a la primera, en què serà suficient la presència d'un terç dels components del 

claustre. 
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art.41 

Cada mestre o mestra podrà fer constar en la papereta un màxim de dos terços 

del nombre total de la llista de representants d'aquest sector en el Consell Escolar del 

centre. Si el nombre resultant és decimal, es prendrà el següent nombre enter. 

Si en la primera votació no resulta elegit el nombre de representants del 

professorat que corresponga, es farà en el mateix acte una segona votació. Si realitzada 

aquesta no s'aconsegueix el nombre esmentat, caldrà ajustar-se al que disposa l'article 

58.2 d'aquest reglament. 

 

art.42 

1. La representació dels pares i mares en el consell escolar del centre correspondrà 

a aquests o als representants legals de l'alumnat. El dret a elegir i a ser elegit correspon 

al pare i a la mare o, si és el cas, als tutors legals. 

2. Per a l'elecció dels representants dels pares i mares, seran electors i elegibles 

tots els pares, mares o tutors legals de l'alumnat que estiga matriculat al centre i que 

figuren en el cens. L'elecció es produirà entre els candidats admesos per la junta 

electoral. Les associacions de pares i mares d'alumnes legalment constituïdes podran 

presentar candidatures diferenciades. 

 

art.43 

1. L'elecció dels representants dels pares i mares de l'alumnat anirà precedida de 

la constitució de la mesa electoral, que serà l'encarregada de presidir la votació, 

conservar l'orde, vetlar per la puresa del sufragi i realitzar-ne l'escrutini. 

2. L'elecció dels representants dels pares i mares es realitzarà en horari compatible 

amb la jornada laboral ordinària. 

 
art.44 

1. Si el consell escolar es constitueix per primera vegada, la mesa electoral estarà 

integrada per quatre pares, mares o tutors legals elegits per sorteig entre els qui figuren 

en el cens. En els altres casos, formaran part de la mesa electoral els representants dels 

pares i mares de l'alumnat en el consell escolar ixent. 

2. Hi actuaran com a president o presidenta i com a secretari o secretària les 

persones designades pels membres de la mesa. La junta electoral haurà de preveure el 

nomenament de suplents, elegits també per sorteig. 
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art.45 

Podran actuar com a supervisors de la votació per a l'elecció dels seus 

representants, els pares, mares o tutors legals de l'alumnat matriculat al centre que 

hagen sigut proposats per una associació de pares i mares d'alumnes del centre o 

avalats per a això per la firma de deu electors. 

 
art.46 

En l'elecció dels representants dels pares i mares, el vot serà directe, secret i no 

delegable. Cada elector podrà fer constar en la papereta un màxim de dos terços del 

nombre total de representants d'aquest sector en el consell escolar del centre. Si el 

nombre resultant és decimal, es prendrà el següent nombre enter. Els electors hauran 

d'acreditar la seua personalitat mitjançant la presentación del DNI, permís de conducció 

o passaport. 
 

art.47 

1. Amb la finalitat d'aconseguir la major participació possible dels pares i mares, la 

junta electoral establirà per a aquest sector els sistemes de vot per correu o semblants 

que garantisquen el secret del vot i la identificació de l'elector. 

2. Els sobres enviats a la mesa electoral per qualsevol dels procediments fixats per 

la junta electoral aniran signats per l'elector en la solapa i contindran la còpia del DNI, 

passaport o permís de conducció i un altre sobre tancat amb el vot emés, i hauran de ser 

rebuts per la mesa electoral corresponent del centre abans del començament de 

l'escrutini. En el cas del vot no presencial, s'haurà de depositar en una oficina de 

correus, d'acord amb la legislació electoral vigent. 

 
art.48 

El representant del personal d'administració i serveis serà elegit pel personal i 

entre el personal que realitza aquestes funcions al centre, sempre que hi estiga vinculat 

per una relació jurídica administrativa o laboral. Tot el personal d'administració i serveis 

del centre que complisca els requisits indicats té la condició de persona electora i 

elegible. 

 
art.49 

Per a l'elecció del representant en el consell escolar del centre del personal 

d'administració i serveis, es constituirà una mesa integrada pel director o directora, que 

hi actuarà com a president o presidenta, el secretari o secretària i el membre d'aquest 

personal amb més antiguitat. Si el nombre d'electors és inferior a cinc, la votació es 

realitzarà davant la mesa electoral del professorat en una urna separada. 
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art.50 

1. En l'elecció dels representants del personal d'administració i serveis, el vot serà 

directe, secret i no delegable. Cada elector depositarà en la mesa electoral una papereta 

en què farà constar el nom i els cognoms de la persona a qui atorgue la representació. 

 

2. Si alguna persona del sector del personal d'administració i serveis, per malaltia o 

altres motius justificats, no puga estar present en l'acte de votació, podrà deixar el seu 

vot davall la custòdia del secretari o secretària del centre. A l'efecte, s'introduiran els 

noms dels candidats votats en un sobre tancat que al seu torn s'introduirà en un altre 

sobre amb les dades identificatives de l'elector i les firmes de la persona interessada i 

del secretari o secretària, creuades en la solapa. També es podrá exercir el vot per 

correu d'acord amb la legislació electoral vigent. 

 

art.51 

1. En l'elecció dels representants de l'alumnat, seran electors i elegibles tots els 

alumnes de tercer cicle d'Educació Primària que estiguen matriculats al centre i que 

figuren en el cens. L'elecció es produirà entre els candidats admesos per la junta 

electoral. El vot serà directe, secret i no delegable. 

Cada elector podrà fer constar en la papereta un màxim de dos terços del nombre 

total de representants d'aquest sector en el consell escolar del centre. Si el nombre 

resultant és decimal, es prendrà el següent nombre enter. Les associacions d'alumnes, 

les federacions i confederacions d'associacions d'alumnes legalment constituïdes, 

podran presentar candidatures diferenciades. 

 

2. L'elecció dels representants de l'alumnat del tercer cicle d'Educació Primària 

anirà precedida de la constitució de la mesa electoral, que serà l'encarregada de presidir 

la votació, conservar l'ordre, vetlar per la puresa del sufragi i realitzar-ne l'escrutini. 

Aquesta estarà composta pel director o directora del centre, que en serà el president o 

presidenta, i dos membres de l'alumnat elegits per sorteig; hi farà de secretari o 

secretària l'alumne o l'alumna de més edat. Hi podran actuar com a supervisors tots els 

membres que hagen sigut proposats per una associació d'alumnes constituïda legalment 

al centre o avalats per a això per la signatura de deu electors. Així mateix, hi actuarà 

com a supervisor un professor tutor, elegit per sorteig. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

17 

17 

art.52 

En cadascun dels actes electorals, una vegada acabada la votació la mesa 

corresponent procedirà a l'escrutini dels vots. Fet el recompte dels vots, que serà públic, 

se n'estendrà una acta que hauran de signar tots els components de la mesa i en què 

caldrà fer constar els representants elegits, amb indicació, si s'escau, de les sigles de les 

associacions per les quals s'han presentat, el nombre de vots i les observacions que hi 

hagen pogut formular els supervisors. L'acta serà enviada a la junta electoral del centre 

a l'efecte de la proclamació dels diferents candidats elegits, i aquesta n'enviarà una 

còpia al director o directora territorial de Cultura i Educació. 

 
art.53 

En els casos que es produïsca empat en les votacions, l'elecció es dirimirà per 

sorteig. 

 
art.54 

En previsió de substitucions futures dels candidats proclamats, es faran constar en 

l'acta els noms de tots els candidats que han obtingut vots, així com el nombre de vots 

que han obtingut. 

 
art.55 

L'acte de proclamació dels candidats elegits serà realitzat per la junta electoral del 

centre, després de l'escrutini efectuat per la mesa i de la recepció de les actes 

corresponents. Contra les decisions de la junta es podrà interposar un recurs ordinari 

davant el director o directora territorial de Cultura i Educació, la resolució del qual 

posarà fi a la via administrativa. 

 
art.56 

Les despeses que originen les activitats electorals, llevat de les ocasionades per la 

propaganda seran sufragades a càrrec dels crèdits assignats per al funcionament del 

centre. 

 
art.57 

Totes les persones electores i elegibles podran accedir als censos i a la 

documentació que genere el procés electoral. 
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art.58 

1. El director o directora convocarà els diferents membres del Consell Escolar per a 

la sessió de constitució d'aquest, que se celebrarà en el termini de deu dies a comptar 

de la data de proclamació dels candidats electes per la junta electoral. 

 

2. El Consell Escolar es constituirà encara que algun dels sectors de la comunitat 

escolar del centre no haja elegit a tots o part dels seus representants per causes 

imputables a aquests sectors. 

 
art.59 

1. Les reunions del Consell Escolar se celebraran en dia caracteritzat com a hàbil 

per a les activitats docents, una vegada finalitzada la jornada escolar, i que permeta 

l'assistència de tots els membres. Per a la celebració de sessions, deliberacions i presa 

d'acords, caldrà la presència del president o presidenta i del secretari o secretària, o si 

s'escau dels qui els substituïsquen, i de la meitat, almenys, dels membres amb dret a 

vot. 

2. El consell escolar es reunirà com a mínim una vegada al trimestre i sempre que 

el convoque el director o directora o ho sol·liciten almenys un terç dels seus membres, 

cas en què el consell se celebrarà en el termini màxim de deu dies. En tot cas serà 

preceptiva, a més, una reunió en la primera quinzena de setembre i una altra en 

finalitzar el curs. En les reunions de cada trimestre s'avaluarà el grau de compliment de 

la programació general anual i dels acords del consell escolar. En la primera sessió del 

curs s'establirà el calendari de les reunions de caràcter ordinari, incloses les que 

s'establisquen en el pla de treball del consell escolar. 

 

3. El consell escolar prendrà els acords per majoria simple, llevat dels casos 

següents: 

3.1. Elecció del director o directora i aprovació del pressupost i de la seua 

execució, que es realitzaran per majoria absoluta. 

3.2. Aprovació del Projecte Educatiu, del Reglament de Règim Intern i de la 

Programació General Anual, així com de les seues revisions, que es 

realitzaran per majoria de dos terços. 

3.3. Acord de revocació del nomenament del director o directora, que es 

realitzarà per majoria de dos terços. 

 

4. Qualsevol membre del consell escolar i els qui acrediten la titularitat d'un 

interés legítim, podrán adreçar-se al secretari o secretària del consell escolar perquè els 

siga expedit un certificat dels seus acords. 
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art.60 

1. No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figure inclòs 

en l'ordre del dia, llevat que hi siguen presents tots els membres de l'òrgan col·legiat i 

l'assumpte siga declarat d'urgència pel vot favorable de la majoria. 

2. En reunió ordinària, el director o directora enviarà als membres del consell 

escolar la convocatòria, que contindrà l'orde del dia de la reunió i la documentació que 

haja de ser objecte de debat i, si escau, aprovació, de manera que aquests puguen 

rebre-la amb una antelació mínima d'una setmana. A més es podrà realitzar 

convocatòria extraordinària, amb una antelació mínima de 48 hores, quan la naturalesa 

dels assumptes que calga tractar així ho aconselle. 

 

art.61 

1. Al si del Consell Escolar del centre es constituiran com a mínim les comissions 

següents: 

- De convivència. 

- Pedagògica. 

- Econòmica. 

- De menjador, als centres en què hi haja aquest servei. 

 

2. El Consell Escolar podrà constituir altres comissions per a assumptes específics, 

respectant la composició general de les comissions. Les comissions informaran el consell 

escolar del centre trimestralment dels assumptes de la seua competència, i les seues 

reunions es faran en un horari que possibilite l'assistència de tots els membres. 

 

3. Les comissions del Consell Escolar del centre estaran composades, almenys, pel 

director o directora, dos mestres i dos pares o mares de l'alumnat, elegits pel sector 

corresponent entre els membres del consell escolar. 

 
art.62 

1. La comissió econòmica informarà el consell escolar sobre totes les matèries 

d'índole económica que li encomane el consell. Les seues reunions es realitzaran, com a 

mínim, una vegada al trimestre. 

 
art.63 

Constituït el consell escolar del centre i en la primera sessió, els diferents sectors 

d'aquest elegirán entre ells, el qui ha de formar part de les comissions. 
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art.64 

1. El procediment d'elecció dels membres del Consell Escolar que no formen part 

de l'equip directiu del centre es desenvoluparà durant el primer trimestre del curs 

acadèmic. La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència fixarà la data de celebració de les 

eleccions amb un mes d'antelació, com a mínim. 

 

2. El Consell Escolar es renovarà per meitats cada dos anys de forma alternativa.   

Cada una d'aquestes estarà configurada de la manera següent: 

 

3. Les vacants que es produeixquen durant el mandat del Consell Escolar, sense 

perjudici del que preveu el punt 2 d'aquest mateix article, seran cobertes segons preveu 

l'article 54 d'aquest reglament. En cas que no hi haja més candidats per a cobrir les 

vacants, aquestes restarien sense cobrir fins la renovació parcial del Consell Escolar. No 

obstant això, els membres que han conclòs el mandat continuaran en funcions fins la 

presa de possessió dels membres que hagen de succeir-los. 

 
art.65 

El Consell Escolar del centre tindrà les atribucions que legalment li corresponguen 

i específicament les següents: 

1. Establir les directrius per a l'elaboració del Projecte Educatiu del Centre, 

aprovar-lo una vegada elaborat i avaluar-lo, sense perjudici de les competències que el 

claustre de professors té atribuïdes en relació amb la planificació i l'organització 

docents. Així mateix, establir els procediments per a la seua revisió quan l'avaluació 

interna ho aconselle. 

2. Elegir el director o directora del centre. 

3. Proposar la revocació del nomenament del director o directora, després de 

l'acord dels seus membres amb dret a vot adoptat per majoria de dos terços.  

4. Decidir sobre l'admissió de l'alumnat, amb subjecció estricta al que estableix la 

Llei Orgànica 9/1995, de 20 de novembre i les disposicions que la desenvolupen. 

5. Resoldre els conflictes i imposar les correccions amb finalitat pedagògica que 

corresponguen a les conductes de l'alumnat que perjudiquen greument la convivència al 

centre, d'acord amb les normes que regulen els seus drets i deures, i promoure accions 

de prevenció. 

6. Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seua execució. 

7. Adoptar criteris per a l'elaboració de la Programació General Anual del centre, 

aprovar-la i avaluarla. 

8. Elaborar les directrius per a la programació i el desenvolupament de les 

activitats escolars complementàries, visites i viatges, menjadors i colònies d'estiu, 

aprovar aquestes activitats en el pla general anual i avaluar-les en la memòria anual. 
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9. Establir relacions de col·laboració, amb fins culturals i educatius, amb altres 

centres, entitats i organismes. 

10. Promoure la renovació de les instal·lacions i de l'equipament escolar, així com 

vigilar-ne la conservació. 

11. Supervisar, analitzar i valorar l'activitat general del centre en els aspectes 

administratius i docents. 

12. Emetre informe sobre la memòria de les activitats i la situació general del 

centre que amb caràcter anual presente l'equip directiu. 

13. Analitzar i avaluar l'evolució del procés d'ensenyament i aprenentatge al 

centre, a través dels resultats de les avaluacions i de l'anàlisi que en aquest sentit 

realitze el claustre de professors. 

14. Analitzar i avaluar qualsevol informe i els resultats de les avaluacions que, 

sobre el centre, realitze l'administració educativa. 

15. Aprovar el Pla de Normalització Lingüística del centre i, si s'escau, el Disseny 

Particular del Programa d'educació bilingüe que tinga autoritzat el centre. 

16. Conéixer i proposar a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència les relacions 

del centre amb les institucions de l'entorn. 

17. Establir els criteris sobre la participació en activitats culturals, esportives i 

recreatives, així com aquelles accions assistencials en què el centre puga prestar la seua 

col·laboració. 

18. Establir el propi pla de treball per a l'execució de les seues atribucions. 

19. Aprovar el Reglament de Règim Intern del centre. 

 

 

 
art.66 

De totes les decisions que es prenguen en el Consell, se n'hauran d'informar els 

diferents sectors representats i s'exposarà al tauler d'anuncis un extracte dels acords 

presos. A més, en la primera reunió que es realitze al començament del curs, el Consell 

Escolar decidirà el procediment més adequat per a garantir la màxima difusió dels 

acords adoptats. En tot cas caldrà informar les associacions de pares i mares d'alumnes i 

el Claustre de Professors. 
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 Claustre de Professors 

 
art.67 

El règim jurídic dels claustres de professors serà l'establit en el capítol II del títol II 

de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 

Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

 
art.68 

1. El Claustre, òrgan propi de participació dels mestres del centre, té la 

responsabilitat de planificar, coordinar i decidir sobre tots els aspectes pedagògics del 

centre. 

