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Normes de funcionament del centre 
 
 ART. 18.2 D. Aut  Les NOFC han d’aplegar el 
conjunt d’acords i decisions d’organització i 
funcionament que s’hi adoptin per fer possible, en 
el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que 
permeti assolir els objectius proposats al PEC i a 
la PGC.  
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NOFC MUNTANYETA 
 

Les presents Normes d’Organització i Funcionament han estat elaborades per la           
direcció del centre, amb l’aportació per part del claustre de criteris i propostes per a la                
seva elaboració, i aprovat pel Consell Escolar del Centre, d’acord amb la normativa             
vigent. Correspon al Director/a del centre vetllar pel compliment d’aquestes normes,           
essent obligació de tots els membres d’aquesta comunitat educativa conèixer-lo i           
complir-lo. Entenem les Normes d’Organització i Funcionament com l’instrument         
regulador de la vida interna del centre, que concreta les relacions entre els diferents              
sectors que formen part de la comunitat educativa, que plasma normes i/o pautes que              
obliguen a tots aquells que participen en el procés educatiu dels alumnes del centre;              
que garanteix, al mateix temps, els drets que la legislació preveu. 

Determinar l’estructura organitzativa pròpia d’acord amb els objectius i criteris del           
projecte educatiu de centre. 

És un instrument per desenvolupar i fer possible el projecte educatiu i, en últim terme,               
assolir l’èxit educatiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarragona, octubre de 2018 
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LEGISLACIÓ DELS ÒRGANS COL·LEGIATS DE GOVERN 
 
 Consell Escolar del centre 
 

Article 152. El consell escolar  

1. El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del                
centre.  

2. Corresponen al consell escolar les funcions següents: 

a) Intervenir en la designació i el cessament del director o directora del centre i en la                  
selecció i l’acomiadament de docents, en els termes establerts per la legislació            
orgànica en aquesta matèria. 

b) Participar en el procés d’admissió d’alumnes i garantir el compliment de les normes               
que el regulen. 

c) Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, la sol·licitud d’autorització de                
percepcions, o la comunicació de l’establiment de percepcions, segons que escaigui,           
per les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars           
establerts legalment i no coberts pels contractes programa, si se n’han subscrit.  

d) Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, el pressupost del centre i el                 
retiment de comptes, referit tant a les assignacions de recursos públics com a les              
quantitats percebudes a què fa referència la lletra c.  

e) Conèixer la resolució de conflictes escolars i vetllar perquè s’ajusti a la normativa              
vigent. A instància de mares, pares o tutors, el consell escolar pot revisar les decisions               
relatives a conductes dels alumnes que perjudiquin greument la convivència en el            
centre i proposar, si escau, les mesures pertinents.  

f) Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, les decisions pertinents sobre               
l’estructura organitzativa i les normes d’organització i funcionament del centre.  

g) Participar en l’aplicació de la línia pedagògica general del centre, aprovar la carta de               
compromís educatiu, a proposta del titular o la titular del centre, i elaborar directrius per               
a programar i desenvolupar les activitats complementàries, les activitats extraescolars i           
els serveis escolars.  

h) Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, la programació general anual del                
centre i participar en la supervisió i l’avaluació del desenvolupament d’aquesta           
programació, en l’àmbit docent i en l’àmbit administratiu, i dels resultats que se             
n’obtenen. 

i) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn del centre, i, a                 
proposta del titular o la titular del centre, aprovar els acords de corresponsabilitat i de               
subscripció de contractes programa i avaluar-ne l’aplicació. 
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El consell escolar va aprovar les normes de funcionament el divendres dia 2 de febrer                
de 2018 per unanimitat.  

Claustre de professorat  
Article 151. El claustre del professorat  

És l’òrgan propi de participació del professorat en la gestió i la planificació educatives              
del centre. Està integrat per la totalitat dels/les educadores, fisioterapeutes, logopedes,           
mestres i pedagogs que hi presten serveis i és presidit pel / la director/a. Les reunions                
de claustre se celebraran com a mínim de forma bimensual, el dia de les reunions es                
determinarà a l’inici de cada curs escolar a la programació anual del centre. Les              
reunions extraordinàries i per motius d’urgència se celebraran tantes vegades com           
sigui necessari. És preceptiu celebrar un claustre al començament i al final de cada              
curs escolar. Serà obligatòria l’assistència del professorat a totes les reunions sempre            
que se’ls hagi convocat reglamentàriament. Les funcions del claustre de professors           
seran les establertes a la normativa vigent: 

El claustre de professor/s té les competències següents (Art. 129 LOE):  

1. Formular a l’equip directiu i al consell escolar propostes per a l’elaboració dels              
projectes del centre i de la programació general anual. 

2. Aprovar i avaluar la concreció del currículum i tots els aspectes educatius dels              
projectes i de la programació general anual.  

3. Fixar els criteris referents a l’orientació, tutoria i avaluació dels alumnes.  

4. Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i de la recerca pedagògica i en la               
formació del professorat del centre.  

5. Elegir els seus representants en el consell escolar del centre i participar en la               
selecció del director en els termes que estableix aquesta Llei.  

6. Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels              
candidats.  

7. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment            
escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en què participi el centre.  

8. Emetre informe sobre les normes d’organització i funcionament del centre.  

9. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar              
perquè aquestes s’atinguin a la normativa vigent.  

10. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre.  

11. Qualsevol altra que li atribueixin l’administració educativa o les normes           
d’organització i funcionament respectives. 
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El claustre del professorat dels centres privats concertats, a més de les            
funcions que li atribueixen les normes d’organització i funcionament del centre, té les             
funcions de coordinació docent i tutoria i de designació dels representants del            
professorat en el consell escolar, i també d’intervenció en l’aprovació de les decisions             
sobre l’estructura organitzativa i les normes d’organització i funcionament.  

Presideix el claustre del professorat el director o directora del centre, que, quan             
escau, convoca a les sessions professionals d’atenció educativa que treballen en el            
centre perquè informin amb relació a l’exercici de les funcions a què fa referència              
l’article 146.3. 

 
 

Estructura organitzativa de govern i de coordinació 
L’Escola La Muntanyeta està estructurada, segons normativa, de la següent manera:  

Òrgans unipersonals de govern: 

Director/a ( lec, article 154 ) exerceix la direcció pedagògica del centre. Són 
funcions específiques de la directora ( LEC, article 154): 

a) Dirigir i coordinar totes les activitats educatives del centre d'acord amb el            
projecte educatiu. 

b) Presidir els actes acadèmics i les reunions dels òrgans col·legiats. 

c) Dirigir l'activitat docent del centre i del seu personal. 

d) Emetre certificacions i documents acadèmics. 

e) Adoptar les mesures disciplinàries pertinents respecte dels alumnes davant         
de problemes greus de convivència en el centre. 

f) Impulsar l'aplicació del projecte educatiu i, eventualment, dels acords de          
corresponsabilitat a què fa referència l'article 92, i mantenir a disposició de            
l'Administració educativa la informació sobre aquests processos. 

g) Exercir d'òrgan competent per a la defensa de l'interès superior de l'infant. 

h) Les que li atribueixin les normes d'organització i funcionament del centre            
en l'àmbit educatiu. 

Cap d’estudis. És la persona responsable de planificar i gestionar el personal de 
l’escola. Són funcions específiques del cap d’estudis: 

a) Substituir el director en cas d'absència. 

b) Gestionar les absències del personal  

c) Reagrupar alumnes i professionals en cas que sigui necessari 

d) Intervenir en totes les decisions que es prenen dins de l’equip directiu 
de l’escola. 
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e) Les que li atribueixin les normes d’organització i funcionament del          
centre en l’àmbit educatiu.  