2. El Claustre serà presidit pel director o directora, i estarà integrat per la totalitat 

dels mestres que presten serveis al centre. 

 
art.69 

Són competències del Claustre: 

 

1. Realitzar propostes per a l'elaboració i modificació del projecte educatiu del 

centre, de la programació general anual, del pla de normalització lingüística i de les 

activitats complementàries i extraescolars. 

 

2. Aprovar i avaluar els projectes curriculars, d'acord amb el projecte educatiu del 

centre, i les seues modificacions posteriors. 

 

3. Aprovar i avaluar els aspectes docents, d'acord amb el projecte educatiu del 

centre, de la programació general anual del centre i emetre informe sobre aquesta 

abans de la presentació al consell escolar. 

 

4. Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació, la investigació i la innovació 

pedagògiques i de la formació del professorat del centre. 

 

5. Elegir els seus representants en el consell escolar. 

 

6. Conéixer les candidatures a la direcció i els programes presentats pels 

candidats. 

 

7. Establir els criteris per a l'assignació i la coordinació de tutories i de les activitats 

d'orientació del'alumnat. 
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8. Establir els criteris pedagògics per a l'elaboració dels horaris de l'alumnat. 

 

9. Analitzar i avaluar trimestralment el funcionament general i la situació 

econòmica del centre, sense perjudici de les competències atribuïdes al Consell Escolar. 

 

10. Analitzar i avaluar l'evolució del rendiment escolar general del centre a través 

dels resultats de les avaluacions i altres mitjans, i elevar-ne l'anàlisi al consell escolar, 

sense perjudici de les competències atribuïdes a aquest òrgan. 

 

11. Analitzar i valorar els resultats de l'avaluació del centre que realitze 

l'administració educativa o qualsevol informe referent a la marxa d'aquest, sense 

perjudici de les competències atribuïdes al Consell Escolar. 

 

12. Aportar al Consell Escolar del centre criteris i propostes per a l'elaboració del 

Reglament de Règim Intern. 

 
art. 70 

El Claustre es reunirà, com a mínim, una vegada cada dos mesos i sempre que el 

convoque el director o directora o ho sol·liciten, almenys, un terç dels membres. Serà 

preceptiva una sessió del Claustre al començament del curs i una altra al final. 

 

art. 71 

L'assistència a les sessions del Claustre serà obligatòria per a totes les persones 

que el componen. 
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capítol 2. ÒRGANS UNIPERSONALS 

 Director 

Són competències del director o directora: 

1. Dirigir i coordinar totes les activitats del centre cap a la consecució del seu 

projecte educatiu, d'acord amb les disposicions vigents i sense perjudici de les 

competències atribuïdes al consell escolar del centre i al claustre. 

2. Exercir la representació del centre i representar l'administració educativa al 

centre, sense perjudici de les atribucions de les altres autoritats educatives. 

3. Complir i fer complir les lleis i restants normes en vigor. 

4. Col·laborar amb els òrgans de l'administració educativa en tot allò relatiu a la 

consecució dels objectius educatius del centre. 

5. Designar i proposar el cessament dels altres membres de l'equip directiu, així 

com designar i fer cessar els coordinadors de cicle i els tutors, d'acord amb el 

procediment establit en aquest reglament. 

6. Exercir la direcció de tot el personal adscrit al centre, així com dirigir la gestió 

dels mitjans materials. 

7. Afavorir la convivència al centre i imposar les correccions que corresponguen 

d'acord amb el que establisca l'administració educativa i en compliment dels criteris 

fixats pel consell escolar del centre. 

8. Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions de tots els òrgans 

col·legiats del centre i executar els acords adoptats en l'àmbit de la seua competència. 

9. Autoritzar les despeses, d'acord amb el pressupost del centre, i ordenar els 

pagaments, així com formalitzar contractes relatius a béns, subministraments i serveis, 

d'acord amb la normativa vigent. I també visar els certificats i els documents oficials del 

centre. 

10. Coordinar i fomentar la participació dels diferents sectors de la comunitat 

escolar, procurant els mitjans necessaris per a l'execució més eficaç de les seues 

atribucions. 

11. Coordinar l'elaboració del projecte educatiu i de la programació general anual 

del centre, d'acord amb les directrius i els criteris establits pel consell escolar i amb les 

propostes realitzades pel claustre de professors i per l'associació de pares i mares 

d'alumnes i responsabilitzar-se amb l'equip directiu de la seua redacció. 

12. Promoure l'ús vehicular i social del valencià en les activitats del centre, d'acord 

amb la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià i la normativa de desplegament. 

13. Impulsar i promoure les relacions del centre amb les institucions de l'entorn. 

14. Presentar la memòria anual sobre les activitats i la situació general del centre 

al director o directora territorial de Cultura i Educació. 
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15. Garantir i facilitar la informació sobre la vida del centre als diferents sectors de 

la comunitat escolar i a les seues organitzacions representatives, lliurant-los còpia dels 

documents que li siguen requerits en els termes establits en la Llei de Règim Jurídic de 

les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

16. Garantir el dret de reunió del professorat, alumnat, pares i mares d'alumnes i 

personal d'administració i serveis. 

17. Facilitar l'adequada coordinació amb altres serveis educatius de la seua 

demarcació. 

18. Subministrar la informació que li siga requerida per les autoritats educatives 

competents. 

19. Assumir les competències del cap o de la cap d'estudis i del secretari o 

secretària als centres que reglamentàriament no hi haja aquests càrrecs. 

20. Proposar actuacions anuals al consell escolar del centre i al claustre de 

professors que despleguen les línies bàsiques del programa presentat per a la seua 

elecció, i presentar un informe al final del curs sobre la realització d'aquestes. 

21. El director o directora i l'equip directiu hauran de realitzar informes trimestrals 

de les activitats i de la situació general del centre dirigits al claustre de professors i al 

consell escolar. 

22. Qualsevol altra que li siga atribuïda legalment o reglamentàriament. 

 

1. El director o directora del centre cessarà en les seues funcions a l'acabament del 

mandat o en produir-se alguna de les causes següents: 

 

1.1. Renúncia motivada acceptada pel director o directora territorial de 

Cultura i Educació, escoltat el consell escolar. 

1.2. Destitució o revocació acordada pel director o directora territorial de 

Cultura i Educació en els termes previstos en l'article 21 d'aquest reglament. 

1.3. Concurrència en el director o directora d'alguna de les causes que, 

d'acord amb l'article 13.3 d'aquest reglament, n'haurien impedit la presentació 

com a candidat o candidata. 

1.4. Trasllat voluntari o forçós, pas a la situació de serveis especials, 

excedència voluntària o forçosa i suspensió de funcions d'acord amb el que 

disposa la legislació vigent o qualsevol altra circumstància per la qual deixe de 

prestar serveis al centre. 

 

2. Si el director o directora cessa abans d'acabar el mandat per qualsevol de les causes 

enumerades en l'apartat anterior, el director o directora territorial, després de la 

consulta al consell escolar, nomenarà un director o directora en funcions fins la nova 

elecció en la convocatòria següent. 
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3. Quan el director o directora d'un centre haja obtingut, encara que siga 

provisionalment, el trasllat a un altre centre o quan li reste menys d'un any per a arribar 

a l'edat de jubilació, se celebraran noves eleccions. El director o directora elegit prendrà 

possessió amb data 1 de juliol següent, moment en què cessarà en el càrrec el director o 

directora anterior, i el seu mandat s'estendrà fins la primera Convocatòria ordinària que 

es realitze. 

 

 Cap d’Estudis 

En cas d'absència o malaltia del director o directora, es farà càrrec de les seues 

funcions el cap o la cap d'estudis o, si no, el mestre o mestra que designe el director o 

directora, i caldrà donar-ne compte al consell escolar del centre quan es preveja una 

absència o malaltia d'una durada superior a quinze dies. En cas que el director o 

directora no el designe, es farà càrrec de les seues funcions el mestre o mestra més 

antic al centre, i si n'hi ha diversos d'igual antiguitat, el de més antiguitat en el cos. 

 

1. El cap o la cap d'estudis i el secretari o secretària seran designats pel director o 

directora entre els mestres funcionaris de carrera en situació de servei actiu i amb 

destinació al centre, després de la comunicació al consell escolar, i seran nomenats pel 

director o directora territorial de Cultura i Educació. 

2. No podran ser nomenats cap d'estudis ni secretari o secretària els mestres que 

es troben en la situació prevista en l'article 13.3 d'aquest reglament. 

3. Quan un centre no dispose de mestres amb destinació definitiva per ser de nova 

creació o per altres circumstàncies, podran ser nomenats pel director o directora 

Territorial de Cultura i Educació, com a cap d'estudis i com a secretari o secretària, 

mestres que hi tinguen destinació provisional. 

 

Són competències del cap o de la cap d'estudis: 

 

1. Substituir el director o directora en cas d'absència o malaltia. 

2. Coordinar i vetlar per l'execució de les activitats de caràcter acadèmic, 

d'orientació i complementàries del professorat i de l'alumnat en relació amb el projecte 

educatiu del centre, els projectes curriculars i la programació general anual. 

3. Confeccionar els horaris acadèmics de l'alumnat i dels mestres d'acord amb els 

criteris aprovats pel claustre de professors i amb l'horari general, així com vetlar pel seu 

estricte compliment. 

4. Coordinar les tasques dels equips de cicle i dels seus coordinadors. 

5. Coordinar l'acció dels tutors, d'acord amb el Pla d'Acció Tutorial inclòs en els 

projectes curriculars. 
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6. Coordinar les activitats de perfeccionament del professorat, així com planificar i 

organitzar les activitats de formació del professorat realitzades pel centre. 

7. Organitzar els actes acadèmics. 

8. Buscar l'aprofitament òptim de tots els recursos didàctics i dels espais existents 

al centre. 

9. Organitzar la participació de l'alumnat en les activitats del centre. 

10. Organitzar la cura de l'alumnat en els períodes d'esplai i altres activitats no 

lectives. 

11. Vetlar pel compliment de les especificacions del pla de normalització lingüística 

pel que fa a l'ús acadèmic i social del valencià. 

12. Coordinar l'elaboració i l'actualització del projecte curricular del centre. 

13. Vetlar per l'elaboració de les adaptacions curriculars necessàries. 

14. Vigilar l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes. Coordinar les 

reunions d'avaluació i presidir les sessions d'avaluació de fi de cicle. 

15. Coordinar les accions d'investigació i innovació educatives que es realitzen al 

centre. 

16. Qualsevol altra funció que li puga ser encomanada pel director o directora dins 

el seu àmbit de  competència. 

 

 

 Secretari 

Són competències del secretari o secretària: 

1. Ordenar el règim administratiu del centre, de conformitat amb les directrius del 

director o directora. 

2. Gestionar els mitjans humans i materials del centre. 

3. Actuar com a secretari o secretària dels òrgans col·legiats de govern del centre, 

estendre les actes de les sessions i donar fe dels acords amb el vistiplau del director o 

directora. 

4. Custodiar els llibres i arxius del centre. 

5. Expedir els certificats que requerisquen les autoritats i els interessats o els seus 

representants en la llengua oficial que els sol·liciten. 

6. Realitzar l'inventari del centre i mantenir-lo actualitzat. 

7. Custodiar i organitzar la utilització del material didàctic. 
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8. Exercir, sota l'autoritat del director o directora, la direcció del personal 

d'administració i serveis adscrit al centre. 

9. Elaborar el projecte de pressupost del centre. 

10. Ordenar el règim econòmic del centre, de conformitat amb les directrius del 

director o directora, realitzar-ne la comptabilitat i retre'n comptes davant les autoritats 

corresponents. 

11. Vetllar pel manteniment material del centre en tots els aspectes, d'acord amb 

els suggeriments del director o directora. 

12. Vetllar pel compliment de les especificacions del pla de normalització 

lingüística pel que fa a l'ús administratiu del valencià. 

13. Diligenciar, ordenar el procés d'arxivament i custodiar els expedients 

acadèmics, els llibres d'escolaritat i tots els documents que siguen generats al centre. 

14. Donar a conéixer, difondre públicament i suficient a tota la comunitat 

educativa, la información sobre normativa, disposicions legals i assumptes d'interés 

general o professional que arribe al centre. 

15. Qualsevol altra funció que li encomane el director o directora dins el seu àmbit 

de competència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

29 

29 

Cessament 

 

1. El cap o la cap d'estudis i el secretari o secretària cessaran en les seues funcions 

a l'acabament del mandat o en produir-se alguna de les circumstàncies següents: 

    1.1. Renúncia motivada acceptada pel director o directora del centre, escoltat el 

consell escolar. 

    1.2. Concurrència en el cap o la cap d'estudis o en el secretari o secretària de les 

causes que, d'acord amb l'article 13.3 d'aquest reglament, n'haurien impedit el 

nomenament. 

    1.3. El director o directora territorial de Cultura i Educació separarà o suspendrà 

qualsevol dels membres de l'equip directiu designat pel director o directora quan 

incomplisca greument les seues funcions, després de l'informe raonat del director o 

directora i escoltat el consell escolar del centre, donant audiència a la persona 

interessada. 

    1.4. Trasllat voluntari o forçós, pas a la situació de serveis especials, excedència 

voluntària o forçosa i suspensió de funcions d'acord amb el que disposa la legislació 

vigent. 

    1.5. Quan cesse el director o directora que els va proposar i es produïsca el 

nomenament de nou director o directora. 

    1.6. A proposta del director o directora, mitjançant informe raonat, després de la 

comunicació al consell escolar del centre i de l'audiència de la persona interessada. 

 

2. En cas de cessament del cap o de la cap d'estudis o del secretari o secretària per 

alguna de les causes indicades en l'apartat anterior, el director o directora designarà els 

nous titulars del càrrec o càrrecs vacants en el termini d'un mes. 

 

En cas d'absència o malaltia del cap o de la cap d'estudis o del secretari o 

secretària, es farà càrrec de les seues funcions el director o directora o, si no, el mestre 

o mestra que designe el director o directora, i caldrà donar-ne compte al Consell Escolar 

del centre quan es preveja una absència o malaltia d'una durada superior a quinze dies. 
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capítol 3. ÒRGANS DE COORDINACIÓ DOCENT 

 Equips de Cicle 

art. 78 

Els equips de cicle, que agruparan tots els mestres que imparteixca docència en 

el cicle, són els òrgans bàsics encarregats d'exercir les següents funcions, sota la 

supervisió del cap o la cap d'estudis: 

 

1. Realitzar propostes per a l'elaboració del projecte curricular. 

2. Organitzar i desenvolupar els ensenyaments propis del cicle educatiu, analitzar 

els objectius aconseguits i proposar mesures de millora. 

3. Realitzar les adaptacions curriculars significatives per a l'alumnat amb 

necessitats educatives especials, després de l'avaluació pel servei especialitzat 

d'orientació educativa, psicopedagògica i professional, que també ha de participar 

directament en la seua elaboració i redacció. 

4. Realitzar propostes d'activitats escolars complementàries i extraescolars. 

5. Vetllar per la coherència i la continuïtat de les accions educatives al llarg de 

l'Educació Infantil i l'Educació Primària, segons corresponga. 

 
art. 79 

1. Cada un del equips de cicle estarà dirigit per un coordinador o coordinadora. 

2. Els coordinadors de cicle hauran de ser mestres que hi impartisquen docència i 

exerciran el càrrec durant dos cursos acadèmics. Seran designats pel director o 

directora, a proposta de l'equip de cicle. 

 
art. 80 

Correspon al coordinador de cicle: 

1. Participar en l'elaboració del projecte curricular del nivell corresponent i elevar a 

la Comissió de Coordinació Pedagògica les propostes formulades en aquest sentit per 

l'equip de cicle. 

2. Coordinar junt amb el cap o la cap d'estudis les funcions de tutoria de l'alumnat 

del cicle. 

3. Coordinar l'ensenyament en el cicle corresponent d'acord amb el projecte 

curricular. 
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art. 81 

Els coordinadors de cicle cessaran en les seues funcions a l'acabament del mandat 

o en produir-se alguna de les causes següents: 

 

1. Renúncia motivada acceptada pel director o directora del centre. 

2. Revocació pel director o directora, a proposta raonada de l'equip de cicle, amb 

audiència de la persona interessada. 

3. Trasllat de centre o altres circumstàncies. 

 

 Comissió de Coordinació Pedagògica 

art. 82 

1. En les escoles d'Educació Infantil i en els col·legis d'Educació Primària hi haurà 

una Comissió de Coordinació Pedagògica que estarà integrada pel director o directora, 

que en serà el president o presidenta, el cap o la cap d'estudis, els coordinadors de cicle 

i, si s'escau, l'especialista en psicologia i pedagogia del servei psicopedagògic escolar i un 

mestre o mestra d'educació especial (pedagogia terapèutica), si n'hi ha.  

Actuarà com a secretari o secretària de la comissió la persona de menys edat. 

2. Aquesta comissió podrà incorporar altres membres del claustre per a realitzar 

les tasques previstes en l'àmbit de les seues atribucions. 

3. Als centres amb menys de nou unitats, les funcions de la comissió de 

coordinació pedagógica seran assumides pel claustre. 

art. 83 

La Comissió de Coordinació Pedagògica tindrà, en relació amb el règim de 

funcionament regulat en el títol V d'aquest reglament, les atribucions següents: 

 

1. Analitzar, des del punt de vista educatiu, el context cultural i sociolingüístic del 

centre a fi de proposar a l'equip directiu, si escau, el disseny particular del programa 

d'educació bilingüe i el pla de normalització lingüística per a la inclusió en el projecte 

educatiu del centre. 

2. Coordinar l'elaboració dels projectes curriculars, així com les possibles 

modificacions, i responsabilitzar-se de la seua redacció. 

3. Elaborar la proposta d'organització de l'orientació educativa i del pla d'acció 

tutorial per a la inclusió en els projectes curriculars. 

4. Elaborar la proposta dels criteris i dels procediments previstos per a realitzar les 

adaptacions curriculars significatives a l'alumnat amb necessitats educatives especials, 

per a la inclusió en els projectes curriculars. 
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5. Assegurar la coherència entre el projecte educatiu de centre, els projectes 

curriculars i la programació general anual. 

6. Vetlar pel compliment i la posterior avaluació dels projectes curriculars en la 

pràctica docent del centre. 

7. Proposar al claustre la planificació de les sessions d'avaluació, d'acord amb les 

decisions incloses en els projectes curriculars. 

8. Coordinar les activitats d'orientació dirigides a l'alumnat del centre. 

9. Promoure i, si escau, coordinar les activitats de perfeccionament del 

professorat. 

 

 Reunió de Delegats 

 La reunió de delegats és un òrgan de participació de l´alumnat que serveix 

com a vincle entre les tutories i els òrgans unipersonals i col·lectius del centre. 

Composició 

Està formada per els delegats/des de cada un dels nivells de l´eduació primària i el 

cap d´estudis. Un delegat/da del nivell superior, actuarà com a secretària confeccionant 

les actes. 

Reunions 

Es realitzen amb una periodicitat mensual, normalment a la biblioteca. 

Acords 

En les tutories de cada classe es recullen propostes que es duran a la reunió de 

delegats/des on es debatran i es valoraran. Cal dir que en la reunió de delegats/des 

també es prenen acords i recomanacions que es porten a les tutories respectives. Per 

tant, existeix una relació bidireccional entre les propostes i les sessions de tutoria. 
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 Tutories 

art. 84 

1. La tutoria i l'orientació de l'alumnat formarà part de la funció docent. És 

obligatòria la realització d´una sessió de tutoria per setmana. 

2. Cada grup d'alumnes tindrà un mestre tutor. Podrà ser mestre o mestra tutor 

qui impartisca diverses àrees del currículum. 

3. El mestre o mestra tutor serà designat pel director o directora, a proposta del 

cap d'estudis, d'acord amb els criteris establerts pel Claustre. 

 

art. 85 

Els mestres tutors exerciran les funcions següents: 

1. Dur a terme el pla d'acció tutorial establit en el projecte curricular del nivell 

corresponent i aprova pel claustre. 

2. Coordinar el procés d'avaluació de l'alumnat del seu grup i, al final de cada cicle 

de l'Educació Primària, prendre la decisió procedent sobre la promoció de l'alumnat, 

tenint en compte els informes dels altres professors del grup. Aquesta decisió requerirà 

l'audiència prèvia dels pares, mares o tutors legals quan comporte que l'alumne o 

l'alumna no promocione al cicle o etapa següent. 

3. Si escau, adoptar amb els professors de cicle les mesures educatives 

complementàries o d'adaptació curricular que es consideren necessàries com a 

conseqüència de l'avaluació del procés d'ensenyament i aprenentatge de l'alumnat. 

4. Facilitar la integració dels alumnes en el grup i fomentar en ells el 

desenvolupament d'actituds participatives. 

5. Orientar l'alumnat en els processos d'aprenentatge. 

6. Col·laborar amb el servei psicopedagògic escolar per a la consecució dels 

objectius establits en el pla d'acció tutorial. 

7. Si escau, desenvolupar en coordinació amb el professional del servei 

psicopedagògic escolar i amb el mestre o mestra d'educació especial les adaptacions 

curriculars significatives i les mesures d'intervenció educativa per a l'alumnat amb 

necessitats educatives especials. 
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8. Informar els pares, mares o tutors legals, professorat i alumnat del grup de tot 

allò que els concernisca en relació amb les activitats docents i amb el procés 

d'ensenyament i aprenentatge dels alumnes. 

9. Fomentar la cooperació educativa entre el professorat i els pares i mares o 

tutors legals dels alumnes. 

10. Atendre i cuidar, juntament amb la resta dels professors del centre, els 

alumnes en els períodes d'esplai i en altres activitats no lectives. 

 

art. 86 

El cap o la cap d'estudis coordinarà el treball dels tutors i hi mantindrà les reunions 

periòdiques necessàries per a això. 
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capítol 4. PARTICIPACIÓ DELS PARES I MARES D´ALUMNES AL CENTRE 

 Associació de mares i pares d’alumnes (AMPA) 

 
art. 72 

1. En les escoles d'Educació Infantil i Primària podrà haver-hi les associacions de 

pares i mares d'alumnes regulades en el Decret 126/86, de 20 d'octubre, del Consell de 

la Generalitat Valenciana.  Aquestes són entitats per a la participació i la col·laboració en 

el funcionament dels centres educatius, a través dels òrgans que els són propis: 

1.1. La presidència de l'associació de pares i mares d'alumnes legalment 

constituïda al centre. 

1.2. La junta directiva de l'associació de pares i mares d'alumnes legalment 

constituïda al centre. 

 

2. La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència regularà la participació i la 

col·laboració en el funcionament dels centres en el supòsit que hi haja més d'una 

associació de pares i mares d'alumnes legalment constituïda o que els seus estatuts 

prevegen òrgans no previstos en els apartats 1.1 i 1.2 d'aquest mateix article. 

 
art. 73 

1. Els presidents de les associacions de pares i mares d'alumnes, com a òrgans de 

l'entitat per a la participació i la col·laboració en el funcionament del centre, treballaran 

de forma coordinada amb l'equip directiu d'aquest en l'exercici de les funcions a què es 

refereix l'article 75 d'aquest reglament. 

 

2. Les juntes directives de les associacions de pares i mares d'alumnes, com a 

òrgans de l'entitat per a la participació i la col·laboració en el funcionament del centre, 

es regiran en el funcionament intern, elecció i durada del mandat pel que establisquen 

els seus estatuts i les disposicions legals vigents. 
 

art. 74 

A l'efecte de la participació de les associacions de pares i mares d'alumnes 

regulada en aquest títol, la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència certificarà, si escau, 

que els seus estatuts compleixen els requisits regulats en el Decret 126/86, de 20 

d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, segons les dades que consten en el 

Cens de Confederacions, Federacions i Associacions de Pares i Mares de l'Alumnat de 

Centres Docents no Universitaris de la Comunitat Valenciana. 
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art. 75 

El president o presidenta de l'associació de pares i mares d'alumnes, com a òrgan 

de l'entitat per a la participació i la col·laboració en el funcionament del centre, podrà: 

 

1. Col·laborar amb l'equip directiu per al bon funcionament del centre. 

2. Presentar al Consell Escolar propostes per a facilitar i fomentar la participació 

coordinada de tota l'activitat educativa en la vida del centre. 

3. Participar, segons es determine, en els procediments d'avaluació de les 

diferents activitats i projectes del centre i col·laborar en les avaluacions externes del seu 

funcionament. 

4. Proposar a la comunitat escolar actuacions que afavorisquen les relacions entre 

els diferents col·lectius que la integren i milloren la convivència al centre. 

5. Facilitar l'execució coordinada de les decisions del consell escolar en l'àmbit de 

la seua responsabilitat. 

6. Proposar criteris per a l'elaboració del projecte de pressupost. 

7. Elaborar propostes per al projecte educatiu del centre, la programació general 

anual i la memoria de fi de curs. 

8. Aquelles altres funcions que s'establisquen reglamentàriament. 
 

Article 76 

La junta directiva de l'associació de pares i mares d'alumnes del centre, com a 

òrgan de l'entitat per a la participació i la col·laboració en el funcionament del centre, 

podrà: 

 

1. Elevar al Consell Escolar la proposta per a l'elaboració del projecte educatiu i de 

la programació general anual. 

2. Informar el Consell Escolar dels aspectes del funcionament del centre que 

considere oportuns. 

3. Informar els pares i mares de l'alumnat de les activitats que estiga 

desenvolupant. 

4. Rebre informació del Consell Escolar sobre els temes tractats en aquest, així 

com rebre l'ordre del dia de les convocatòries de les seues reunions per a l'elaboració, si 

escau, de propostes. 

5. Elaborar informes per al Consell Escolar a iniciativa pròpia o a petició d'aquest. 

6. Elaborar propostes de modificació del Reglament de Règim Intern. 

7. Rebre un exemplar del projecte educatiu, del projecte curricular d'etapa i, si 

s'escau, de les seues modificacions, així com un exemplar de la programació general 

anual. 
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8. Fomentar la col·laboració entre els pares i mares, alumnes i mestres del centre 

per al bon funcionament d'aquest. 

9. Participar, segons es determine, en els procediments d'avaluació de les 

diferents activitats i projectes del centre i col·laborar en les avaluacions externes del seu 

funcionament. 

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

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

centre. 

12. Utilitzar les instal·lacions del centre en els termes que s'establisca. 
 

13. Formular propostes per a la realització d'activitats complementàries que, en 

cas que siguen acceptades, hauran de figurar en la programació general anual. 
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TÍTOL V. CONCRECIÓ DELS DRETS I DEURES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 

 

article  1. Objecte 

El present títol té com a objecte: 

a) Aconseguir una bona convivència escolar que permeta el desenvolupament 

integral de l’alumnat, facilite el treball docent amb tota normalitat perquè el sistema 

educatiu assoleixca els fins i objectius previstos. 

b) La regulació dels drets i deures de l’alumnat; dels pares, mares tutors o tutores; 

del professorat, i del personal d’administració i servei en l’àmbit de la convivència 

escolar. 

c) La regulació de les normes de convivència i dels procediment per a la resolució 

dels conflictes que alteren la convivència escolar. 

 

Principis Generals 

1. Tot l’alumnat té els mateixos drets i deures, sense més distinctions que aquelles 

que es deriven de la seua edat i de les etapes o els nivells de les ensenyaments que 

cursen. 

2. Tots els pares, mares, tutors o tutores dels alumnes tenen els mateixos drets i 

responsabilitats en el desenvolupament educatiu dels seus fills, filles, tutelats o 

tutelades. 

3. Tot el professorat, així com qualsevol persona que duga a terme la seua activitat 

educadora al centre, té els mateixos drets i deures en el desenvolupament educatiu de 

l’alumnat, sense més distincions que aquelles que es deriven de la seua relació jurídica 

amb el centre, els càrrecs directius o les funcions docents que exerceixca. 

4. La participació de la comunitat educativa en l’elaboració, el control del 

compliment i l’avaluació de les normes de convivència del centre, i la del professorat i 

l’alumnat en les normes d’aula. 
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art. 4. Exercici dels drets 

 L’exercici dels drets per part dels alumnes, i de les alumnes, dels pares, 

mares, tutors o tutores i del professorat, així com del personal d’administració i serveis, 

en l’àmbit de la convivència escolar, implica el reconeixement i el respecte dels drets de 

tots els membres de la comunitat educativa. 

 

capítol 1. Drets dels pares, mares, tutors o tutores dels alumnes 

art. 50  

Els representants legals dels alumnes tenen dret: 

a) A ser respectats, rebre un tracte adequat i ser valorats per la comunitat 

educativa, i per la societat en general, en l’exercici de les seues funcions. 

b) Que els seus fills i filles reben una educació amb la màxima garantia de qualitat, 

d’acord amb els fins i drets establits en la Constitució, en l’Estatut d’Autonomia de la 

Comunitat Valenciana i en les lleis educatives. 

c) A participar en el procés d’ensenyament i aprenentatge dels seus fills i filles 

sense detriment de les competències i responsabilitats que corresponen a altres 

membres de la comunitat educativa. 

d) A conéixer els procediments establerts pel centre educatiu per a una adequada 

col·laboració amb aquest. 

e) A estar informats sobre el progrés de l’aprenentatge i la integració 

socioeducativa dels seus fills i filles. 

f) A rebre informació sobre les normes que regulen la convivencia en el centre. 

g) A participar en l’organització, el funcionament, el govern i l’avaluació del centre 

educatiu, en els termes establerts en les lleis. 

h) A ser informats sobre el procediment per a presentar queixes, reclamacions i 

suggeriments. 

i) A ser oïts en aquelles decisions que afecten l’orientació acadèmica i professional 

dels seus fills i filles. 

j) Que els siguen notificades les faltes d’assistència i retards. 
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k) Que els siguen notificades les mesures educatives correctores i disciplinàries en 

les quals puguen incórrer els seus fills i filles. 

 l) A ser informats del projecte educatiu del centre, i del caràcter propi del centre. 

m) A presentar per escrit les queixes, reclamacions i suggeriments que consideren 

oportuns, relatius tant al funcionament del centre educatiu com a les decisions o 

mesures adoptades amb els seus fills i filles. 

 

art. 51. Dret d’associació dels pares, mares, tutors o tutores dels alumnes 

1. Els pares, mares, tutors o tutores dels alumnes tenen garantida la llibertat 

d’associació en l’àmbit educatiu. 

2. Les associacions de pares, mares, tutors o tutores d’alumnes assumiran, entre 

altres, les finalitats següents: 

a) Assistir els pares, mares, tutors o tutores en tot allò que concerneix l’educació 

dels seus fills i filles o pupils i pupil·les. 

b) Col·laborar en les activitats educatives dels centres docents. 

c) Promoure la participació dels pares, mares, tutors o tutores des alumnes en la 

gestió del centre. 

3. En cada centre docent podran existir associacions de pares i mares d’alumnes 

integrades pels pares, mares, tutors o tutores. 

4. Les associacions de pares i mares d’alumnes podran utilitzar els locals dels 

centres docents per a la realització de les activitats que els són pròpies, a este efecte, els 

o les titulars dels centres privats concertats o els directors o directores dels centres 

docents públics facilitaran la integració de les dites activitats en la vida escolar, sempre 

que no alteren el normal desenvolupament d’aquesta. 

5. Les administracions educatives afavoriran l’exercici del dret d’associació dels 

pares i mares, així com la formació de federacions i confederacions. 