 

Secretari/ària. És la persona responsable de les tasques relacionades amb la 
gestió econòmica del centre, de la documentació acadèmica i administrativa i 
dels recursos materials. També controla el manteniment i la conservació de les 
instal·lacions. 

Són funcions específiques del secretari/a les següents:  
 

a) Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern i aixecar les           
actes de les reunions que celebrin.  

b) Tenir cura de les tasques administratives del col·legi, atenent la seva           
programació general i el calendari escolar.  

c) Estendre les certificacions i els documents oficials del col·legi, amb el           
vistiplau del director.  

d) Vetllar per l’adequat compliment de la gestió administrativa del procés          
de pre-inscripció i matriculació d’alumnes, tot garantint la seva         
adequació a les disposicions vigents.  

e) Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin         
complets i diligenciats d’acord amb la normativa vigent.  

f) Intervenir en totes les decisions que es prenen dins de l’equip directiu 
de l’escola. 

Òrgans de coordinació 

Comissió de seguiment de l’evolució dels alumnes amb escolaritat compartida.  
Funcions: Fer el seguiment de l’evolució dels alumnes i introduir, si escau,            
modificacions en l’atenció educativa. Aportar a la comissió d’avaluació informació          
sobre la seva evolució i els seus aprenentatges. Els components són els professionals             
del centre EE. professional de l’EAP ,tutor del centre on es troba matriculat l’alumne i               
director. 

Mecanismes de coordinació docent 
Els professionals es reuniran tant en claustre com en l’àmbit d’àrea, per aquest fet,              
cada col·lectiu determinarà en el seu horari l’hora de coordinació amb els docents del              
seu col·lectiu i un calendari orientatiu.  

A més a més, es reuniran tal com es diu a l’apartat d’equips interdisciplinaris.  

Sempre que sigui necessari es podran concertar reunions per tal de parlar de tots els               
aspectes susceptibles de fer una reunió.  
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Mecanismes que han d’afavorir la coordinació amb els serveis educatius, serveis 
municipals o d’altres serveis de l’entorn del centre 
La direcció del centre serà l’encarregada de coordinar-se amb els serveis educatius,            
serveis municipals o altres serveis com poden ser les escoles d’educació especial de             
la zona, o altres escoles ordinàries per realitzar intercanvis integradors i col·laboratius.  

Organigrama del centre 
L’organigrama del centre, d’acord amb la normativa vigent es configura de la següent             
manera: 

 

 

 
EQUIP DIRECTIU DEL CENTRE  
 

Les reunions ordinàries seran les establertes en la corresponent Programació General           
Anual de Centre. La dedicació horària dels òrgans de govern del centre a tasques              
pròpies del seu càrrec serà la que indiqui la normativa.  

Seran funcions de la seva competència:  

a) Elaborar la Programació General Anual del Centre, el PEC i les Normes            
d'Organització i Funcionament de centre (NOFC) 
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b) Elaborar la Memòria oficial del centre 
c) Afavorir la participació de la comunitat educativa, implicant tots els sectors en la             

tasca col·lectiva el centre.  
d) Col·laborar amb el/la cap d’estudis en l’elaboració dels horaris de les activitats            

dels alumnes, tenint en compte els recursos humans i materials disponibles i            
d’acord amb criteris pedagògics. 

e) Establir els criteris per a l’avaluació interna del centre.  
f) Col·laborar amb l’avaluació externa que realitza la inspecció d’ensenyament.  
g) Plantejar i orientar els contactes col·lectius amb les famílies dels alumnes,           

especialment amb aquelles que són noves al centre o els fills de les quals              
finalitzen l’escolaritat.  

h) Coordinar, si s’escau, les actuacions dels òrgans unipersonals de coordinació.  
i) Vetllar per la promoció i la bona imatge del centre 

ELECCIÓ DEL DIRECTOR I DE L’EQUIP DIRECTIU 
Els mandats del director/a seran per quatre anys. Transcorregut aquest període,           
sotmetrà a la disposició del claustre la direcció, rendint comptes. 

En cas de reafirmar el director, aquest continuarà quatre anys més. Transcorregut            
aquest segon període, si no hi ha ningú que es vulgui presentar a la direcció, podrà                
seguir exercint.  

En cas que hi hagi més d’una candidatura a la direcció del centre, s’escollirà mitjançant               
la proposta del projecte de direcció, i la proposta més acceptada per part del claustre,               
serà la que passarà a ratificació pel consell escolar. 

 
DRETS I DEURES  
Del professorat  

Drets  

Els drets del professorat d’aquest centre són els regulats per l’article 29 de la 
LEC.  
Els mestres i professors, en l’exercici de llurs funcions docents, tenen els drets             
específics següents:  

a) exercir els diversos aspectes de la funció docent que fa referència l’article 104,             
en el marc del projecte educatiu del centre. 

b) Accedir a la promoció professional.  
c) Gaudir d’informació fàcilment accessible sobre l’ordenació docent  

A més a més dels corresponents pel conveni que ens regula 
1. Té dret a ser compensat en un dia per cada dia de pernoctació fora del centre 

amb els alumnes, degut ja que no se’ns compensa econòmicament. 
2. Sempre que assisteix a reunions fora d’horari del centre per tal de coordinar-se 

o formar part d’algun grup d’innovació, de participació activa escolar com 
formar part del DENIP, Comissió d’Integració... podrà recuperar l’assistència 
fora d’horari en l’hora no lectiva de l’endemà.  
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3. Tindrà dret a la dieta que ofereix l’empresa que serveixi el menjar a l’alumnat 
quan vagi d’excursió. A més a més, si hi ha pernoctació, un dia de descans.  

4. En cas d’haver d’utilitzar el cotxe per assistir a reunions o activitats escolars, o 
s'assisteix a formació proposada per l’empresa, es pagaran dietes segons 
conveni.  

5. Formació. Tant per rebre o donar formació relacionada amb el seu lloc de 
treball, el treballador tindrà dret a un dia de descans el dilluns següent 
d’haver-la fet, sempre que no hagi realitzat el temps de descans que pertoca 
per conveni.  

 

Deures 

Els deures del professorat d’aquest centre són els regulats per l’article 29 de la 
LEC.  
Els mestres i professors, en l’exercici de llurs funcions docents, tenen els deures             
específics següents:  

a) exercir la funció docent d’acord amb els principis, els valors, els objectius i els              
continguts del projecte educatiu. 

b) Contribuir al desenvolupament de les activitats del centre en un clima de            
respecte, tolerància, participació i llibertat que fomenti entre els alumnes els           
valors propis d’una societat democràtica.  

c) Mantenir-se professionalment al dia i participar en les activitats formatives          
necessàries per a la millora contínua de la pràctica docent. 

Roba de treball i calçat 
Sempre que l’empresa proporcioni de forma bianual, es farà servir la reglamentària. En             
cas que no respecti l’entrega de la roba, es permetrà usar la roba que cadascú cregui                
convenient per realitzar la seva tasca.  

S’aconsella usar un calçat còmode i fàcil de treure per no trepitjar els matalassos a on                
estan estirats els nens, i així, preservar el màxim possible la zona a on estan estirats. 