6. Reglamentàriament s’establiran, d’acord amb la llei, les característiques 

específiques de les associacions de pares i mares d’alumnes. 
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art. 52. Deures dels pares, mares, tutors o tutores dels alumnes 

Als pares, mares, tutors o tutores dels alumnes els correspon asumir els deures 

següents: 

a) Inculcar el valor de l’educació en els seus fills i filles i el de l’esforç i l’estudi per a 

l’obtenció dels millors rendiments acadèmics en el procés d’aprenentatge i la 

responsabilitat que comporta. 

b) Assumir la responsabilitat que tenen de complir amb l’escolarització dels seus 

fills i filles i atendre correctament les necessitats educatives que sorgeixquen de 

l’escolarització. 

c) Col·laborar amb el centre educatiu. Quan els pares, mares, tutors o tutores, per 

acció o omissió, no col·laboren amb el centre educatiu dels seus fills i filles, es procedirà 

d’acord amb el que disposa l’article 41.2 del present decret. 

d) Escolaritzar els seus fills o filles. Els pares, mares, tutors o tutores dels alumnes 

que, per acció o omissió, no acompleixquen responsablement els deures que els 

corresponen respecte a l’escolarització dels seus fills o filles, és a dir, que permeten 

l’absentisme, l’administració educativa, amb un informe previ de la inspecció educativa, 

comunicarà a les institucions públiques competents els fets, a fi que adopten les 

mesures oportunes per a garantir els drets de l’alumne i alumna continguts en el capítol 

I del títol II d’aquest decret. 

e) Estar involucrats en l’educació dels seus fills i filles, al llarg de tot el procés 

educatiu. 

f) Fomentar el respecte dels seus fills i filles cap a les normes de convivència del 

centre. 

g) Fomentar el respecte per tots els components de la comunitat educativa.  

h) Ensenyar els seus fills i filles a cuidar els materials i les instal·lacions del centre i 

respondre dels desperfectes causats en estos, en els termes de l’article 31.1 del present 

decret. 

i) Vetllar per l’assistència i puntualitat dels seus fills i filles en el centre escolar. 

j) Proporcionar al centre la informació que, per la seua naturalesa, siga necessària 

conéixer per part del professorat.  
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k) Comunicar-se amb l’equip educatiu sobre el procés d’ensenyament i 

aprenentatge dels seus fills i filles i el seu desenvolupament, socioeducatiu i emocional, 

així com cooperar en la resolució de conflictes.  

l) Proporcionar, en la mesura de les seues disponibilitats, els recursos i les 

condicions necessàries per al progrés escolar. 

m) Adoptar les mesures necessàries, o sol·licitar l’ajuda corresponent en cas de 

dificultat, perquè els seus fills i filles o pupils i pupil·les cursen les ensenyances 

obligatòries i assisteixquen regularment a classe. 

n) Estimular-los perquè duguen a terme les activitats d’estudi que els encomanen. 

o) Participar de manera activa en les activitats que s’estableixquen, en virtut dels 

compromisos educatius que els centres docents estableixquen amb les famílies, per a 

millorar el rendiment dels seus fills i filles. 

p) Conéixer, participar i recolzar l’evolució del seu procés educatiu en col·laboració 

amb els i les mestres i el centre docent. 

q) Respectar i fer respectar les normes establides pel centre, l’autoritat i les 

indicacions o orientacions educatives dels i les mestres. 

r) Ensenyar els seus fills i filles a desenrotllar una actitud responsable en l’ús de les 

tecnologies de la informació i comunicació, vigilar el tipus d’informació a què accedeixen 

els seus fills i filles a través de les noves tecnologies i mitjans de comunicació. 

s) Respectar el projecte educatiu del centre, així com el caràcter propi del centre. 
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capitol 2. Drets i deures del professorat 

art. 53. Drets 

 Als professors i professores, dins de l’àmbit de la convivència escolar, se’ls  

reconeixen els següents drets: 

a) A ser respectats, rebre un tracte adequat i ser valorats per la comunitat 

educativa, i per la societat en general, en l’exercici de les seues funcions. 

b) A rebre la col·laboració necessària per part dels pares i mares (en la realització 

de les tasques escolars a casa, control d’assistència a classe, assistència a tutories, 

informació necessària per a l’adequada atenció de l’alumnat) per a poder proporcionar 

un adequat clima de convivència escolar i facilitar una educació integral per al seus fills i 

filles. 

c) A realitzar la seua funció docent en un ambient educatiu adequat, on siguen 

respectats els seus drets, especialment el seu dret a la integritat física i moral. 

d) A exercir les competències que, en l’àmbit de la convivencia escolar, els siguen 

atribuïdes per part d’aquest decret i la resta de la normativa vigent. 

e) A tindre autonomia per a prendre les decisions necessàries per a mantindre un 

adequat clima de convivència durant les classes, assegurant el desenvolupament de la 

funció docent i discent, així com durant les activitats complementàries i extraescolars, 

segons el procediment que s’estableixca en el Reglament de Règim Interior del centre. 

f) A rebre l’ajuda i col·laboració de la comunitat educativa per a millorar la 

convivència en el centre. 

g) A participar en l’elaboració de les normes de convivència del centre, 

directament o a través dels seus representants en els òrgans col·legiats del centre. 

h) A expressar la seua opinió sobre el clima de convivència en el centre, així com a 

realitzar propostes per a millorar-lo.  

i) A rebre, per part de l’administració, els plans de formació previstos en l’article 

14.2 del present decret, així com, la formació permanent en els termes establerts en 

l’article 102 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.  

j) A tindre la consideració d’autoritat pública, en l’exercici de la funció docent, a 

l’efecte del que disposa el present decret.  
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k) A la defensa jurídica i protecció de l’administració pública en els procediments 

que se segueixquen davant de qualsevol orde jurisdiccional, com a conseqüència de 

l’exercici legítim de les seues funcions o càrrecs públics, en els termes establits en la Llei 

d’Assistència Jurídica a la Generalitat. 

l) Conèixer el projecte educatiu del centre, així com el seu caràcter propi. 

 

art. 54. Deures 

 Els professors i professores, dins de l’àmbit de la convivència escolar, tenen 

les responsabilitats següents: 

a) Respectar i fer respectar el projecte educatiu del centre, així com el seu caràcter 

propi. 

b) Complir les obligacions establides per la normativa sobre la convivència escolar i 

les derivades de l’atenció a la diversitat del seu alumnat. 

c) Exercir, de forma diligent, les competències que en l’àmbit de la convivència 

escolar els atribueixquen este decret i la resta de la normativa vigent. 

d) Respectar els membres de la comunitat educativa i donar-los un tracte adequat. 

e) Imposar les mesures correctores que els corresponga en virtut del present 

decret. 

f) Inculcar als alumnes el respecte per tots els membres de la comunitat educativa. 

g) Fomentar un clima de convivència en l’aula i durant les activitats 

complementàries i extraescolars que permeten el bon desenvolpament del procés 

d’ensenyament/aprenentatge. 

h) Informar els pares, mares, tutors o tutores dels alumnes de les normes de 

convivència establides en el centre, dels incompliments d’estes per part dels seus fills i 

filles, així com de les mesures educatives correctores imposades. 

i) Informar els alumnes i les alumnes de les normes de convivencia establides en el 

centre, fomentant el seu coneixement i compliment. 

j) Establir en la programació de la seua docència, i especialment en la programació 

de la tutoria, aspectes relacionats amb la convivència escolar i amb la resolució pacífica 

de conflictes. 
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k) Controlar les faltes d’assistència, així com els retards dels alumnes i informar 

d’això els pares, mares, tutors o tutores, segons el procediment que s’estableixca en el 

Reglament de Règim Interior del centre. 

l) Actuar amb diligència i rapidesa davant de qualsevol incidencia rellevant en 

l’àmbit de la convivència escolar i comunicar-ho al professor-tutor o professora-tutora, 

de manera que s’informe convenientment els pares, mares, tutors o tutores i es puguen 

prendre les mesures oportunes. 

m) Informar els pares, mares, tutors o tutores de les accions dels alumnes i que 

siguen greument perjudicials per a la convivència en el centre. 

n) Formar-se en la millora de la convivència en els centres docents i en la solució 

pacífica de conflictes. 

 

capítol 3. Drets i deures del personal no docent  

Dels drets i deures del personal d’administració i serveis en l’àmbit de la convivència 

escolar en els centres docents públics 

art. 55. Drets i deures 

1. El personal d’administració i serveis, com a membres de la comunitat educativa, 

i en l’exercici de les seues funcions legalment establides, tindran els següents drets: 

a) A ser respectats, rebre un tracte adequat i ser valorats per la comunitat 

educativa, i per la societat en general, en l’exercici de les seues funcions. 

b) A col·laborar amb el centre per a establir un bon clima de convivència en ell. 

c) A rebre defensa jurídica i protecció de l’administració pública en els 

procediments que se segueixquen davant de qualsevol orde jurisdiccional com a 

conseqüència de l’exercici legítim de les seues funcions o càrrecs públics, en els termes 

establits en la Llei d’Assistència Jurídica a la Generalitat. 

 

2. El personal d’administració i serveis tindrà els deures següents: 

a) Col·laborar amb el centre per a establir un bon clima de convivència en aquest. 

b) Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per a fins estrictament 

administratius o relacionats amb el seu lloc de treball. 
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c) Vetllar pel bon ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

d) Complir i fer complir el que preveuen la Llei Orgànica de Protecció de Dades de 

Caràcter Personal i la Llei de Propietat Intel·lectual. 

e) Custodiar la documentació administrativa, així com guardar reserva i sigil 

respecte a l’activitat quotidiana del centre escolar. 

f) Comunicar a la direcció del centre totes les incidències que suposen violència 

exercida sobre persones i béns, i que, per la seua intensitat, conseqüències o reiteració, 

perjudiquen la convivència en els centres docents. 

  

capítol 4. Drets i deures dels i les alumnes 

art. 15. Dret a una formació integral 

1. Tots els alumnes i totes les alumnes tenen dret a rebre una formació integral 

que contribuïsca al ple desenrotllament de la seua personalitat. 

2. Per a fer efectiu aquest dret, l’educació de l’alumnat inclourà: 

a) La formació en els valors i principis recollits en la normativa internacional, en la 

Constitució Espanyola i en l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. 

b) La consecució d’hàbits intel·lectuals i socials, estratègies de treball, així com 

dels necessaris coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i d’ús de les 

tecnologies de la informació i de la comunicació. 

c) La formació integral de la persona i el coneixement del seu entorn social i 

cultural immediat i, en especial, de la llengua, historia geografia, cultura i realitat de la 

societat actual. 

d) La formació en la igualtat entre homes i dones. 

e) La formació en el respecte de la pluralitat lingüística i cultural de la societat 

actual. 

f) La formació ètica o moral que estiga d’acord amb les seues pròpies creences i 

conviccions, i, en el cas de l’alumnat menor d’edat, amb la dels pares, mares, tutors o 

tutores, en qualsevol cas, de conformitat amb la Constitució. 

g) L’orientació educativa i professional. 

h) La capacitació per a l’exercici d’activitats professionals i intel·lectuals. 



 

 
 

47 

47 

i) La formació per a la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles. 

j) L’educació emocional que els permeta afrontar adequadament les relacions 

interpersonals. 

k) L’educació que assegure la protecció de la salut i el desenvolupament de les 

capacitats físiques i psíquiques. 

l) L’adequada organització del treball dins de la jornada escolar ajustada a l’edat 

de l’alumnat, a fi de permetre el ple desenvolupament de la seua personalitat i de les 

seues capacitats intel·lectuals. 

m) La formació en l’esforç i el mèrit. 

n) La formació de l’oci i el temps lliure. 

o) La formació en els bons hàbits del consum. 

p) Qualsevol altres qüestions que els reconega la legislació vigent. 

3. Els alumnes i les alumnes tenen dret que els seus pares, mares, tutors o tutores 

vetllen per la seua formació integral, col·laborant per a això amb la comunitat educativa, 

especialment en el compliment de les normes de convivència i de les mesures establides 

en els centres docents per a afavorir l’esforç i l’estudi. 

 

art. 16. Dret a l’objectivitat en l’avaluació 

1. Els alumnes i les alumnes tenen dret que la seua dedicació,esforç i rendiment 

escolar siguen valorats i reconeguts amb objectivitat. 

2. Així mateix, tindran dret a ser informats, a l’inici de cada curs, dels criteris 

d’avaluació, de qualificació i de les proves a les quals seran sotmesos, d’acord amb els 

objectius i continguts de l’ensenyament en cada curs o període d’avaluació. 

3. Els alumnes i les alumnes podran sol·licitar revisions respecte a les qualificacions 

d’activitats acadèmiques o d’avaluació tant parcials com finals de cada curs. 

4. Els alumnes i les alumnes podran reclamar contra les qualificacions obtingudes i 

les decisions de promoció o obtenció del títol acadèmic que corresponga. A este efecte, 

la conselleria amb competències en matèria d’educació establirà el procediment per a 

fer efectiu aquest dret. 

5. Estos drets podran ser exercits, en el cas d’alumnat menor d’edat, pels seus 

pares, mares, tutors o tutores. 
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art. 17. Dret al respecte de les pròpies conviccions 

El respecte a les pròpies conviccions de l’alumnat comprén els següents drets: 

a) Respecte a la seua llibertat de consciència i a les seues conviccionsreligioses, 

ètiques, morals i ideològiques, d’acord amb la Constitució. 

b) A rebre informació sobre el Projecte Educatiu del Centre, així com sobre el 

caràcter propi d’aquest. En el cas d’alumnes menors d’edat, este dret també 

correspondrà als seus pares, mares, tutors o tutores. 

c) Qualsevol altres reconeguts per la legislació vigent. 

 

art. 18. Dret a la integritat i la dignitat personal 

El dret a la integritat i la dignitat personal de l’alumnat implica: 

a) El respecte a la seua identitat, intimitat i dignitat personals. 

b) El respecte a la seua integritat física, psicològica i moral, emocional o moral, no 

podent ser objecte, en cap cas, de tractes vexatoris o degradants. 

d) El desenvolupament de la seua activitat educativa en adequades condicions de 

seguretat i higiene. 

e) La disposició en el centre educatiu d’un ambient que fomente el respecte, 

l’estudi, la convivència, la solidaritat i la camaraderia entre els alumnes i les alumnes. 

f) La confidencialitat de les seues dades personals i familiars, de conformitat amb 

la normativa vigent. 

 

art. 19. Dret de participació 

 Els alumnes i les alumnes tenen dret a participar en el funcionament i en la 

vida del centre, de conformitat amb el que disposen les normes vigents. 
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art. 20. Dret d’associació i de reunió 

El dret d’associació i de reunió comprén els següents drets: 

a) A associar-se, amb la possibilitat de creació d’associacions, federacions i 

confederacions d’alumnes. 

b) A associar-se, una vegada acabada la seua relació amb el centre o al terme de la 

seua escolarització, en entitats que reuneixquen els antics alumnes i col·laborar a través 

d’aquestes en el desenvolupament de les activitats del centre. 

c) A reunir-se en el centre educatiu. L’exercici d’aquest dret es desenvoluarà 

d’acord amb la legislació vigent i respectant el normal desenrotllament de les activitats 

docents.  

d) Les associacions d’alumnes podran utilitzar els locals dels centres docents per a 

la realització de les activitats que els són pròpies, a este efecte, els directors i les 

directores dels centres docents facilitaran la integració de les dites activitats en la vida 

escolar, tenint en compte el normal desenvolupament d’aquesta. 

 

art. 21. Dret d’informació 

1. Els alumnes i les alumnes tenen dret a ser informats pels seus representants en 

els òrgans de participació en què estiguen representats i per part de les associacions 

d’alumnes, tant sobre les qüestions pròpies del centre com sobre aquelles que afecten 

altres centres docents i el sistema educatiu en general. 

2. Els alumnes i les alumnes, o els seus pares, mares, tutors o tutores, quan els 

alumnes o les alumnes siguen menors d’edat, tenen dret a ser informats, abans de la 

recollida de les seues dades, de la destinació de les dades personals que se’ls sol·liciten 

en el centre, de la finalitat amb la qual seran tractades, del seu dret d’oposició, accés, 

rectificació o cancel·lació i de la ubicació en la qual podran exercitar-lo, en els termes 

indicats en la normativa sobre protecció de dades de carácter personal. 

 

art. 22. Dret a la llibertat d’expressió 

Els alumnes i les alumnes tenen dret a manifestar lliurement les seues opinions, de 

manera individual i col·lectiva, sense perjuí del respecte dels drets dels membres de la 

comunitat educativa i d’acord amb els principis i drets constitucionals i dins dels límits 

establits per la legislació vigent. 



 

 
 

50 

50 

art. 23. Dret d’ajudes i suports 

El dret d’ajudes i suports comprén els següents drets: 

a) A rebre les ajudes i suports necessaris per a compensar les carències i els 

desavantatges de tipus personal, familiar, econòmic, social i cultural, especialment en el 

cas de presentar necessitats educatives especials. 

b) A l’establiment d’una política de beques i serveis de suport adequats a les 

necessitats dels alumnes. 

c) A la protecció social, en l’àmbit educatiu en el cas d’infortuni familiar o accident, 

segons la legislació vigent. 

d) A qualsevol altres que s’establisquen en la legislació vigent.  

 

art. 24. Deure d’estudi i d’assistència a classe 

1. L’estudi és un deure bàsic dels alumnes, que comporta el desenvolupament i 

aprofitament de les seues aptituds personals i dels coneixements que s’imparteixquen. 

2. La finalitat del deure a l’estudi és que, per mitjà de l’aprenentatge efectiu de les 

distintes matèries que componen els currículums, els alumnes i les alumnes 

adquireixquen una formació integral que els permeta assolir el màxim rendiment 

acadèmic, el ple desenvolupament de la seua personalitat, l’adquisició d’hàbits 

intel·lectuals i tècniques de treball, la preparació per a participar en la vida social i 

cultural, i la capacitació per a l’exercici d’activitats professionals. 

3. Aquest deure bàsic, que requerix esforç, disciplina i responsabilitat per part dels 

alumnes, es concreta en les obligacions següents: 

a) Tindre una actitud activa, participativa i atenta a classe, sense interrompre ni 

alterar el funcionament normal de les classes. 

b) Participar en les activitats formatives orientades al desenvolupament del 

currículum.  

c) Assistir al centre educatiu amb el material i l’equipament necessaris per a poder 

participar activament en el desenvolupament de les classes. 

d) Realitzar les tasques encomanades pel professorat en l’exercici de les seues 

funcions. 
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e) Realitzar l’esforç necessari en funció de la seua capacitat, per a comprendre i 

assimilar els continguts de les distintes àrees, assignatures i mòduls. 

f) Respectar l’exercici del dret i el deure a l’estudi dels altres alumnes. 

g) Respectar l’exercici del dret i el deure a la participació en les activitats 

formatives dels altres alumnes. 

h) Romandre en el recinte escolar durant la jornada lectiva. 

i) Atendre les explicacions, manifestar esforç personal i de superació per a traure 

el màxim rendiment. 

j) Qualsevol altres establides per la normativa vigent. 