Fitxatge 
Fitxar és obligatori. En cas de faltes o retards no justificats, serà posat en coneixement               
del titular del centre perquè prengui les mesures necessàries, i d’acord amb el conveni              
que ens regula.  
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FUNCIONS DEL PERSONAL 
 

Funcions i obligacions generals de tot el personal a més a més de les que marca                
la seva titulació: 
 

* Col·labora, junt amb els altres professionals, en la planificació i estructuració de             
l’organització general de l’escola. 

* Mantenir una reunió (mínim) cada trimestre amb l’equip interdisciplinari, per parlar de             
les diferents accions que s’han dut a terme amb els alumnes de la seva aula.  

* Responsabilitzar-se de l’alumne quan estigui en sessió, tractament, o teràpia           
individual en relació a la higiene, o qualsevol altre tipus d’incident que pugui incomodar              
l’alumne. 

* Els professionals hauran de ser puntuals tant a l’hora de començar qualsevol activitat              
per facilitar l’organització de l’escola i millorar el clima de convivència a l’escola. El              
personal d’aula tindrà el nen preparat i el personal de les àrees l’anirà a buscar               
puntualment. En cas que algun tractament s’endarrereixi molt o no es pugui realitzar,             
es comunicarà amb la màxima antelació possible. 

*Tots els professionals tenen accés a l’assistència diària de l’alumnat. L’haurà de            
consultar per variar les activitats que té previstes per aquell dia, en el cas que faltin els                 
alumnes que té designats per aquell dia.  

* El personal ha d’indicar al Calendar quins dies no assistirà a l’escola, o té alguna                
reunió, per tal que la resta de personal ho tingui present per organitzar l’activitat diària.  

 

Mestre tutor d’aula 
 

● El professional docent que, amb la possessió de la titulació que indiquen els             
organismes oficials d’educació, és el responsable del funcionament de cada grup           
classe de l’escola. 

● El mestre és el responsable més directe de l’educació integral de cada alumne.             
Entenent per integral que en cada etapa evolutiva es tindrà en compte les necessitats              
i el desenvolupament de l’individu 

● Corre a càrrec del mestre el funcionament diari de cada grup o classe. El mestre, per                
tant, durà a terme el seu treball bàsicament a les classes o aules, instal·lacions del               
centre o en els entorns comunitaris que es porti a terme la tasca educativa.  

● Programa les activitats educatives dels seus alumnes 
● Porta a terme tasques d’informació i orientació a les famílies dels seus alumnes,             

individualment o en grup. 
● Coordina els diferents programes educatius dels especialistes amb el programa          

educatiu individual de l’alumne 
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● Participa en l’avaluació psicopedagògica i en la determinació de les necessitats           
educatives dels alumnes en la part que li correspon 

● Avalua el progrés dels alumnes i el seu rendiment en les diferents àrees curriculars 
● Realitza tasques d’acció tutorial per als alumnes del grup, tant en grup – classe com               

individualment, sempre que aquesta acció es pugui realitzar amb l’alumne 
● Coordina, juntament amb els altres professionals implicats, les diverses actuacions          

que es porten a terme en les escolaritzacions compartides 
● Realitza una avaluació inicial per determinar els nivells de competència en les            

diferents àrees. 
● Elabora l’adequació curricular individualitzada del curs i temporalitza els objectius 
● Proporciona els programes, materials adaptats i estratègies perquè l’alumne pugui          

aconseguir els objectius proposats i per garantir el seu progrés personal i social 
● Fa l’avaluació / informe final de l’alumne 
● Juntament amb la persona responsable, estableix plans de transició per canvi d’aula            

o pas d’escola a taller.  
● Intervé directament amb els pares per assegurar el desenvolupament personal i           

social de l’alumne 
● Elabora una graella amb les indicacions a tenir en compte de cada nen en cas que                

algun dia l’aula no tingui el seu personal de referència . 

 

 Logopeda 
 

● És el professional que s’ocupa dels nens que requereixen un tractament logopèdic.            
Treballa individualment o en petits grups, a l’aula de logopèdia o a les classes, o en                
totes aquelles instal·lacions a on es pugui desenvolupar la seva tasca.  

● Coordina la seva tasca amb els altres professionals del centre 
● Orienta als professors responsables de l’aula per la planificació, implementació de les            

accions que s’han de dur a terme conjuntament en l’àmbit de comunicació 
● Porta a terme tasques d’informació i orientació a les famílies dels seus alumnes,             

havent parlat prèviament amb el tutor de l’alumne en qüestió. 
● Participa en l’avaluació inicial de determinació de les necessitats educatives en la            

part que li correspon. 
● Avalua el progrés dels alumnes i el seu rendiment en la seva àrea curricular. 

 

 

Fisioterapeuta 
 

● Exerceix les funcions i programa les tasques que li siguin pròpies d’acord amb la              

seva titulació. 
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● Realitza, tenint en compte el diagnòstic mèdic, la valoració motriu de la persona             

usuària per tal d'establir el seu grau d’afectació. 

● Desenvolupa un conjunt de mesures habilitadores encaminades a millorar         

l’autonomia de l’alumne, afavorint la millor actuació possible d’aquest en les           

activitats que realitza al llarg del dia en el seu procés d’ensenyament/aprenentatge. 

● Desenvolupa actuacions preventives que contribueixin a l’adquisició d’hàbits de         

cura d’un mateix, que millorin l’estat físic de l’alumne, i retardin o evitin una evolució               

negativa. 

● Dona pautes pel control postural en tots els àmbits de la vida de l’alumnat, tant a                

l’escola com a casa. 

● Col·labora amb la resta de professionals en l’elaboració, desenvolupament,         

seguiment, i avaluació de les adaptacions pel pla individualitzat de l’alumne. 

● Informa i assessora les famílies, altres professionals, serveis i especialistes. 

● Prioritza l’atenció específica dels alumnes amb retards i trastorns motors i del            

desenvolupament psicomotriu. 

● Determina quins alumnes participaran en les activitats complementàries, dirigides         

des de l’àrea de fisioteràpia. 

● Treballar a la sala de fisioteràpia Cristina Bonet, i poder utilitzar altres dependències             

del centre sempre que es cregui necessari. 

 

Educador 
 

● Col·labora amb els mestres en totes les activitats educatives de l’escola per la             
millor atenció dels alumnes. Realitza la seva tasca amb els alumnes en grup i el               
seu treball està sempre integrat dintre les tasques generals d’un grup o classe 

● Col·labora junt amb els altres professionals, a la planificació i estructuració de            
l’organització general de l’escola.  

● És responsable juntament amb el tutor de l’alumne, en quan a la higiene d’aquest              
últim.  

 

 Monitors de menjador  
 

● Té en compte i dur a terme les consignes que la comissió de menjador li doni                
referents a les necessitats alimentàries i de menjar dels alumnes, així com també             
del material més idoni per donar-los de menjar.  

● Porta a terme les intervencions necessàries per aconseguir els objectius          
d’alimentació dels alumnes 
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● Vetlla perquè la situació de menjador sigui personal i socialment agradable i            
adequada.  

● És l’encarregat de portar el nen/a a l’aula després de finalitzar l’hora del menjador,              
vetllant perquè tingui la cara i les mans netes i posant la bata i el pitet bruts a la                   
seva bossa. En cas de que no s’hagi d’emportar la roba de menjador a casa, serà                
informat pel tutor de l’aula.  

 

 Monitor de pati 
● Els monitors de suport seran els encarregats de portar els nens que vagin al lavabo               

a fer les seves necessitats i per a que realitzin l’higiene necessària després de              
l’àpat de dinar.  

● Els monitors de suport s'estructuren el temps per poder donar suport a la persona              
que està designada a cada aula per fer les funcions següents: 

○ Ajudar a baixar els nens per al descans ( sempre que sigui necessari ) 
○ Canvi de bolquer ( sempre que sigui necessari ) 
○ Ajuda en moments d’urgència com poden ser: vòmit d’un alumne, crisis,           

problemes respiratoris..  
● Els monitors que tenen assignada una aula, seran els encarregats de baixar els             

nens a la zona sempre que sigui necessari, i amb ajuda sempre que es requereixi. 

Les seves funcions seran: 

● Canvi del bolquer si és necessari 
● Higiene que sigui necessària després de l’àpat. 

  

 

Monitors de transport del matí 
Són els encarregats de rebre els nens al menjador quan arriben. El seu horari de               
treball és de 8.45 a 9.45.  

Les seves tasques són: 

1. Rebre els alumnes 
2. Anar-los a buscar quan surten de l’autobús per portar-los al menjador 
3. Portar-los al wc quan sigui necessari 
4. Donar els esmorzars dels nens que estiguin pautats d’aquesta manera 
5. Treure jaquetes, bufandes... sempre que sigui necessari.  
6. Vetllar per la seva seguretat 
7. Portar el registre dels alumnes que han vingut i els que no han vingut a l’escola 
8. Portar el registre dels nens que es queden a dinar a l’escola 
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Monitors de transport de la tarda 
Són les encarregades de gestionar que els nens marxin a casa amb el seu autobús               
corresponent. El seu horari és de 16.45 a 17.15, tot i que si hi ha alguna incidència                 
amb els autobusos, s’han de quedar fins que marxin tots els nens de l’escola 

Les seves tasques són: 

1. Ajudar a les monitores de transport dels autobusos, indicant els nens que han             
de prendre en el cas que no en tinguin coneixement 

2. Indicar alguna consideració important a les monitores que hagin de tenir en            
compte durant el viatge a casa 

3. En el cas que un pare/mare tutor legal no vingui a recollir el seu fill i hagin                 
avisat que ho farien, hauran d’activar el protocol necessari en aquests casos. 

4. En cas que un autobús s’espatlli, seran les encarregades de trucar a les             
famílies per si volen venir a buscar al seu fill o prefereixen esperar a que               
s’arregli l’averia.  

5. Vetllar per la seguretat dels nens i nenes fins que són entregats al monitor/a de               
transport.  

 

 
INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES 
 
Informació general  
Com a informació general del funcionament de l’escola a principi de curs es lliura a les                
famílies (i es penjarà a la web de l’APPC ) el full informatiu amb les dades d’interès del                  
curs (horari, calendari, equip pedagògic, entrades i sortides, retards i absències,           
menjador, i altres ). En aquest s’especifiquen les vies de comunicació que proporciona             
l’escola als pares/mares/tutors. La via de comunicació principal serà la llibreta, i si la              
urgència ho requereix, el telèfon:  

- reunions d’aula a l’inici de curs: es convocaran sempre que els alumnes comencin              
per primera vegada a l’escola i es farà reunió grupal amb els pares el dia de la reunió                  
d’inici de curs 

- entrevistes amb els tutors/es: sempre que els pares, mares o tutors legals ho              
considerin necessari juntament amb el tutor. 

- La llibreta: el responsable sempre serà el tutor, tot i que l’educador i els especialistes                
sempre podran escriure-hi si és necessari. A la llibreta s’especificarà tot el que ha fet               
l’alumne a l’escola cada dia, tant a nivell escolar com també el que ha menjat, crisis,                
deposicions… Els pares han d’omplir la llibreta amb totes les dades que es demanen              
als primers fulls cada cop que hi hagi canvi de llibreta.  

- Els informes finals. Redactats pel tutor de l’aula i pels professionals de les àrees, i                
entregats a cada una de les famílies 
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- Els comunicats informatius lliurats en paper o via correu electrònic. 

- La web 

- Les trobades “Escola oberta als pares”. Aquestes trobades serviran per poder            
conversar amb els pares i que puguin veure les diferents activitats que es realitzen a               
l’escola.  

- altres.  

Sigui quina sigui la via de comunicació, el professional té el deure de comunicar a la                
resta d’equip interdisiciplinar de tot allò que li sigui de la seva competència. En el cas                
de famílies amb conflictivitat entre els pares a causa d’un divorci, és obligat que tot el                
personal que intervé en el procés educatiu, així com la treballadora social i la directora,               
estiguin assabentats de totes les informacions que es vagin rebent. S’analitzarà cada            
cas per tal d’establir les normes de comunicació que es creguin necessàries en cada              
moment.  

El tutor de l’aula és el responsable d’establir la comunicació amb la família. Els              
especialistes es comunicaran amb ell per totes les qüestions relacionades amb la seva             
tasca i sempre comunicant-t’ho al tutor de l’aula prèviament. L’eina de comunicació            
principal serà la llibreta, i si la informació urgeix i és necessari, serà via telefònica. De                
totes maneres, sempre hi haurà un registre escrit de tot allò que afecti al nen (la                
llibreta). 

Carta de Compromís educatiu  
És una eina que, en aplicació del projecte educatiu, facilita la cooperació entre les              
famílies i el centre educatiu i expressa els compromisos que adquireixen per garantir la              
cooperació entre les seves accions educatives, d’acord amb l’article 20 de la Llei             
12/2009, del 10 de juliol. El centre i la família formalitzen la carta de compromís amb                
els seus continguts comuns en el moment d ela matrícula. Aquesta ha de ser signada               
pel pare, mare o tutor legal de l’alumne i pel director/a del centre (ANNEX CARTA DE                
COMPROMÍS EDUCATIU) 
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FUNCIONAMENT GENERAL DE CENTRE  
 
Aspectes generals. Alumnes i famílies 

Entrades i sortides del centre. 

Entrades 
• Els/les alumnes entren a l’escola a l’hora establerta en la corresponent Programació             
General Anual de Centre.  

En cas que els pares portin els seus fills a l’escola de ¾ de 9 a 2/4 de 10, hauran                    
d'entrar per la porta general de l’Associació. Sempre que els pares ho sol·licitin, podran              
entrar acompanyats d’algú de l’aula a deixar el seu fill o filla/a a buscar-lo per afavorir                
el contacte i l’aproximació entre escola i família.  

• Si un alumne arriba tard cal que avisi amb anterioritat, i portarà una justificació del                
retard sempre que aquesta sigui justificable.  

De les sortides del centre  
• Els/les alumnes surten de l’escola a l’hora establerta en la corresponent Programació             
General Anual del Centre. Les sortides les realitzaran pels llocs assignats segons la             
ruta d’autobús que tinguin assignada. En cas que els pares els vinguin a buscar,              
sempre serà per la porta general d’entrada de l’APPC. Podran entrar acompanyats            
d’una persona responsable de l’aula sempre que ho vulguin fer i que no s’estigui              
realitzant una activitat que impossibiliti l’entrada a l’aula (canvi de bolquers, etc.). 

. Cada família omplirà un full (AUTORITZACIÓ DE RECOLLIDA A L’ESCOLA DE            
L’ALUMNAT) a on assignarà les persones que estan autoritzades per recollir el seu fill,              
sinó no els podran recollir. En cas que hagi de venir una persona que no estigui a la                  
llista, hauran d’apuntar a la llibreta la persona que les recollirà o haurà de trucar i                
fer-nos-ho saber.  