4. Els alumnes i les alumnes tenen, així mateix, deure d’assistir a classe amb 

puntualitat. 

 

art. 25. Deure de respecte als altres 

1. Els alumnes i les alumnes tenen el deure de respectar l’exercici dels drets i les 

llibertats de tots els membres de la comunitat educativa.  

2. Este deure es concreta en les obligacions següents: 

a) Respectar la llibertat de consciència, i les conviccions religioses morals i 

ideològiques dels membres de la comunitat educativa. 

b) Respectar la identitat, la integritat, la dignitat i la intimitat de tots els membres 

de la comunitat educativa.  

c) Col·laborar amb el professorat en la seua responsabilitat de transmissió de 

coneixements i valors. 

d) Complir les normes i seguir les pautes establides pel professorat. 

e) No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, 

raça, sexe, llengua, o per qualsevol altra circumstància personal o social. 
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art. 26. Deure de respectar les normes de convivència 

1. Els alumnes i les alumnes tenen el deure de respectar les normes d’organització, 

convivència i disciplina del centre educatiu. 

2. Aquest deure es concreta en les obligacions següents: 

a) Participar i col·laborar en la promoció d’un ambient de convivència escolar 

adequat, així com conéixer el pla de convivència del centre. 

b) Respectar el dret dels restants alumnes que no siga pertorbada l’activitat 

educativa. 

c) Justificar de manera adequada i documentalment, davant de tutor o tutora, les 

faltes d’assistència i de puntualitat. En cas que siga menor d’edat, es justificarà per part dels 

pares, mares, tutors o tutores de l’alumne i l’alumna. 

d) Utilitzar adequadament les instal·lacions, els materials i els recursos educatius 

utilitzats en el centre. 

e) Respectar els béns i les pertinences dels membres de la comunitat educativa. 

f) Complir el Reglament de Règim Interior del centre. 

g) Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats del centre, 

sense perjuí de fer valdre els seus drets quan considere que alguna de les decisions en 

vulnere algun, d’acord amb el procediment que establisca el reglament de règim interior del 

centre i la legislació vigent. 

h) Complir les normes de seguretat, salut i higiene en els centres docents, considerant 

expressament la prohibició de fumar, portar i consumir begudes alcohòliques, estupefaents 

i psicòtrops. 

i) Respectar el projecte educatiu, o el caràcter propi del centre, d’acord amb la 

legislació vigent. 

j) Responsabilitzar-se de les comunicacions que s’establisquen entre la família i el 

centre educatiu i vicerversa. 

k) Utilitzar l’equipament informàtic, programari i comunicacions del centre, incloent-

hi Internet, per a fins estrictament educatius.  

l) Respectar el que establix el reglament de règim interior del centre respecte als usos 

i prohibicions en la utilització de les noves tecnologies (telèfons mòbils, aparells 

reproductors, videojocs, etc.), tant en l’activitat acadèmica com quan no serveixquen als fins 

educatius establits en el Projecte Educatiu del Centre. 
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capitol 5. De les normes de convivència 

 Principis generals 

art. 27. Plans de convivència 

1. Cada centre educatiu elaborarà el seu propi pla de convivència, de conformitat 

amb el que disposa l’Orde de 31 de març de 2006, de la conselleria de Cultura, Educació 

i Esport, com a model d’actuació planificada per a la prevenció i la intervenció davant de 

conductes que alteren o perjudiquen greument la convivència entre els seus membres. 

2. El pla de convivència contribuirà a afavorir l’adequat clima de treball i respecte 

mutu i prevenció dels conflictes entre els membres de la comunitat educativa, perquè 

l’alumnat adquirisca les competències bàsiques, principalment la competència social per 

a viure i conviure en una societat en constant canvi. Amb la qual cosa, un bon clima de 

convivència escolar afavorirà la millora dels rendiments acadèmics. 

3. En la seua elaboració, seguiment i avaluació participaran tots els membres de la 

comunitat educativa en l’àmbit de les seues competències, per la qual cosa posaran 

especial atenció en la prevenció d’actuacions contràries a les normes de convivència, 

establint les necessàries mesures educatives i formatives per al normal exercici de 

l’activitat educativa en l’aula i en el centre. 

4. El director o directora del centre docent públic o titular del centre privat 

concertat podrà proposar als pares, mares, tutors o tutores dels alumnes i, si és el cas, a 

les institucions públiques competents, l’adopció de mesures dirigides a millorar aquelles 

circumstàncies personals, familiars o socials que puguen ser determinants de conductes 

contràries a les normes de convivència. 

 

art. 28. Incompliment de les normes de convivència 

1. Podran ser objecte de mesures correctores o disciplinàries les conductes 

tipificades en els articles 35 i 42 del present decret que siguen realitzades pels alumnes 

dins del recinte escolar o durant la realització d’activitats complementàries i 

extraescolars, així com Durant la prestació dels servicis de menjador i transport escolar. 

2. Igualment podran ser corregides o sancionades aquelles accions o actituds que, 

encara que dutes a terme fora del recinte escolar, estiguen motivades o directament 

relacionades amb la vida escolar iafecten algun membre de la comunitat educativa. Tot 

això sense perjuí de l’obligació, si és el cas, de comunicar les dites conductes a les 

autoritats competents.  
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art. 35. Tipificació 

 Es consideren conductes contràries a les normes de convivència del centre 

educatiu les següents: 

a) Les faltes de puntualitat injustificades. 

b) Les faltes d’assistència injustificades. 

c) Els actes que alteren el normal desenvolupament de les activitats del centre 

educatiu, especialment els que alteren el normal desenrotllament de les classes. 

d) Els actes d’indisciplina. 

e) Els actes d’incorrecció o desconsideració, les injúries i ofense contra els 

membres de la comunitat educativa. 

f) El furt o el deteriorament intencionat d’immobles, materials, documentació o 

recursos del centre. 

g) El furt o el deteriorament intencionat dels béns o materials dels membres de la 

comunitat educativa. 

h) Les accions que puguen ser perjudicials per a la integritat i la salut dels 

membres de la comunitat educativa. 

i) La negativa sistemàtica a portar el material necessari per al desenrotllament del 

procés d’ensenyment/aprenentatge. 

j) La negativa a traslladar la informació facilitada als pares, mares, tutors o tutores 

per part del centre i viceversa. 

k) L’alteració o manipulació de la documentació facilitada als pares, mares, tutors 

o tutores per part del centre. 

l) La suplantació de la personalitat de membres de la comunitat escolar. 

m) La utilització inadequada de les tecnologies de la informació i comunicación 

durant les activitats que es realitzen en el centre educatiu. 

n) L’ús de telèfons mòbils, aparells de so i altres aparells electrònics aliens al 

procés d’ensenyança-aprenentatge durant les activitats que es realitzen en el centre 

educatiu. 

o) Els actes que dificulten o impedisquen el dret i el deure a l’estudi dels seus 

companys i companyes. 
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p) La incitació o estímul a cometre una falta contrària a les normes de convivència. 

q) La negativa al compliment de les mesures correctores adoptades davant de 

conductes contràries a les normes de convivència. 

r) L’ús inadequat de les infraestructures i béns o equips materials del centre. 

s) La desobediència en el compliment de les normes de carácter propi del centre i 

que estiguen incloses en el seu projecte educatiu. 

 

 Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre 

art. 42. Tipificació 

Es consideren conductes greument perjudicials per a la convivencia en el centre 

les següents: 

a) Els actes greus d’indisciplina i les injúries o ofenses contra membres de la 

comunitat educativa que sobrepassen la incorrecció o la desconsideració previstes en 

l’article 35 del present decret. 

b) L’agressió física o moral, les amenaces i coaccions i la discriminació greu a 

qualsevol membre de la comunitat educativa, així com la falta de respecte greu a la 

integritat i dignitat personal. 

c) Les vexacions i humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar, 

particularment si tenen un component sexista o xenòfob, així com les que es realitzen 

contra els alumnes més vulnerables per les seues característiques personals, socials o 

educatives. 

d) L’assetjament escolar. 

e) La suplantació de personalitat en actes de la vida docent. 

f) La falsificació, el deteriorament o la sostracció de documentació acadèmica. 

g) Els danys greus causats en els locals, materials o documents del centre o en els 

béns dels membres de la comunitat educativa. 

h) Els actes injustificats que pertorben greument el normal desenvolupament de 

les activitats del centre. 

i) Les actuacions que puguen perjudicar o perjudiquen greument la salut i la 

integritat personal dels membres de la comunitat educativa. 
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j) La introducció en el centre d’objectes perillosos o substàncies perjudicials per a 

la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa. 

k) Les conductes tipificades com a contràries a les normes de convivència del 

centre educatiu si concorren circumstàncies de collectivitat o publicitat intencionada per 

qualsevol mitjà. 

l) La incitació o l’estímul a cometre una falta que afecte greument la convivència 

en el centre. 

m) La negativa reiterada al compliment de les mesures educatives correctores 

adoptades davant de conductes contràries a les normes de convivència. 

n) La negativa al compliment de les mesures disciplinàries adoptades davant de les 

faltes que afecten greument la convivència en el centre. 

o) L’accés indegut o sense autorització a fitxers i servidors del centre. 

p) Actes atemptatoris respecte al projecte educatiu, així com al caràcter propi del 

centre. 
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TÍTOL VI. ÚS I CONSERVACIÓ DELS ESPAIS DEL CENTRE 

capítol 1. ÚS I CONSERVACIÓ DE L’ESPAI PROPI: L’AULA 

Per començar hem de saber que l’escola és de tots i no debem fer malbé taules, 

cadires, parets, portes, finestres i qualsevol altre mobiliari. 

art. 1  

L’aula és l’espai físic on es realitzen la majoria de les activitats acadèmiques per a 

les quals disposa d’aquells recursos materials i humans necessaris per al 

desenvolupament del projecte curricular del centre.  

art. 2 

Els criteris generals que registren l’organització de l’espai de l’aula establerts al 

nostre projecte curricular seran els següents:  

 Caracteritzar l’aula de forma que possibilite l’encontre i la comunicació diverses 

entre les persones, idees i objectes, millorant el procés d’ensenyament – aprenentatge i 

facilitant el desenvolupament d’habilitats socials.  

 Crear contextos d’aprenentatge adequats perquè serveixquen de suport.  

 Organitzar l’espai perquè es facilite l’activitat de la classe i responga a les 

necessitats i interessos dels que conviuen en ell.  

 Proposar en les assemblees de classe l’organització de l’espai en funció de les 

necessitats i els interessos dels i les alumnes.  

 Transformar l’espai totalment o parcial buscant la millor adequació i donant 

resposta a les necessitats del moment.  

art. 3 

L’aula disposarà d’un ambient agradable i estarà organitzada molt clarament 

perquè serveixca de referents a l’alumnat en tot moment i ajude al millor 

desenvolupament del currículum, establint:  

 Zones específiques, racons o tallers on es desenvolupa el treball, tant individual, 

com per parelles, com en equip.  

 Zones, racons o tallers, on es disposa dels recursos necessaris que sempre es 

trobaran a l’abast dels/les alumnes.  

 Zones específiques per als especialistes que entren a l’aula.  
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art. 4 

Els recursos materials de l’aula podran ser individuals, col·lectius i generals del 

centre procedimentant-se el seu ús de la següent manera:  

 Cadascun dels cicles o nivells disposaran d’un material col·lectiu amb caràcter 

socialitzant i cooperatiu finançat pel propis usuaris, és a dir, per l’alumnat.  

 Seran respectats per tots aquells o aquelles que l’utilitzen, fent-ne un bon ús.  

 El material trencat per negligència serà reposat automàticament per la persona 

que l’haja trencat. Cas que no aparega aquesta persona, es pagarà entre tots i totes els 

de la classe.  

 El material trencat i deteriorat pel seu ús es reposarà de la següent manera:  

a. Si és individual pel qui l’ha utilitzat.  

b. Si és col·lectiu, pel fons comú de l’aula o del cicle.  

c. Si és general del centre, per aquest que comptarà en el seu pressupost.  

 El material de l’aula estarà degudament inventariat i actualitzat al finalitzar cada 

curs.  

art. 5  

L’espai físic de l’aula així com de tots els recursos materials que disposa 

comptaran amb unes normes d’ús i conservació que seran les següents: 

 Repartiment de responsabilitats per a tothom equitativament.  

 Revisió i seguiment de les normes d’ús i conservació.  

 Mantenir net el mobiliari i qualsevol altre material quan siga necessari.  

 Procurar en tot moment que l’aula estiga neta i ordenada.  

 Deixar l’aula tancada quan finalitze l’activitat en ella.  

art. 6 

Quan es decideixca la transformació de l’espai total o parcial de l’aula durant un 

temps determinat i impique a la resta de persones que intervenen es determina que:  

 Aquest transformació estiga recolzada per un programa o finalitat determinada.  

 De la transformació total o parcial de l’espai s’informe a totes aquelles persones 

que es poden veure implicades i al mateix temps siga respectada.  

 La transformació de l’espai de l’aula correspondrà realitzar-la a aquell/a que la 

propose demanant la col·laboració de qui ho necessite.  

 



 

 
 

59 

59 

art. 7 

Quan es decidisca que la transformació de l’espai total o parcial siga per a un curt 

plaç, és a dir una sessió de treball, i implique a la resta de persones que intervenen es 

procedimenta que:  

 Es dedicarà un temps determinat a l’inici i a l’acabament de la sessió per a 

realitzar l’anomenada transformació de l’espai.  

 Sempre es deixarà l’espai en les mateixes condicions que s’ha trobat així com 

també els recursos materials de que disposa l’aula o del centre .  

art. 8. Les pissarres digitals.  

Les aules que compten amb una pissarra digital. Formada per: un ordinador, un 

projector fix i un tauler blanc fix a la paret. És responsabilitat del tutor i de cada 

especialista que treballe amb elles vetllar pel bon ús i funcionament de la PDI. Per 

aconseguir-lo cal tenir en compte:  

 Tancar l’ordinador i el canó al finalitzar la jornada escolar.  

 Tancar el canó a la hora del pati i al migdia.  

 Vetllar pel bon ús dels punters i perifèrics. En cas de pèrdua o malbé s’aplicarà 

l’article 4 del present reglament.  

 L’alumnat podrà utilitzar la pissarra sempre amb el suport del professorat.  

 El tutor es responsabilitzarà de la neteja de virus i evitarà l’ús de USB sense previ 

diagnòstic de l’antivirus.  

 Es podrà instal·lar a l’ordinador tot el programari necessari.  

 Al finalitzar el curs/cicle, el tutor i el professorat de l’aula revisarà els documents 

guardats al PC i si cal realitzarà una neteja dels document guardats al disc dur.  

 L’accés a Internet estarà permès sempre que siga per a ús didàctic.  

 

art. 9 

Aquestes normes es donaran a conèixer i s’aplicaran a tots/es aquells/es que 

utilitzaran l’aula: extraescolars, comissions, menjador... 
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capitol 2. ÚS I CONSERVACIÓ DELS ESPAIS COMPARTITS 

S´ha de respectar i tindre cura de les clases, passadissos, serveis, patis i altres 

dependències del centre per a que es matinguen nets i ordenats. 

 

art. 10. Dels passadissos i les escales  

Els corredors i les escales són zones de pas per a accedir a qualsevol dels espais i 

dependències dels centre i per tant utilitzades per tota la Comunitat Educativa.  

art. 11 

La utilització dels corredors i escales serà sempre ordenada i tranquil·la i 

s’adequarà segons les següents normes:  

 Els corredors i les escales no seran utilitzats com a zona de jocs, ni de reunions, ni de lloc 

d’espera.  

 Els corredors i les escales es respectaran i es mantindran nets.  

 Els corredors i vestíbul, podran ser utilitzats, puntualment, per a la realització 

d’activitats escolars, així mateix disposaran de panells per facilitar exposicions i oferir 

informacions diverses d’interés per a tota la Comunitat Educativa.  

 El vestíbul de l’escola haurà de permetre la circulació i accés correcte i fluid 

evitant aglomeracions per la qual cosa caldrà utilitzar-lo solament per realitzar gestions 

burocràtiques i administratives i en casos extrems (dies de pluja o mal oratge).  

 La circulació de les escales sempre serà per la dreta, excepte cas d’emergència 

que es realitzarà segons les seues normes específiques.  

 

art. 12. Del rebedor principal 

El rebedor principal és la carta de presentació de la nostra escola, per tal motiu 

sempre es procurarà que estiga net, ordenat i amb informació actualitzada. És podrà 

utilitzar per la realització d’activitats escolars puntuals i d’exposicions. S’evitarà utilitzar-

lo com espai per esperar i magatzem.  
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art. 13. Del pati 

El pati és el lloc d’esplai i comunicació, de pràctica esportiva, d’activitats lúdico-

festives, d’activitats extraescolars, utilitzant per la totalitat de la Comunitat Educativa. 

També és un espai d’observació dels i les alumnes respecte a les relacions, compliment 

de normes...  

art. 14 

Les funcions atribuïdes al pati seran des del descans, el joc, l’esmorzar, a la 

realització d’activitats esportives dintre de l’àrea d’E.F, passant per la realització 

d’activitats festives globals de tota la Comunitat Educativa així com per a desenvolupar 

relacions humanes i normes de convivència.  

art. 15 

El pati estarà distribuït en diferents zones que estaran sota la supervisió dels i les 

mestres per tal de resoldre els possibles conflictes. Per a aquest respecte s’establiran 

unes normes i uns criteris de vigilància.  

art. 16 

Les zones de jocs es distribuirà i s’organitzaran en torns equitatius per nivells, 

evitant discriminacions de qualsevol tipus. L’alumnat junt al professorat establiran 

normes d’ús dels diferents espais i jocs habilitats al pati tenint en compte:  

 Respectar els espais i les zones del pati, utilitzant-les per al que han estat 

creades: jardins, pistes, escales, jocs.  

 Jugar al jocs del pati és voluntari, però sempre cal respectar al que està jugant.  

 La persona que demana el material de joc es fa responsable del mateix i 

l’entregarà a l’escoltar la música d’entrada.  

 Cada cicle és responsable dels material de joc. 

art. 17 

El pati podrà ser transformat puntualment, per a la realització d’activitats diverses 

organitzades per la Comunitat Educativa. 
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art. 18. Ús dels balons i pilotes al pati 

Cada cicle disposa de balons per facilitar a l’alumnat durant el curs sempre que els 

grups tinguen torn de pista. Cal respectar la graella d’utilització de pistes i no dur balons 

al pati fora d’aquest calendari. Es recorda que el dilluns és el dia sense baló. A setembre 

i juny i a causa de les altes temperatures, no es donarà cap baló per jugar al pati. L’àrea 

d´educació física proposarà activitats complementàries per a l’alumnat. A la proposta 

s’afavoriran els jocs tradicionals i populars. Serà tasca del tutor fomentar la participació i 

organització en els jocs plantejats. 

 

art. 19. De la sala de recursos audiovisuals  

La sala d’audiovisuals és el lloc, cambra o sala on està recollit tot el material 

audiovisual, excepte el propi de l’aula de música, que s’utilitza ocasionalment i que de 

nou cal guardar una vegada fet el seu ús. 

art. 20 

Aquest material l’utilitza exclusivament el professorat del centre com a suport 

didàctic de les classes que imparteix. No obstant, també en poden fer ús la resta dels 

estaments de la comunitat educativa, previ coneixement i autorització per part del 

claustre de mestres o de l’equip directiu del centre.  

art. 21 

Sempre que el Consell Escolar aprove la realització d’activitats en l’aula de música 

per qualsevol persona no docent, aquesta serà la/el responsable de que els i les alumnes 

facen un bon ús del material, així com de comunicar a l’encarregat/da de l’aula totes les 

incidències que hi ocòrreguen.  
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art. 22. Del laboratori  

El laboratori és una aula que està dotada de material per a poder fer experiments 

científics i reforçar l’aprenentatge de diferents matèries com les Matemàtiques i 

Coneixement del Medi entre altres.  

art. 23 

El Laboratori estarà a la disposició de tots els alumnes i les alumnes del centre sota 

la direcció del mestre o mestra corresponent.  

art. 24 

Les normes per al seu funcionament seran les següents:  

 Qualsevol persona que entre al laboratori es responsabilitzarà de deixar-ho tot en les 

mateixes condicions que ho ha trobat (taules, cadires, piques, persianes...) així com de tancar la 

porta quan finalitze l’activitat.  

 Cas de que s’haja de traure algun material de l’aula s’omplirà la fitxa organitzativa per a 

l’utilització dels recursos didàctics. A més a més després de ser utilitzat es tornarà net i es 

deixarà al mateix lloc on estava.  

 Si algun material es trenca o es deteriora mentre s’ha utilitzat, és molt important que es 

comunique a l’equip directiu i la persona responsable de l’activitat farà les gestions pertinent 

per tal de reposar-lo el més aviat possible. Per a la reposició del mateix s’aplicarà l’article 4 del 

present reglament.  

art. 25 

Respecte a la dotació pressupostària anual, seran els cicles qui faran les propostes 

de compra o reposició de material aprovant-se en Junta Econòmica, informant al 

claustre, la seua adquisició. El material que s’adquirisca es registrarà al llibre d’inventari 

d’audiovisuals sempre abans de la seua utilització.  

 

art. 26. De l’aula d’informàtica 

L’aula d’informàtica és l’aula destinada al desenvolupament de les activitats 

docents relacionades amb l’àrea d’informàtica o amb qualsevol altra matèria sempre i 

quan es la programació d’aquesta s’incloga, com a necessitat pedagògica la utilització 

d’aquesta dependència i del seu material. També és l’aula destinada a realitzar cursos 

de formació de qualsevol disciplina, sempre que siga necessari utilitzar els mitjans 

informàtics, cursos oferts per l’administració educativa o per col·lectius i organitzacions 

directament relacionades amb el centre i amb l’educació.  
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art. 27 

Aquesta aula estarà a la disposició de tot l’alumnat del centre. Sempre s’utilitzarà 

sota la direcció del mestre o mestra corresponent. Per al treball personal dels 

professors/es s’utilitzaran els ordinadors situats en altres dependències (seminaris, 

aules, sala de professorat), evitant l’ utilització dels ordinadors de l’aula d’informàtica.  

art. 28 

En cada Programació General Anual es designarà un mestre o mestra responsable 

que serà l’encarregat/da de supervisar, revisar i en definitiva de procurar que l’aula 

estiga en tot moment preparada per a ser utilitzada, així com també d’inventariar el 

material i fer les propostes de compra de mou material, procurant que aquesta 

responsabilitat dure més d’un curs. La resolució de 8 setembre de 2008, de la direcció 

general d’Ordenació i Centres Docents i de la direcció general de Personal, per la qual es 

dicten i s’aproven instruccions per a l’organització i funcionament dels col·legis 

d’Educació Infantil de segon cicle i col·legis d’Educació Primària per al curs 2008-2009 

anomena a aquesta figura com Coordinador de les TIC amb una dotació horària 

determinada. 

art. 29 

El local ha de reunir les condicions físiques d’espai, armaris, prestatgeries, idònies 

per tal de poder classificar i ubicar aquest material de forma que facen fàcil la seua 

localització.  

art. 30 

El professorat es farà responsable de la seua utilització i de deixar-lo al seu lloc 

quan finalitze l’activitat.  

art. 31 

Respecte a la dotació pressupostària anual, seran els cicles qui faran les propostes 

de compra o reposició de material aprovant-se en Junta Econòmica, informant al 

claustre, la seua adquisició. El material que s’adquirisca es registrarà al llibre d’inventari 

d’audiovisuals sempre abans de la seua utilització.  

art. 32 

En la planificació dels pressupostos anuals, es destinarà una partida específica per 

a la compra de material necessari i per al manteniment amb la finalitat de aconseguir un 

bon funcionament els equips informàtics. Aquesta partida estarà en funció de la 

disponibilitat del centre i de les necessitats globals.  

 



 

 
 

65 

65 

art. 33 

La conservació de l’aula és competència i responsabilitat de totes les persones que 

fan ús d’aquesta. Qualsevol anomalia o desperfecte serà comunicat al coordinador TIC 

per a la seua reparació o substitució.  

art. 34 

L’ús responsable de les TIC és una obligació i un dret manifestat en aquest mateix 

reglament al Títol V Drets i deures de la comunitat Educativa i per la normativa vigent.  

 

art. 35. De l’aula de Música  

L’aula de música és el lloc on es realitzaran, dintre i fora de l’horari lectiu, les 

activitats relacionades amb la matèria de música. Serà utilitzada per tot l’alumnat del 

centre.  

art. 36 

Al ser una dependència polivalent, caldrà coordinar al màxim el referent a normes 

com:  

 Per al bon funcionament de l’aula, és necessari que la persona que hi estiga en el 

moment realitzant l’activitat, es faça càrrec i es responsabilitze de tot el que puga estar 

relacionat amb l’aula, sobre tot de l’alumnat i del material.  

 Sempre que qualsevol professor utilitze qualsevol material de l’aula de música ho haurà 

de comunicar a l’especialista de música responsable en eixe moment de l’aula, per la qual cosa 

es disposarà d’un registre de préstecs. Aquest registre serà utilitzat pel personal docent i no 

docent que puga fer-ne ús, tenint informat amb anterioritat al responsable del seu préstec, 

evitant la falta d’algun material necessari per al normal desenvolupament de les classes.  

 Quan un material siga trencat i deteriorat per negligència dels/les alumnes, prèvia 

audiència dels pares i mares, serà reposat pels mateixos.  

art. 37 

El pressupost anual del centre contemplarà una partida per a la renovació, millora 

i actualització del material de música.  

art. 38 

Dintre de les funcions de l’especialista de música estarà:  

 Vetllar pel bon ús del material.  

 Realitzar un recompte i actualització, si cal de l’inventari.  

 Realitzar les compres que considere oportunes per millorar la seua dotació.  
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art. 39. Dels serveis  

Són cambres sanitàries que contenen wàters, lavabos, espills, sabó, paperera i 

secador de mans. Aquests espai estan per a realitzar les necessitats fisiològiques i 

d’higiene. També tindran altres utilitats, com la neteja d’utensilis utilitzats en l’activitat 

docent.  

art. 40 

En cada ala i planta del centre existeixen 3 distints tipus de serveis. Els de xiquets, 

xiquetes i persones adultes. Els serveis destinats a persones adultes estan destinats 

principalment al professorat i l’alumnat ha d’evitar la seua utilització.  

art. 41 

Per a l’ utilització correcta d’aquestes dependències establim les normes següents:  

 Cada vegada que s’utilitze el wàter s’estirarà de la cadena i si de cas, es netejarà la tassa 

del wàter, procurant deixar el wàter en bones condicions per a l’utilització posterior.  

 Sempre es procurarà fer un bon ús tant del paper higiènic com del sabó, així com de tota 

la dependència en general.  

 Cas que s’observe algun deteriorament o mancança d’algun material, es comunicarà al 

Conserge o Director/a del Centre.  

 Es farà ús del servei a l’hora de l’esplai i sempre que es necessite, evitant la seua 

utilització en les entrades generals del col·legi i en hores de classe.  

 En el temps d’espai i menjador, sols s’utilitzaran els serveis de la planta baixa.  

 Cas que algú o alguna no complisca aquestes normes, haurà de reposar o netejar la 

dependència, depenent de la falta que haja fet.  

 

art. 42. De la sala de mestres  

La Sala de Mestres és un espai destinat a reunions de mestres. Els pares i les 

mares mares i els diferents òrgans de l’estament escolar podràn fer ús d’aquesta sala 

sempre que no interfereixca amb altres reunions del professorat ni amb el 

funcionament general del centre.  

 També s’utilitzarà com a lloc d’esplai per als mestres, on es disposarà de taulers 

informatius respecte a assumptes sindicals i professionals, prestatgeries amb llibres de consulta 

i materials curriculars classificats per cicles o temes transversals. 
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art. 43 

La sala de professorat compta amb prestatgeries amb material bibliogràfic d’ús 

general que es troba a l’abast de tota la comunitat educativa. El material es podrà 

consultar a la mateixa sala o a les aules. És responsabilitat del professorat la seua 

conservació i en cas d’una utilització fora de la sala, la seua devolució el més aviat 

possible al seu lloc. 

art. 44 

Les normes per a un bon ús de la sala de professors i professores serà el següent:  

  Qualsevol material que s’utilitze, en finalitzar es deixarà al mateix lloc.  

 Aquesta dependència es procurarà que estiga sempre neta, ordenada i d’ambient 

agradable i és responsabilitat de tots i totes. Hi haurà un encarregat anual per que tinga cura del 

seu ordre. 

 

art. 45. Del saló d’actes  

El saló d’actes és una sala d’usos múltiples, per a reunions, assemblees, teatre, 

exàmens, conferències en gran grup, vídeo i TV...  

art. 46 

Per a un bon funcionament i per evitar coincidències horàries cal planificar la seua 

necessitat amb temps suficient i anotar-se al registre que hi ha a la porta, el qual serà 

respectat per tots i totes. Tanmateix, els materials i objectes d’aquesta dependència es 

mantindran i es deixaran al seu lloc en l’estat de conservació adequats. Cal notificar 

qualsevol deficiència a la direcció del centre.  

art. 47  

  Les activitats docents tindran prioritat en el seu ús a les activitats de pares i mares 

o les externes.  

 

art. 48. De les tutories o seminaris 

Les tutories són espais on es realitzen reunions de cicle, s’atenen als pares i mares 

d’alumnes, així com també s’elaboren les programacions i altres activitats de nivell. No obstant 

això, també es dediquen, aprofitant els armaris, a tenir material: llibres específics, llibres de 

lectura, llibres de consulta per als/les mestres.  
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art. 49 

  Els responsables d’inventariar, així com de mantenir i vetllar pel seu ordre i cura 

són els membres de cicle de cadascuna de les diferents tutories.  

 

art. 50. Del magatzem 

Espai dedicat a dipositar-hi tot el material que s’utilitze al llarg de l’any: mobiliari 

escolar, material de festes, teatre, esportiu ...  

art. 51 

Els responsables seran les persones que coordinen l’activitat o les diverses 

activitats conjuntament amb el conserge del centre.  

art. 52 

Respecte a les normes d’utilització cal dir que:  

 El material haurà de romandre ordenat i classificat de forma que es tinga un fàcil 

accés a ell.  

 En el moment que s’utilitze algun material del magatzem, es tornarà a deixar al lloc 

i en les mateixes condicions, tenint cura de respectar l’ordre i la distribució d’espai.  

 

art. 53. De la secretaria 

La Secretaria del Centre és un espai destinat a emmagatzemar el material fungible, de 

guardar tots els expedients, on s’ubica tota la documentació administrativa, els horaris, les faltes 

d’assistència i el registre de substitucions del professorat, la correspondència així com els 

calendaris i programacions de tots els nivells.  

També és la Secretaria el lloc on s’informa als pares i mares de la documentació respecte 

a beques, matrícula així com també on es recull tota aquesta documentació.  

art. 54 

  La Secretaria és utilitzada pel Secretari o secretària així com també per el cap 

d’estudis, on els quals realitzen la seua tasca. També podrà ser utilitzada per la persona 

encarregada de la correspondència, cas que es contemple en la PGA.  
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art. 55 

  El responsable de la Secretaria és el Secretari, el qual conjuntament amb el/la Cap 

d’estudis disposarà d’un horari d’atenció, posat en coneixement de tota la Comunitat 

Escolar. 

art. 56 

 La secretaria no serà mai lloc ni de dipositar material personal i individual del 

professorat ni de qualsevol altra activitat que puga interferir en l’organització i el treball 

que realitzen els que la utilitzen. 

art. 57 

  Els ordinadors i impressores de secretaria són d’ús exclusiu de l’equip directiu per 

evitar interferències amb les activitats dels diferents càrrecs.  

 

art. 58. De la direcció 

Dependència destinada al desenvolupament de les activitats relacionades amb la funció 

directiva: atenció a totes les persones que necessiten comunicar, sol·licitar o suggerir qualsevol 

qüestió relacionada amb el centre, al director/a.  

art. 59 

  El funcionament i l’organització d’aquesta dependència és competència del 

director/a. L’horari serà el que cada curs es determine en funció de l’organització 

general del centre. Aquest horari estarà a l’abast de tota la Comunitat Educativa. El 

material d’aquesta dependència serà el necessari per a desenvolupar la funció directiva.  

art. 60 

  La dotació econòmica anual quedarà inclosa dins de les necessitats de 

subministrament administratiu del centre. 

art. 61 

La Conservació d’aquesta dependència serà competència del Director. 
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art. 62. De l’arxiu 

Dependència destinada al emmagatzemar tota la documentació administrativa 

d’anys anteriors.  

art. 63 

  Li correspon al secretari/a vetllar i custodiar tota la documentació que hi ha a 

l’arxiu.  

 

art. 64. De la farmaciola  

  És el lloc on es troba el botiquí i els medicament bàsics per poder atendre les 

necessitats d’atenció primària corresponents de tots els xiquets i xiquetes del centre. La 

Farmaciola del centre estarà en un lloc accessible per poder atendre les urgències. 

art. 65 

En la PGA es designarà un professor/a encarregat/a del seu correcte manteniment 

que tindrà les funcions de controlar l’ús i fer la compra del material necessari, junt a una 

educadora del servei de menjador.  

art. 66 

Quan es tinga coneixement que falta material cal avisar al responsable per que 

puga tenir-lo en compte.  

art. 67 

Es designarà anualment una dotació econòmica dins dels pressupostos econòmics 

del centre.  