 

Criteris per a l’organització dels grups d’alumnes 
Els alumnes s’agruparan a les diferents aules de l’escola sempre vetllant perquè siguin             
grups amb edats pròximes i amb capacitats semblants. Es tindran en compte factors             
com la complexitat i dedicació que puguin tenir cada alumne, i les dimensions de les               
aules.  

 

Roba, calçat i higiene 
Els alumnes assistiran a l’escola amb roba còmoda i àmplia, per afavorir el moviment              
de l’alumne, els canvis de bolquers, fèrules... 

Preferiblement els alumnes han de portar jaquetes fàcils de posar, i amb obertura per              
l’esquena. Així afavorim que estiguin ben posicionats a les cadires i agilitat en treure i               
posar la jaqueta quan sigui necessari.  
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Els alumnes han de portar suficients pitets i bates, tant per el control del baveig i així                 
no mullar la roba, com per esmorzar/dinar/berenar.  

Els alumnes assistiran a l’escola amb bona higiene, tenint en compte que aquesta no              
acaba només amb la persona física, sinó que les cadires, petos de subjecció, cinxes...              
també han d’estar en bones condicions i netes.  

Els bolquers els subministraran els pares per demanda del personal de cada aula.             
Poden suggerir canvi de talla o augment en el nombre de bolquers / compreses a usar,                
sempre que es cregui necessari i segons les necessitats de cada alumne.  

 

Alimentació 
Els alumnes que assisteixen a l’escola són assessorats per la comissió de menjador             
de l’escola. Aquests assessoraran a nivell de posicionament per poder donar de            
menjar i material que s’ha d’utilitzar a cada nen/a (culleres, plats, gots...) 

Els pares són els responsables de demanar algun tipus de dieta específica, sempre             
que si és per motiu de salut ho dicti un metge. Si algun nen s’ha de posar a dieta,                   
també és el pare qui ho ha de dir a l’escola, amb l’informe del nutricionista               
corresponent explicant els motius.  

Els professionals vetllem per complir les indicacions que ens remet cada família que             
els ha dictat el seu nutricionista / metge.  

 

Reunions 
Els tutors d’aula faran al menys una entrevista durant el curs amb els pares/mares i/o               
tutors legals dels alumnes. En el cas d’alumnes que comencen a l’escola, n’hi haurà              
una a l’inici de curs i una altra al finalitzar-lo, com a mínim.  

Quan una família vulgui sol·licitar una reunió, haurà de tenir en compte l’horari de              
reunions determinat en la corresponent Programació General Anual del Centre. Per tal            
d’un millor aprofitament de les visites i entrevistes, llevat d’excepcions que ho            
justifiquin, caldrà sol·licitar-les almenys amb una setmana d’antel·lació. En cas          
excepcional i amb previ acord es podrà concertar l’entrevista en un altre horari.  

Dret d’imatge 
La legislació sobre protecció de dades de caràcter personal està constituïda per            

les normes que regulen el registre, tractament i eliminació de les dades de les              
persones i les han d’aplicar obligatòriament totes les entitats públiques o privades que             
registren dades personals en qualsevol suport i format. D’acord amb l’article 5 de la              
Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,              
les dades dels alumnes seran incorporades al fitxer “Alumnat de centres educatius            
dependents del Departament d’Ensenyament”, amb la finalitat de gestionar l’acció          
educativa, l’orientació acadèmica i professional, l’acció tutorial i de comunicació amb           
les famílies, l’avaluació objectiva del rendiment escolar, el compromís dels alumnes i            
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llurs famílies en el procés educatiu i l’accés als serveis digitals i telemàtics facilitats pel               
Departament. L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció del centre educatiu. Les            
famílies poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant           
un escrit adreçat a la Direcció del centre educatiu corresponent. Per la publicació i la               
utilització d’imatges, dades personals o materials la propietat intel·lectual dels quals           
recau en els alumnes, cal disposar de la corresponent autorització signada Article.  

 
Aspectes generals. Professionals 

Horari de l’escola. 
L’escola s’haurà d’ajustar al calendari escolar aprovat amb caràcter general per a tots             
els centres de nivell no universitari de Catalunya. Fora de l’horari lectiu destinat a              
l’ensenyament reglat, el centre podrà programar activitats complementàries i         
extraescolars. La realització d’aquestes activitats, que seran de caràcter voluntari, no           
podran comportar, per als/les alumnes que no hi participin, discriminació o modificació            
de l’horari lectiu o del calendari escolar.  

Horari 
L’hora d’entrada és a les 8:45 i la de sortida a les 16:45 . De 12:45 a 14:45 són dues                    
hores lliures.  

Els dies de jornada compactada, l’horari serà de 8:45 a 14:45. En el cas de no ser                 
monitor de menjador, pati o de noves tecnologies, l’horari serà de 8:45 a 13:45 

En períodes de jornada compactada sense alumnes a l’escola, l’horari serà de 8:45 a              
13:45 

De 8:45 a 9:00 és l’hora de posar-se roba de treball sempre que el treballador cregui                
necessari canviar-se de roba 

De 16:30 a 16:45 és l’hora de canviar-se la roba de treball sempre que el treballador                
cregui necessari fer-ho 

 

Criteris de substitució del personal i voluntariat 
Sempre que la cobreixi ensenyament,  la plaça es cobrirà  

Quan no la cobreixi ensenyament 
- Es demanarà a gerència contractar a una persona amb les mateixes 

condicions laborals que la persona que està de permís 
- Si no ens concedeixen aquesta substitució, s’haurà de cobrir amb les 

persones de suport i / o directora 

Voluntariat 
- Sempre que es necessiti voluntaris, es poden demanar, tenint en compte, 

que mai poden fer una substitució, sinó acompanyar l’activitat realitzada de 
a més a més.  
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Acollida al nou personal 
Quan arriben mestres nous a l’escola els rebrà la Directora i/o la Cap d’estudis i se’ls                
lliurarà el document d’acollida (Document d’acollida dels professionals / Document          
d’acollida alumnes de pràctiques). Després se li presenta la resta de personal. Es             
comprovarà si tenen compte de correu xtec, i en cas contrari es faran els passos per                
tal de facilitar-les-en un (seguir procediment SQG). També se’ls facilitaran els           
documents com: NOFC, PEC, Pla Anual i altres que puguin ser necessaris per a dur a                
terme la seva tasca docent. 

Permisos 
El personal tindrà tots aquells permisos regulats pel conveni col·lectiu que ens regeix.  

- Per demanar un permís, i sempre que sigui possible, es demanarà amb la             
màxima antelació possible. 

- És obligatori informar al cap d’estudis mitjançant correu electrònic o el mitjà que             
estipuli i esperar que aquest confirmi la recepció d’aquest i us contesti.  

- Sempre que utilitzeu un permís tipificat pel conveni col·lectiu, s’haurà          
d’acompanyar d’un document que acrediti aquest permís, i es dipositarà          
sempre a la bústia situada al costat de la porta del despatx de direcció.  

- La normativa per demanar assumptes és la que contempla el conveni que ens             
regeix.  

Nombre de persones que demanen permís sense sou o dies de colònies: 

- El dia de permís sense sou, o de colònies, es podrà demanar sempre que no hi                
hagi més de tres persones absents al centre aquell dia.  

- Només es podrà allargar un pont al curs per persona en cas que se’l demanin               
més de dues persones, es prioritzaran els que no n’han fet cap durant el curs,               
sinó, es podrà demanar ni que se n’hagi fet un o més.  