 

art. 68. Del gimnàs 

El gimnàs d’aquest centre és una sala d’usos múltiples, doncs, a més de servir per 

a fer les activitats pròpies d’Educació Física en l’horari escolar, també es fan activitats 

extraescolars així com activitats lúdiques i representatives de qualsevol tema cultural. 

Per aquest motiu i per evitar interferències, a principi de curs, els responsables de l’àrea 

elaboraran un calendari d’utilització del gimnàs que estarà a l’abast de tota la comunitat 

educativa. Es realitzarà una reunió anual a començament de cur per coordinar la seua 

utilització i establir les normes d’ús.  
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art. 69 

Els responsables del bon funcionament seran els/les professionals de les diverses 

activitats. Quan s’estiga impartint docència, l’especialista d’educació física serà 

l’encarregat/da de controlar, ordenar i supervisar el material, així com també realitzarà 

les propostes d’adquisició de nou material a la direcció del centre, atenent-se a la 

dotació anual corresponent. 

art. 70 

La utilització del material mòbil així com dels diferents aparells gimnàstics es 

realitzarà de la següent manera: la professora/el professor determinarà setmanalment 

dos responsables de material entre els/les alumnes de cada classe. Aquests seran els 

encarregats d’organitzar i ubicar els materials per a fer les activitats del dia.  

art. 71 

El material està guardat en els armaris corresponents que estaran tancats en la 

clau que tindrà la professora/el professor d’educació física. Els aparells gimnàstics 

també es torbaran ubicats als laterals dels gimnàs sempre procurant que es permetra la 

major utilització de l’espai.  

art. 72 

La higiene i la salut són dos continguts que es relacionen en el desenvolupament 

de les activitats d’educació física, per tant, la higiene des de primer a sisé de primària la 

realitzaran els/les alumnes després d’haver fet la classe D’EF als serveis. Per això 

cadascú/na dura una bosseta d’endreç personal que els permetrà rentar-se, pentinar-se 

i perfumar-se.  

art. 73 

Per a realitzar les activitats de l’Educació Física, tots els alumnes hauran de dur 

obligatòriament roba i calçat esportiu.  

 

art. 74. De l’aula de pedagogía terapèutica 

L’aula de suport és l’espai físic del centre escolar on l’especialista en Pedagogia 

Terapèutica tindrà el seu material (arxiu d’alumnes, ACIS, materials per als alumnes i 

professorat del centre i altres documents), es coordinarà amb la resta del professorat, 

pares i psicòleg i es realitzarà la intervenció educativa amb aquells alumnes que ho 

necessiten.  
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art. 75 

El responsable de l’aula de suport serà l’especialista de Pedagogia Terapèutica.  

art. 76 

  El material de l’aula de suport podrà ser utilitzat pels alumnes i mestres del centre, 

sempre que ho comuniquen a la persona responsable.  

art. 77 

  A principi de curs i segons les necessitats educatives especials del centre, 

s’elaborarà un horari on s’especificaran les hores d’intervenció educativa amb alumnes 

en l’aula de suport per part de l’especialista de Pedagogia Terapèutica.  

art. 78 

L’especialista serà l’encarregat/da de controlar, ordenar, supervisar i inventariar el 

material, així com també realitzarà les propostes d’adquisició de nou material a la 

Direcció del Centre, entenent-se a la dotació anual corresponent.  

 

art. 79. De l’aula de audició i llenguatge 

L’aula d’audició i llenguatge és l’espai físic del centre escolar on l’especialista en 

Audició i Llenguatge tindrà el seu material (arxiu d’alumnes, ACIS, materials per als 

alumnes i professorat del centre i altres documents), es coordinarà amb la resta del 

professorat, pares i psicòleg i es realitzarà la intervenció educativa amb aquells alumnes 

que ho necessiten.  

art. 80 

  El/la responsable de l’aula serà l’especialista d’Audició i Llenguatge  

art.81 

  El material de l’aula podrà ser utilitzat pels alumnes i professorat del centre, 

sempre que ho comuniquen a la persona responsable.  

art. 82 

  A principi de curs i segons les necessitats educatives especials del centre, 

s’elaborarà un horari on s’especificaran les hores d’intervenció educativa amb alumnes 

en l’aula per part de l’especialista d’Audició i llenguatge.  

 



 

 
 

73 

73 

art. 83 

  L’especialista serà l’encarregat/da de controlar, ordenar, supervisar i inventariar el 

material, així com també realitzarà les propostes d’adquisició de nou material a la 

Direcció del Centre, atenent-se a la dotació anual corresponent.  

 

art. 84. De l’aula del Servei Psicopedagògic  

L’aula del servei psicopedagogic és l’espai físic del centre escolar on el/la 

psicòleg/a tindrà el seu material (arxiu d’alumnes, ACIS, materials per als alumnes i 

professorat del centre i altres documents) i realitzarà la seua tasca amb l’alumnat i les 

seues famílies. Es coordinarà amb la resta del professorat i pares/mares per organitzar 

la intervenció educativa amb aquells alumnes i famílies que ho necessiten.  

art.85 

El/la responsable de l’aula serà el psicòleg/a del centre. 
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TÍTOL VII. NORMES DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

capítol 1. DE LES ENTRADES I EIXIDES DEL CENTRE 

art. 1. Controlar entrades i eixides.  

El tutor controlarà l’entrada a les classes. El mestre que estiga amb ells l’última 

hora (tutor o especialista), acompanya els i les alumnes a l’hora d’eixir fins la porta. 

art. 2 

Per evitar interrupcions en la dinàmica de l´aula, les portes es tancaran a les 9:10 h 

pel matí i a les 15:10 h per la vesprada. Si algun alumne ha de vindre més tard o eixir 

abans s´incorporarà d´11:00 h a 11:30 h, hora del pati. 

 

capítol 2. DELS RETARDS I ABSENTISME 

art. 3 

El tutor passarà llista diàriament per a tindre un registre dels retards i les 

absències. Aquest llistat serà introduït mensualment a l´aplicació ITACA. Les faltes i 

retards, siguen justificades o no justificades passaran directament a la Conselleria 

d´Educació, que vetllarà per l´assistència de l´alumnat mariculat en col·legis sostesos 

amb fons públics. 

 

capítol 3. DE L’ACCIÓ DAVANT MALALTIES 

art. 4 

En relació a l´administració de medicaments (Acta Claustre del 5 de setembre de 

2003). Els tutors, com a norma, no administraran cap medicament. Excepcionalment: 

 Medicació puntual: Autorització familiar. 

 Medicació que requereix una administració regular:  

Informe del metge + autorització familiar. 

 En cap cas l´alumne tindrà el medicament a la seua disposició, cal que el 

controle el tutor. En cas que la presa siga a l’hora del menjador el medicament 

s’entregarà a l’encarregada de menjador.  
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capítol 4. DE L’ACCIÓ DAVANT D’ACCIDENTS 

art. 5 

Al Claustre del 18 de novembre de 2002 queda aprovat el següent protocol 

d´actuació que s’exposa a continuació: 

1. Si la gravetat de l’accident, així ho aconsella, el mestre que en eixe moment és 

amb l’alumne, el portarà al Centre de Salut. En cas de que no fos el mestre tutor/a, se li 

comunicarà tant prompte com siga possible. 

2. També es comunicarà a l’Equip Directiu perquè dispose de les actuacions 

adients. 

3. Si en principi s’estima que l’accident no és greu o no corre pressa, cal informar 

al tutor/a perquè actue en conseqüència. En ambdós casos, els pares/mares, han d’estar 

assabentats del contratemps patit pel seu fill/a. S’ha d’entregar a la família el part mèdic 

rebut del Centre de Salut. 

 

capítol 5. DE LES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS 

art. 6 

Quan hi ha una eixida, durant el trajecte compliran les normes adients: normes 

d’educació vial, complir les regles del mitjà de transport utilitzat. Comportament 

correcte amb les persones i instal·lacions del lloc que visiten. Mantenir el grup durant la 

visita. Sols es poden absentar amb el permís del mestre. 

 

capítol 6. DE LES FOTOCÒPIES, ORDINADORS, IMPRESORES I ALTRES 

art. 7 

Fotocopiadora: Cada mestre té el seu codi personal per utilitzar la fotocopiadora 

gran. Si utilitzem la fotocopiadora del despatx o a la multicopista, hem d’anotar-ho al 

full de registre corresponent.  

art. 8 

Sols podran ser utilitzades pels mestres, pel conserge del centre, per l’Ampa i les 

educadores. En cap moment es permetrà el seu ús a l’alumnat.  
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art. 9 

Es responsabilitzaran de l’utilització i manteniment de les màquines de totes les 

persones que les utilitzen, comunicant a la direcció de qualsevol desperfecte. Cas de que 

es produeisca una avaria o anomalia en el funcionament d’alguna màquina haurem de 

donar part immediatament a la direcció del centre per tal de que es puga solucionar el 

problema el més aviat possible informant a la resta d’usuaris/ries mitjantçant una nota 

escrita que ho especifique.  

art. 10 

Els ordinadors i impresores de secretaria i direcció són d’ús exclusiu de l’equip 

directiu. 

    

capítol 7. DE LA PROTECCIÓ DE DADES 

art. 11 

A aquest respecte, el centre actuarà d’acord a la llei orgànica 15/1999, de 13 de 

desembre, de Protecció de dades de caràcter personal.  

art. 12 

A principi de curs, el centre informarà a les famílies del possible ús de la imatge 

dels xiquets amb finalitat educativa. Les famílies autoritzaran aquesta utilització per 

escrit.  

art. 13 

Si les dades de l’alumne van a ajudar a resoldre una acció educativa, podran 

donar-se, preservant la intimitat, als organismes locals, autonòmics o estatals 

pertinents. 
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TÍTOL VIII. INSTAL·LACIONS, DEPENDÈNCIES I SERVEIS DE L’EDIFICI ESCOLAR 

L´edifici escolar que alberga al C.E.I.P. Real Blanc, consta de dues plantes: baixa i 

primera. 

En la planta baixa es troben les següents dependències i instal·lacions: 

 A la d´infantil i primer nivell amb vuit aules, serveis d´alumnes, aula de 

logopèdia, tutoria del psicòleg/a i de l´AMPA. 

 Gimnàs, magatzem i serveis. 

 Menjador i cuina. 

 Sala de calderes i vivenda del conserge. 

 Despatx de Direcció. 

 Despatx de Secretaria i Caporalia d´Estudis. 

 Sala de reprografia. 

 Magatzem de material. 

 Consergeria. 

 Sala de mestres i serveis professorat. 

 Sala de neteja. 

 Pati amb porxos i dues pistes poliesportives. 

 

A la primera planta es troben:  

 Aula de pedagogia terapèutica (P.T.) 

 Laboratori. 

 Aula de música 

 Dotze aules. 

 Serveis alumnes i mestres. 

 Biblioteca. 

 Aula d´informàtica. 

L´edifici escolar, les seves instal·lacions, recursos i material tenen una funció de 

servei col·lectiu. 
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Per això: 

La seva utilització i servei serà objecte de la màxima atenció per part de la 

comunitat educativa. 

1. Estarà obert a totes les activitats que prèviament s´hagen sol·licitat a la Direcció. 

2. Els desperfectes i avaries que es produesquen deliberadament, seran reparats a 

càrrec de les famílies de l´alumnat que les ha produïdes. 

3. L´organisme o associació que faça ús de les instal·lacions, tindrà cura de no 

produir desperfectes, i si els produeix, haurà de reparar-los. 

4. Al començar cada curs escolar, el professorat informarà a l´alumnat sobre la 

necessitat de la conservació i neteja de les instal·lacions, dependències i de l´edifici 

escolar. 

5. Quan l´alumnat observe qualsevol desperfecte, desordre, o anormal brutícia en 

la seva aula o altra dependència del centre, ho comunicarà a al seu tutor/a, qui ho 

posarà en coneixement de l´Equip Directiu, per a prendre les mesures adients. 

6. En hores de pati no podrà quedar cap alumne/a en les aules o altres 

dependències a no ser que estiguen acompanyats del/de la professor/a que ha 

autoritzat l´estada en aqueix moment. 

 

La seguretat 

1. Les mesures de seguretat tenen per finalitat la detecció dels possibles focus de 

perill del Centre, evitar els antecedents, i facilitar l´avacuació ràpida en cas de 

necessitat. 

2. La coordinació general i la responsabilitat màxima de la seguretat del Centre, 

serà de la Direcció o persona en qui es delegue. 

3. Per cada planta del Centre es nomenarà un coordinador/a de planta, 

responsable de la seguretat i el pla d´avacuació d´aquesta. Els/les coordinadors/es de 

planta depenen de la coordinació general. 
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Control i vigilància 

1. Els punts de risc potencial, com ara les calderes de la calefacció, el dipòsit del 

combustible, els armaris de comptadors d´electricitat, l´armari dels dipòsits de propà, 

hauran d´estar perfectament tancats. Només el conserge, podrà tindre accés al 

funcionament de les calderes. 

2. El material de laboratori (productes químics, material d´electricitat, etc...) així 

com el material de tecnologia (serres, martells, ganivets, tornavís, etc) estaran tancats. 

Solament es podran utilitzar en presència del professorat. 

 

Pla d´avacuació 

1. Haurà un pla d´avacuació d´emergència de l´edifici escolar que serà assajat una 

vegada cada trimestre. 

2. En totes les dependències del Centre es fixarà un plànol de l´edifici on conste el 

recorregut d´eixida, principal i alternatiu, des del punt on es trobe la persona que 

l´observa. 

3. El senyal acústic d´avacuació serà el d´una sirena. Sols podrà posar-lo en marxa 

un adult i sempre que puga ser, ho farà el Coordinador/a general. 

4. Quan s´escolte el senyal acústic, l´alumnat començarà a eixir en filera, sense 

agafar cap material. L´eixida es farà sense còrrer per a evitar caigues i aglomeracions, 

Haurà un ordre establert i es deixaran les portes i finestres tancades, que seran 

comprovades pel professor/a abans d´eixir. 

5. Fer la previsió per a l´avacuació dels xiquets/es amb algun tipus de minusvalia. 

 

Funcions del Coordinador/a General 

1. Coordinar totes les operacions de control i vigilància i assumirt la responsabilitat 

en cas d´avacaució. 

2. Recollir informació sobre tots els focus de perill i actuar en conseqüència. 

3. Col·laborar en l´obertura de totes les eixides d´emergència i distribuir al 

personal per ajudar a l´alumnat. 

4. Bloquejar les eixides que en aqueix moment no es puguen o no es deguen 

utilitzar. 

5. Ordenar conserge el bloqueig de les entrades de gas-oli. 

6. Promoure l´elaboració del Pla d´avacuació i coordinar l´organització dels 

assajos. 
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El coordinadir/a General podrà demanar ajuda a qualsevol persona que estiga en 

aquell moment en el Centre encara que no siga personal d´aquest (pares, mares, 

proveïdors/es, etc...) 

 

Funcions del Coordinador/a de Planta 

1. Vigilar el compliment en la seva planta d´aquestes instruccions i de les 

arreplegades en el Pla d´Avacuació. 

2. Desconnectar l´electricitat de la seva planta. 

3. Inspeccionar que en el cas d´avacuació no es quede cap persona en l´interior de 

la planta. 

4. Informar al Coordinador/a General del focus del perill que existeixen o 

pogueren existir. 

 

Funcions del professorat 

1. Col·laborar en les mesures del Centre i vigilar la seguretat de l´aula que es té 

assignada o aules en les què imparteix classe. 

2. Verficar el compliment de les ordres que es donen pel Coordinador/a de planta. 

3. Intentar mantenir, entre l´alumnat al seu càrrec, un clima de tranquilitat per 

evitar que es produïsca pànic. 

4. Estar amb l´alumnat (el que tinga en aquell moment) en el loc que se l´haja 

assignat, comprovar que està tot l´alumnat al seu càrrec i informar de les incidències 

que es puguen detectar al Coordinador/a de planta. 

En el cas de que alguna persona a l´interior de l´edifici i no es puga accedir a ell, 

s´avisarà als serveis civils corresponents (bombers, policia...). 

 

Inventari de desperfectes i danys 

El Coordinador/a General i els de Planta elaboraran un informe dels desperfectes i 

danys que s´hagen produït. Una còpia d´aquesta s´adreçarà a la Regidoria d´Educació de 

l´Ajuntament de Cocentaina i altra la Direcció Territorial d´Educació d´Alacant, per a que 

en l´àmbit de les seves competències, puguen corregir la situació ocasionada. 
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TÍTOL  IX. MENJADOR ESCOLAR  

El Menjador Escolar és un servei complementari d´ajuda a l´escolaritat i educació 

alimentària, que té entre altres els següents objectius: 

1. Educar a l´alumnat en una correcta i variada alimentació. 

2. Ús correcte dels coberts i altres útils per al menjar. 