- Recordar que els professionals amb conveni d’escoles d’educació especial         
concertades, no poden fer dies d’assumptes personals abans o després de           
colònies. 

- No poden faltar per assumptes o dies de colònies les dues persones de la              
mateixa aula. 

 

En cas de vaga: El dret de vaga està reconegut com un dret fonamental en l'article                
28.2 de la Constitució espanyola. L'escola ha de garantir els serveis mínims que             
decreta el Departament d'Ensenyament. Els/les mestres informaran a la direcció en els            
dies previs i com a molt tard el matí del mateix dia de la vaga, de si exerciran el seu                    
dret. El dia anterior a la vaga s'enviarà un comunicat a les famílies on s'explicarà la raó                 
per la qual es porta a terme, i el tant per cent de seguiment que se'n farà a l'escola,                   
així com dels serveis mínims que s'han d'acomplir per llei.  

Criteris per a la formació dels equips docents 
Els equips docents de cada aula es regiran per un sistema rotatori. Les aules es               
denominen A, B, C, D, E, F, G i Suport. Cada curs rotarà només una de les persones                  
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de referència de l’aula. Els anys senars els educadors en sentit de les agulles del               
rellotge, i els anys parells els mestres, en sentit contrari de les agulles del rellotge.  

Actuacions en el supòsit de retard en la recollida de l’alumnat a la sortida de               
l’escola. 

Del retard en la recollida dels alumnes  
• La recollida de l’alumnat a la sortida del centre no haurà de fer-se més tard de les                  
17.00 hores.  

• Quan es produeixi un retard fora d’aquesta hora (entre 6 i 10 minuts més tard) en la                  
recollida de l’alumnat un cop acabat l’horari escolar, el personal de transport procurarà             
contactar amb la família. Un cop esgotats sense efecte els intents de comunicació amb              
la família i transcorregut un marge de temps prudencial (15 minuts), la persona que              
fins en aquell moment hagi estat encarregat de l’alumne/a comunicarà telefònicament           
la situació a la policia local o mossos d’esquadra i acordarà amb ells la fórmula per                
lliurar-lo a la seva custòdia.  

• La reiteració freqüent d’aquests fets amb una mateixa família, en la mesura en que               
comporten una manca d’assumpció de les responsabilitats en custòdia dels menors           
que els correspon, comportarà que la direcció del centre comuniqui per escrit la             
situació als serveis socials del municipi. D’aquesta comunicació en quedarà còpia           
arxivada al centre.  

• El control de freqüència d’aquests fets correspon al mestre/a tutor/a de l’alumne o              
del/la mestre/a que estigui a l’aula en aquell moment. 

• En el cas que no hi hagi solució efectiva a la reiteració de recollides tardanes després                 
de la comunicació als serveis socials del municipi, la direcció de l’escola n’informarà a              
la direcció dels Serveis Territorials corresponents. 

 

Actuacions davant l’absentisme de l’alumnat 
Les absències i la manca de puntualitat a classe hauran de ser justificades per escrit               
per les famílies dels alumnes implicats als seus respectius tutors/es. La direcció            
portarà el registre d’assistència i/o puntualitat dels alumnes. Al final del trimestre es fa              
una anàlisi de les absències i retards de cada grup classe en reunió de claustre. En                
cas d’observar indicadors de perill s’activarà el següent protocol:  

• Quan es produeixi un cas d’absentisme escolar, el/la mestre/a tutor/a de l’alumne/a             
es posarà en contacte amb els seus pares o tutors legals per tal d’assabentar-los de la                
situació i recordar-los les obligacions que tenen de vetllar per la correcta escolarització             
dels seus/seves fills/es. Es tindrà en compte si els motius de l’absentisme, són a causa               
de la salut dels nens, que no permeti l’assistència a l’escola.  
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Alumnes malalts. 
Els alumnes malalts no poden assistir a l’escola sota cap concepte. En cas que es posi                
malalt a l’escola, es localitzaran els/les pares mares o tutors legals perquè se’n facin              
càrrec. En el cas que un alumne s’accidenti cal tenir en compte la gravetat:  

Accident o incident lleu: Una rascada, un petit cop, ... En aquest cas el/la mestre de la                 
classe, el responsable de menjador o el monitor de pati que atén l’alumne és              
l’encarregat d’avisar a infermeria de residència. Sempre cal registrar-ho a la llibreta, i si              
és el cas, trucar per informar a la família. El considerarem com un accident lleu, que no                 
necessita atenció especialitzada.  

Accident o indisposició mig: Un cop fort, una torçada amb molt de dolor, un mareig,               
febre alta, vòmits... Accidents o incidents que és evident que no sabem ni el diagnòstic               
ni les conseqüències, que és evident que no necessiten una atenció urgent però que              
cal un reconeixement mèdic. La persona que té a càrrec el nen en aquell moment,               
avisa a infermeria de residència, que fa una primera cura/intervenció. El responsable            
localitza per telèfon a la família perquè pugui portar al seu fill per ser atès pel seu                 
pediatre o especialista. Les llistes amb els telèfons dels alumnes són al despatx de              
direcció. Sempre hi haurà un responsable per a cada alumne que es trobi en aquesta               
situació. En aquest moment s’explicarà de paraula els fets ocorreguts i sempre            
s’apuntarà a la llibreta. 

Accident o incident molt greu: Pèrdua de coneixement, tall molt profund amb pèrdua de              
molta sang, febre molt alta sobtada, problemes respiratoris greus... El/la mestra que            
està més a la vora resta al costat de l’alumne/a per fer el seguiment de l’evolució i el                  
tranquil·litza i /o immobilitza. S’avisa a infermeria de residència i es truca urgentment al              
112 i s’intenta localitzar la família. La directora acompanyarà amb l’ambulància a            
l’alumne sempre que sigui necessari, i restarà a l’hospital fins que arribi un familiar. En               
el cas que la Direcció del Centre ho consideri oportú perquè està en perill la vida de                 
l’alumne, sota el seu criteri, amb el recolzament del Consell Escolar, prendrà la decisió              
que cregui oportuna, per tal de protegir i assegurar el bé de l’alumne, com ho faria un                 
bon pare/mare/tutor de família.  

Recordeu que sempre que hi hagi un problema respiratori greu cal comunicar-ho als             
fisioterapeutes, i posteriorment, a infermeria, tot i tenir en compte que no hi ha un               
servei d’infermeria propi d’escola.  

Polls. Davant l’evidència de contagi de polls o llémenes actives, l’escola ha d’actuar             
bàsicament per: procurar que l’alumne/a infectat se li faci el tractament immediatament            
i en segon lloc, evitar que hi hagi contagi a la resta de companys . Per tant els/les                  
mestres tutores actuaran de la següent manera :  

Avisaran de manera individual als familiars de l’alumne, avisant-los del contagi i            
demanant que facin un tractament per eradicar-los.  

Comunicaran als familiars que mentre no es faci el tractament, l’alumne no pot venir a               
l’escola. S’aconsella un terme mig de dos dies.  
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Es comunicarà a la resta de famílies de l’escola mitjançant un document model. Si a               
partir de la comunicació oral, no hi ha una resposta per part dels familiars, de manera                
que s’exposa a la classe al contagi, es procedirà de la següent manera :  

• La mestra tutora ho comunicarà a direcció  

• Direcció proporcionarà un comunicat escrit per lliurar a la família en sobre tancat.  

• Direcció lliurarà a la tutora un registre per fer un seguiment de la incidència per                
contagi de polls en aquesta classe en concret al llarg del curs. Si a partir del lliurament                 
del comunicat escrit es persisteix sense fer tractament, direcció farà una entrevista            
amb la família, on en el cas de negar l'evidència o resistir-se a fer un tractament o                 
mostrar actituds de poca col·laboració amb l’escola, l’alumne haurà d’estar dos dies            
sense venir a l’escola i es comunicarà als serveis socials el problema existent.  

 

Excursions 
Per a completar les activitats que es duen a terme a l’escola, es realitzen diferents               
sortides tant a l’entorn més pròxim, com a tots aquells indrets que es creguin              
interessants per afavorir la socialització i entrar en contacte amb la realitat que ens              
envolta. La Muntanyeta respectarà sempre les creences individuals i familiars sempre i            
quan aquestes no entrin en contradicció amb els valors universals i del propi centre.              
Totes les sortides, visites, excursions ... s’han de programar i contractar a inici de curs.               
Aquestes han de ser aprovades en el Consell Escolar. ( ANNEX 1. Graella             
programació sortides). Es poden aprovar sortides sense determinar el lloc, com les de             
l’oferta del propi municipi, però amb un objectiu concret. Totes les sortides han d’estar              
directament relacionades amb les àrees curriculars. Seran adequades al nivell i           
característiques dels alumnes del grup.  

Les sortides per l’entorn pròxim només tindran una sola autorització, i serà revisable en              
períodes de 4 anys o sempre que ho cregui necessari la família o l’escola.              
L’autorització es repartirà a tots els alumnes que comencin de nou a l’escola.  

La resta de sortides es comunicaran a les famílies mitjançant una circular amb suficient              
temps d’antelació. Els pares, mares, o tutors han d’autoritzar la sortida per escrit i              
retornar-lo al tutor/a fins la data fixada a l’autorització. Quan el tutor/a ja ha rebut tots                
els resguards d’autorització o no autorització cal que ho comuniqui al Cap d’estudis             
perquè en quedi constància i poder organitzar els acompanyants i els grups acollidors             
dels alumnes que no van d’excursió. 

Dies abans de la sortida cada responsable d’aula ha de confirmar al mateix servei de               
menjador els alumnes que van d’excursió i els adults. El mateix dia de la sortida, les                
mestres acompanyants aniran a buscar els picnics al menjador i es repartiran a cada              
persona. El mestre tutor és el responsable del control i seguiment dels alumnes que              
van i que no van a les sortides. En el cas que una família consideri que el seu fill o filla                     
no pot assistir a aquella sortida haurà de justificar per escrit la no assistència a               
l’activitat. Aquests alumnes tenen dret a assistir a l’escola, i així se’ls ha de transmetre.               
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Si un alumne/a no pot assistir a una sortida sense haver-ho previst, haurà de portar el                
justificant l’endemà de l’activitat, sempre que sigui possible.  

Per fer una sortida, com a mínim hi haurà un acompanyant per cadira de rodes no                
autopropulsada. No hi haurà més voluntaris que personal del centre per fer cada             
sortida 

Sistema de cobrament: Cal seguir les instruccions que es marquin a cada excursió. El              
preu serà aquell que derivi del preu de l’entrada i / o activitat si n’hi ha, el preu de                   
l’autobús, si n’hi hi ha, i en cas d’utilitzar la furgoneta, 5 euros per excursió a                
Tarragona, i 10€ fora de Tarragona.  

La família haurà de portar els diners dins un sobre tancat, amb el nom de l’alumne, lloc                 
i data de l’excursió escrit al mateix sobre. Aquest es donarà a la persona responsable               
d’administració.  

Valoració: Quan s’ha realitzat una sortida cal deixar constància com ha anat, si s’ha              
ajustat a la programació prevista, si cal tenir en compte aspectes rellevants per             
a una altra sortida. S’ha d’emplenar la fitxa model ( Excursions.) , exposar-la a              
la direcció i s’arxivarà. 

 

Seguretat, higiene i salut 
En les Normes d’organització i funcionament dels centres educatius s’especifica: “Per           
poder administrar medicació als alumnes cal que el pare, mare o tutor/a legal aporti              
una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i                 
el nom del medicament que ha de prendre i l’autorització signada pel pare, mare o               
tutor/a legal. Seguint les recomanacions del Departament de Salut i la Societat            
Catalana de Pediatria, s’ha inclòs el paracetamol a la farmaciola dels centres educatius             
de Catalunya. Per administrar-lo cal tenir l’autorització signada dels pares, mares o            
tutors legals (que el centre educatiu ha de demanar en el moment de la inscripció de                
l’alumne al centre) (Autorització per l’administració de paracetamol) i seguir les           
recomanacions d’ús elaborades per la Societat Catalana de Pediatria i pels           
departaments d’Ensenyament i de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

És convenient que el centre mantingui en un únic arxiu (a infermeria) les receptes o               
informes mèdics i els escrits d’autorització i prevegi qui ha d’administrar el medicament             
i, en absència d’aquesta persona, a qui correspon de fer-ho. El personal del centre              
podrà administrar un medicament només en els casos en què poguessin fer-ho el pare,              
la mare o el tutor/a legal, sense una formació especial; en cas contrari, si el               
medicament ha de ser administrat per personal amb una formació determinada, caldrà            
que el centre es posi en contacte amb el centre d’assistència primària més proper.”  

Vacunes: 

L’administració de les vacunes que es fa en el centre està regulada a l’article 5 del                
Decret 155/1993 d’1 de juny d’actualització del Programa de salut escolar. Article 5 5.1  
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L’execució del Programa de salut escolar als centres docents públics i als privats             
concertats correspon als ajuntaments mitjançant els professionals dels cossos de          
funcionaris al servei de la sanitat local o bé a través del personal contractat              
específicament per a la realització d’aquestes tasques, si escau.  

 

Al·lèrgies 

Qualsevol material i aliment que es pugui utilitzar a l’escola haurà de tenir en compte                
la seguretat dels alumnes amb al·lèrgies. Les famílies han d’informar a l’escola de             
qualsevol al·lèrgia o altra particularitat sanitària dels seu fill/a en fer la matrícula, i              
aportar l’ informe mèdic pertinent. Cada nou curs, en les primeres reunions de claustre,              
s’informarà els/les mestres i altre personal de l’escola de tots els casos. L’escola farà              
els canvis necessaris, de conformitat amb el Consell Escolar, per tal de fer inclusiva              
l’escolaritat de qualsevol alumne amb aquestes circumstàncies.  

Pla d’emergència 

Cada inici de curs es revisa i actualitza, si cal, el Pla d’emergència. En reunió de                
claustre s’ha de comprovar que el pla d’emergència està actualitzat i s’ha de fer un               
simulacre d’evacuació. El director/a del centre, una vegada fet el simulacre, n’informa            
al Consell Escolar i al director dels SSTT. La persona de l’Associació que coordina la               
distribució de la informació sobre aquest tema, és la Rosa Reig Hidalgo.  

Accidents laborals i malalties professionals en el centre. Notificació d’accidents          
laborals i assistència sanitària.  

El director/a del centre designarà una persona per a la coordinació de la prevenció de               
riscos laborals. El director/a possibilitarà que el personal coordinador designat          
adquireixi formació en “Seguretat i salut laboral”. 

Aules i espais de les àrees 
Les aules/espais són responsabilitat dels membres del personal que estan assignats.           
Vetllaran per tal de que estiguin endreçades i en bon estat. Sempre que hi hagi algun                
desperfecte serà comunicat al personal de manteniment pels mitjans corresponents.  