3. Hàbits de neteja de mans abans i després del dinar. 

4. Hàbits de normes de comportament en la taula. 

5. Hàbits d´ordre en les entrades i eixides. 

Les famílies que vulguen fer ús del servei de Menjador, ho sol·licitaran cada curs 

en el mes de juny, presentant un full a l´efecte, adreçat a la Direcció del Centre. 

 

Òrgan de Gestió del Menjador Escolar: 

Estarà integrat pels següents membres: 

1. El/la Director/a del Centre, com a president/a. 

2. L´Encarregat/da del menjador (professor/a del Centre). 

3. Comissió Menjador Escolar. 

4. Un/a representant del personal de cuina i educadors/es. 

5. Un/a representant de l´alumnat comensal elegit entre els alumnes de 5é i 6é. 

Seran les seves funcions: 

1. Confeccionar per a cada curs escolar el Pla del Menjador per  a la seva aprovació 

en el Consell Escolar. 

1. Elaborar les normes de funcionament del menjador per a cada curs i donar-les a 

conèixer als usuaris. 

1. Portar el seguiment del funcionament del menjador i resoldre les qüestions 

puntuals que es puguen produir. 

1. Confeccionar una memòria del menjador per a la seva inclusió en la Memòria 

general del Centre. 
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Organització i funcionament: 

El menjador escolar funcionarà, cada curs escolar, entre el primer dia lectiu 

d´octubre i l´últim del mes de maig. 

L´horari de funcionament s´establirà cada curs escolar i es comunicarà als 

comensals en les normes de funcionament una vegada aprovades pel Consell Escolar del 

Centre. 

L´alumnat comensal, estarà organitzat per grups d´edat i tindran un educador o 

educadora que els ajudarà i vigilarà en el temps que dura el servei de menjador. 

 

Convivència: 

Per al bon funcionament i millor convivència entre totes les persones que utilitzen 

el servei de menjador o que hi treballen, serà necessari tenit en compte, almenys, les 

següents normes (sense perjudici de les Generals que es contenen en aquest 

Reglament): 

1. Tracte respetuós i educat en tot moment. 

2. Atendre les indicacions del personal cuidador i del personal de gestió del 

menjador. 

En el cas que es produgueren tres faltes a les normes de respecte i convivència, es 

faculta a la Comissió del Menjador per a que expulse temporal o definitivament la 

persona corresponent. 

 

Aspectes econòmics: 

Cada curs escolar i formant part de les Normes de Funcionament, es comunicarà a 

les famílies amb fills/es comensals, la quota autoritzada i aprovada pel Consell Escolar 

de Centre, així com la forma de pagament. 

L´alumnat comensal que tinga pendent qualsevol pagament del curs anterior no 

podrà utilitzar el Servei de Menjador fins no haver liquidat la totalitat del deute. 
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capítol 1. DEL SERVEI DE MENJADOR 

NORMES QUE REGULEN EL MENJADOR ESCOLAR 

1. La minuta del Menjadores fixarà cada curs escolar i es pagarà mensualment a 

través d'un banc o caixa d’estalvis. 

2. Per tal d'evitar devolucions innecessàries, hauran de comprovar que mantenen 

sou en el seu compte per a poder fer front als pagaments. 

3. El Centre presentarà els rebuts al cobrament, la primera quinzena de cada mes. 

Cas que es tornen impagats, s’avisarà als interessats, perquè l’abonen abans del dia 20 

del mes a què correspon el rebut i abonaran 2 € en concepte de despeses. 

4. Si han de faltar, per qualsevol motiu, hauran d'avisar a l’encarregada del 

menjador abans de les 9 hores d’eixe mateix dia, personalment o al telèfon 

96.559.14.13, i en aquest cas es pagarà només la part proporcional que correspon a les 

despesses fixes. 

5. Les consultes relacionades amb el Menjador, es faran a la persona encarregada 

tots els dies de 8’45h a 9h. Si el que volen és parlar amb les cuidadores, l’horari serà tots 

el divendres de 12 a 13 hores. 

6. Cas que tinguen rebuts impagats de cursos anteriors, no podran fer ús d'aquest 

servei fins que no cancel·len el deute. 

7. Els que es queden a menjar algun dia solt, hauran de pagar en metàl·lic el 

mateix dia pel matí, a la persona encarregada. 

8. Els alumnes que tinguen beca de transport o assistencial, no pagaran res o sols 

pagaran la diferència entre la beca i el cost del menjador. 

9. Els pares d’alumnes d’Infantil de nova incorporació al menjador, durant el 

primer mes rebran diàriament un full en el qual se’ls informarà de com ha menjat el seu 

fill/filla eixe dia. A partir del segon mes únicament el rebran si presenta problemes a 

l’hora de menjar. 

10. Els alumnes que per prescripció del metge hagen de prendre qualsevol 

medicament durant l’hora de menjador hauran de portar a l’encarregada l’autorització 

signada dels pares, així com la recepta del metge. 
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capítol 2. DEL SERVEI DE TRANSPORT COL·LECTIU 

El centre disposa de transport escolar ofertat per la Conselleria d´Educació per als 

alumnes d´Infantil i Primària que visquen a l´extrarradi o a les pedanies de l´Alcúdia, 

Algars i Poble Nou de Sant Rafel. 

 Seran beneficiaris de transport i menjador escolat, l´alumnat d´Educació 

Primària escolaritzats en el centre si el seu domicili es troba a 3 quilòmetres o més de 

distància. La resta d´alumnes de Primària i el segon cicle d´Infantil tindran una 

autorització especial per utilitzar aquest servei. També és podran concedir ajudes 

individuals de transport als alumnes que el seu domicili estiga a més de 3 quilòmetres i 

no tinga pas per allí el servei de transport. 

 El centre té la responsabilitat dels alumnes transportats des de que baixen 

de l’autobús, fins que pugen, ja que una vegada dalt de l’autobús, l’únic responsable 

serà l’empresa corresponent. 

 En tot el trajecte els alumnes seran acompanyats per una cuidadora que farà 

el servei amb ells. Quan arriben a la parada que els pertoca, els seus pares estaran 

esperant-los per a fer-se´n càrrec. En cap moment la cuidadora deixarà a l´alumne sol en 

la parada i si és menor de 9 anys i no hi ha ningú per rebre´l tornarà altra vegada al 

col·legi, allí s´avisarà als seus pares per a que vinguen a recollir-lo. Els alumnes 

respectaran les normes d´aquest servei.  

 En cas de transgressió de les normes, el monitor que els acompanya i actua 

com a responsable, informarà a la família, al director/a del centre i conjuntament 

decidiran la sanció sempre d’acord amb el Decret 39/2008, de 4 d’abril del Consell, 

sobre la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i 

sobre els drets i deures de l’alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i 

personal d’administració i serveis. 
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TÍTOL X. SANCIONS A L’ALUMNAT PER ALTERACIÓ DE LES NORMES DE CONVIVÈNCIA  

            REFLECTIDES AL PLA DE CONVIVÈNCIA 

Pla de disciplina a l’aula: (Annex 17, pla de convivència) 

1. NORMES QUE ELS ALUMNES HAN DE SEGUIR SEMPRE. 

2. REFORÇ POSITIU QUE ELS ALUMNES REBRAN PER SEGUIR LES NORMES. 

3. CONSEQÜÈNCIES QUE S’APLICARAN QUAN ELS ALUMNES NO SEGUEIXEN LES 

NORMES ESTABLERTES. 

4. LES NORMES DE LA CLASSE QUE HAN SORGIT DE L’ASSEMBLEA ES 

COMUNICARAN A LA RESTA DE MESTRES QUE INTERACTUEN AMB ELS ALUMNES PER A 

QUE LES TINGA EN COMPTE A LES SEUES CLASSES. TAMBÉ AQUESTOS FARAN 

SUGGERIMENTS EN RELACIÓ A LES NORMES A COMPLIR A LES SEUES ÀREES. 

Com funciona el pla de disciplina: 

 Explicar als alumnes perquè són necessàies les normes. 

 Ensenyar les normes comunes de centre i aula. Exposar-les en un lloc visible de la 

classe. 

 Implicar els alumnes en la tria de les normes de la classe. Exposar-les amb les 

anteriors. 

 Repassar freqüentment les normes. 

 Enviar una còpia del pla de disciplina als pares. 

 Explicar com es reforçarà positivament els alumnes que segueixen les normes. 

 Explicar perquè hi ha conseqüències negatives. 

 Ensenyar les conseqüències negatives. 

 

Els alumnes necessiten saber què s’espera de la seva conducta: 

 Els alumnes no poden estar sempre intentant imaginar com vol el mestre que es 

comporten en cada situació determinada. Si volem que els alumnes tinguin èxit a la 

nostra classe, han de saber, sense cap dubte, què és el que nosaltres esperem d’ells. 

 També han de saber què passarà si ells decideixen (trien) de no complir les 

expectatives que té el mestre. 
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Pla d’intervenció per implementar conductes correctes a la classe: 

1. Detecció de les conductes disruptives (utilitzar qüestionari de detecció) 

2. Seleccionar les conductes disruptives generalitzades que condicionen la 

dinàmica de la classe. 

3. Triar un número limitat de normes i  que es puguen aplicar cada dia i en tot 

moment (no han d’estar referides als aprenentatges i els deures) 

4. En funció de les conductes triades com incorrectes, establir junts als alumnes, 

quines son els comportaments/normes correctes. Aquestes normes hauran de ser  

observables (Les normes que no són observables són difícils de fer complir i de reforçar). 

5. Penjar el pla de disciplina a la classe. 

6. Enviar una còpia del pla de disciplina a casa perquè els pares ho sàpiguen. 

7. Explicar com es reforçarà positivament els alumnes que segueixen les normes 

8. Consensuar amb els alumnes una llista de reforços positius  possibles. 

9. Consensuar amb els alumnes les penalitzacions. 

10. Començar immediatament a reforçar els alumnes que segueixen les normes 

11. Crear activitats en  les assemblees o tutories per entrenar els alumnes a 

realitzar les conductes correctes (dramatitzacions, el joc de portar-se be) 

 

Com aplicar les conseqüències. (Annex  5, annex 6, Pla de Convivència) 

 Quan hi ha una conducta disruptiva a la classe el mestre ha d’estar preparat per 

enfrontar-se de manera ràpida i  tranquil·la. 

 S’han de tenir preparades les conseqüències. 

 S’ha de ser constant. Les conseqüències s’han d’aplicar cada cop que un alumne 

decideix ignorar una norma. 

 Les conseqüències s’han d’aplicar de manera ferma i calmada. L’efecte positiu de 

les conseqüències es perd si el mestre les imposa de manera hostil. 

 No entrar en el joc de discutir amb els alumnes. 

 Després que un alumne ha rebut una penalització, reforçar positivament el primer 

que faci bé. 

 Donar recursos als alumnes que estan preocupats o nerviosos i volen parlar del 

que ha passat. 

 Ignorar un alumne que està molestant contínuament mitjançant el temps-fora 

(situar-lo en un racó de la classe –racó on estan exposades les normes- durant un màxim 

de minuts proporcional  a la seua edat cronològica i desprès que demane perdó al 

mestre/a,  al grup classe o al companys en funció a qui a anat dirigida la conducta 

incorrecta) o utilitzar la extinció de la conducta. Val  la pena invertir uns minuts de classe 

comentant i reflexionant sobre el que ha passat.  

 Mantenir la calma si els alumnes desafien l’autoritat del mestre. 
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Conseqüències negatives o penalitzacions 

 Temps-fora  

 Perdre privilegis 

 ...etc 

 

Actuació individualitzada 

L’actuació individualitzada es treballarà amb l’assessorament del psicòleg/a i 

s’adaptarà a l’alumne/a. 

 

Faltes lleus: situació de conducta disruptiva 

 Amonestació verbal fent reflexionar l’alumne sobre la seua conducta. 

 Empatitzar amb l’agredit en el cas d’agressions verbals o físiques (posar-se en lloc 

de l’altre). Habilitats socials: treballar la tècnica d’assertivitat, empatia, rol-player, 

missatge en jo. 

 Partint de que a la classe estan elaborades les normes des de principi de curs, 

enviar-los al racó de pensar o de fer la pau. Pot ser on estan les normes penjades. 

També poden anar a l’altra classe de nivell o de cicle. 

 Llevar-li una activitat que li agrade: pati, temps després de classe, no fer plàstica, 

l’hora d’informàtica. 

 Implantació de l’economia de fitxes o contracte conductual. 

 

Faltes greus: 

 Si les actuacions disruptives foren molt reiteratives el tutor citarà els pares 

comunicant-los les mesures correctores que s’aplicaran. Si les alteracions d’algun 

alumne són continuades i greus s’actuarà segons s’indica a l’apartat  model d’actuació 

respecte a l’alumnat que presenta alteracions conductuals que dificulten greument la 

convivència escolar resumides al punt següent, mesures d´intervenció (basades en el 

decret 39/2008, de 4 d’abril, del consell, sobre la convivència en els centres docents no 

universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l’alumnat, pares, 

mares, tutors o tutores, professorat i personal d’administració i serveis). 
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Mesures d’intervenció 

 

El tutor i el cap d’estudis, a partir de les dades anteriors, i amb l’assessorament de 

la psicopedagoga, valoraran i prepararan el pla d’actuació: 

 Aplicació d’alguna de les mesures establertes en el RRI. 

 Tallers específics: d’habilitats socials, d’autocontrol, d’intel·ligència emocional, 

d’autoestima…individualitzats, grupals i mixtos. 

 

Comunicació: 

 A la família.  

 A l’Administració Educativa. 

 

Mesures educatives disciplinàries,  

davant conductes tipificades como molt greus al pla de convivència del centre i les 

tipificades a l’article 42 del capítol III, del títol III del decret 39/2008, el centre podrà 

preveure mesures d’intervenció que concreten, ajusten o modulen les mesures 

disciplinàries recollides en aquest article. Les mesures disciplinàries s’aplicaran prèvia 

instrucció del corresponent expedient disciplinari. 

 

 Realització de tasques educadores per un període superior a cinc dies lectius i 

igual o inferior a quinze dies lectius.  

 Supressió del dret a participar en les activitats extraescolars o complementàries 

que tinga programades el centre durant els trenta dies següents a la imposició de la 

mesura disciplinària.  

 Canvi de grup o classe per un període entre cinc i quinze dies lectius.  

 Supressió d’assistència a determinades classes per un període de entre sis i quinze 

dies lectius amb permanència al centre efectuant els treballs encomanats per part de 

l’equip docent.  

 Supressió del dret d’assistència al centre educatiu durant un període comprés 

entre sis i trenta dies lectius. L’alumnat realitzarà els treballs acadèmics que l’equip 

docent li planifique tenint l’obligació de presentar-se dues vegades al dia: a les 12.00h i 

a les 17.00h davant del seu tutor perquè es puga realitzar el seguiment de les activitats 

acadèmiques encomanades.  

 Canvi de centre educatiu. 
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TÍTOL XI. DISPOSICIONS FINALS 

 

Amb l´elaboració d´aquest Reglament de Règim Intern tenim com a finalitat 

millorar la convivència i pretenem: 

 Afavorir un ambient educatiu positiu com ajuda al creixement i a la prevenció de 

conflictes. 

 Educar en valors i per a la convivència cultivant actituds positives d’integració 

(sense discriminació per raça, sexe, edat, cultura, religió...) entre tota la comunitat 

educativa. 

 Possibilitar la coordinació i col·laboració de tota la comunitat educativa. 

 Cuidar el compliment de les normes per tota la comunitat educativa. 

 Donar resposta immediata en cas d’intimidació i/o acaçament escolar. 

 Oferir als alumnes diferents propostes educatives que afavoresquen la convivència 

al centre.  

 Acceptar les diferències individuals dels alumnes impregnant la convivència del 

centre de tolerància i respecte, permetent la lliure expressió d’idees i sentiments. 

 

Canvis en el Reglament de Règim Intern 

El present Reglament, que afecta tots els estaments que estan representats al 

Consell Escolar, és susceptible de perfeccionament, canvis o modificacions a poposta del 

Claustre o del Consell Escolar. Quan siga presa eixa decissió, almenys per dos terços dels 

membres que els constitueixen i sempre que siga necessari adaptar-los a les noves 

disposcions legals. 

 

Aprovació d´aquest Reglament de Règim Intern 

Aquest Reglament de Règim Intern és aprovat per Claustre el dia 26 de Maig  de 

2010 i pel Consell Escolar el dia 1 de Juliol de 2010. 

 

 