El material no fungible és propietat de cada aula (sempre que no s’hagi comprat per ús                
propi, i d’aquest últim, l’únic responsable és la persona que decideix portar-lo al             
centre). Cada final de curs es farà un inventari de tot el que hi ha a l’aula, per tal de                    
que quedi constància de què hi ha i fer un millor ús dels recursos materials i                
econòmics. Ho farà mitjançant el full d’inventari adjuntat als annexos. 

També és responsable del bon ús dels espais comuns, i també de la seva decoració.               
Cada equip d’aula serà responsable de mantenir l’escola amb la decoració pertinent de             
cada època i amb els tempos i temàtiques establertes en les reunions que es realitzen               
a l’escola.  
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Compra de material 
El material es pressuposta per anys naturals i no escolars. Per tant cal fer previsió 
cada final d’any i passar un llistat a direcció. Pot servir d’orientació l’inventari fet a final 
de curs.  

Sempre que s’hagi de comprar alguna cosa ha d’estar autoritzat per gerència. La 
manera de procedir és la següent: 

- Es fa la demanda a la direcció d’escola 
- Direcció fa la demanda a gerència 
- Un cop autoritzada o no es comunica a la persona que ho ha demandat 
- Es consultarà a la responsable de vendes si s’ha de fer la compra en un 

comerç específic 
- En el cas contrari, es podrà fer a on es vulgui la compra però sempre demanant 

factura amb les dades de l’empresa, sigui quin sigui l’import.  
- s’ha de seguir el procediment marcat per l’SGQ 

Equips interdisciplinaris 
Cada alumne té un equip interdisciplinari que consta de: 

- Mestre / tutor 
- Educador 
- Fisioterapeuta 
- Logopeda 
- Treballadora Social 

L’equip interdisciplinari de cada nen es reunirà a l’inici de curs per elaborar la línia a                
seguir en cada cas. Debatir horaris i tempos d’aula i de tractaments. En aquestes              
reunions no cal que hi sigui la Treballadora social. Aquesta última, hi serà sempre que               
sigui necessari per treballar algun aspecte que pugui ser susceptible d’intervenir-hi.  

Un cop realitzades les reunions interdisciplinàries d’equip, aquests s’emplaçaran a fer           
reunió una per mes durant el primer trimestre, per seguir la línia i quedar d’acord amb                
petits acords que s’hagin pogut donar, o analitzar petits fets que puguin ser             
susceptibles de ser debatuts. Aquestes reunions han de ser àgils i curtes, i per              
dinamitzar la comunicació entre els professionals i les àrees. 

A més a més, l’equip interdisciplinari es reunirà amb les famílies al inici de curs quan                
sigui necessari, i sempre a final de curs. A més a més, hi poden haver al llarg de curs                   
tantes reunions com sigui necessari, sense abusar d’aquest recurs.  

 
Queixes i reclamacions  
Queixes que qüestionin el personal  
El procediment per tractar les queixes o denúncies de l’alumnat, pares i mares,             
professorat o altres treballadors del centre que puguin qüestionar o referir-se a            
l’actuació professional d’un/a docent o d’un altre treballador/a del centre en l’exercici            
de les seves funcions, s’ajustarà al protocol següent:  
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1.- Presentació i contingut de l’escrit de queixa o denúncia.  

Les queixes o denúncies es presentaran per escrit al registre d’entrada del centre,             
adreçat a la direcció i hauran de contenir: 

 • Identificació de la persona o persones que el presenten  

• Contingut de la queixa, enunciat de la manera més precisa possible (amb             
especificació dels desacords, de les irregularitats, de les anomalies, etc., que qui            
presenta la queixa creu que s’ha produït per acció o omissió del/la professor/a o d’un/a               
altre treballador/a del centre a què es refereixen) 

 • Data i signatura. 

L’escrit anirà acompanyat, si és possible, de totes les dades, documents i altres             
elements acreditatius  

2.- Correspondrà a la direcció del centre:  

• rebre la documentació i estudiar-la  

• directament, o a través d'altres òrgans del centre si escau, obtenir indicis i sempre               
que sigui possible fer comprovacions per arribar a evidències sobre l' ajustament dels             
fets exposats a la realitat  

• traslladar còpia de l' escrit de queixa rebut al/la professor/a o treballador/a afectat, i               
demanar-li un informe escrit precís sobre els fets objecte de la queixa, així com l'               
aportació de la documentació probatòria que consideri oportuna. L' informe escrit es            
podrà substituir per una declaració verbal de la persona afectada que es recollirà per              
escrit en el mateix moment que la formuli, es datarà i la signarà, com a mínim, la                 
persona afectada. En tot cas, es respectarà el dret d’audiència de l’interessat  

• estudiar el tema amb la informació recollida i, si ho considera oportú, demanar l'               
opinió d' òrgans de govern i/o de participació del centre sobre el fons de la qüestió 

• dur a terme totes les actuacions d' informació, d' assessorament, de correcció i, si fa                 
al cas, d' aplicació dels procediments de mediació, en el marc de les funcions que la                
direcció té atribuïdes com a representant de l' Administració en el centre, concretament             
les de vetllar pel compliment de la normativa i exercir la prefectura del personal que hi                
té adscrit  

• contestar per escrit als que han presentat la queixa, amb constància de recepció,              
comunicant-los la solució a què s'ha arribat o, si escau, la desestimació motivada de la               
queixa. Com a mínim, es contestarà al primer signant de la denúncia, i es farà constar                
en l'escrit de resposta informació sobre quin és el següent nivell al qual poden acudir si                
no queden satisfets per la resolució adoptada (o les actuacions empreses) per la             
direcció del centre. En el cas que la direcció sigui part directament interessada en la               
queixa, s' haurà d' abstenir i, en el seu lloc, ho farà el/la cap d' estudis.  
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3.- Actuacions posteriors i arxivament de la documentació 

Conclosa l'actuació de la direcció, es podrà informar la direcció dels Serveis Territorials             
de la incidència produïda i la solució que se li ha donat. En tot cas, la documentació                 
generada quedarà arxivada, en original o còpies autenticades, a la direcció o la             
secretaria del centre, a disposició de la Inspecció d'Educació. 

Serveis escolars  
Servei de menjador  
L'escola ofereix a tots els/les alumnes del centre el servei de menjador. Tots els              
alumnes matriculats al centre tenen dret a fer ús del servei de menjador. Els/les              
alumnes podran utilitzar el menjador de manera continuada, o bé de manera            
esporàdica avisant al centre puntualment. El servei de menjador es regirà per la             
normativa de Funcionament del Menjador  

El personal de menjador (personal empresa de cuina, monitors i altres) hauran d’estar              
informats de les NOFC i actuar d’acord amb aquestes. 

 
Gestió Acadèmica  
Arxiu personal de l’alumne 
Per tal de facilitar l’organització, cada alumne/a disposarà d'un arxiu personal on            
s'aplegui tota la informació referida a la seva història escolar. Aquesta informació            
quedarà sota custòdia del/la secretari/a del centre i al mateix temps serà accessible a              
aquells mestres que tinguin relació directa amb l'alumne. Aquest arxiu personal de            
l'alumne/a recollirà, segon l’ordre EDU/296/2008, de 13 de juny, per la qual es             
determinen el procediment i els documents . 

- Programació individualitzada : elaborat pel/la tutor/a de forma anual o bianual, un              
cop escoltat l’equip interdisciplinar de cada nen, i ha d’informar del procés seguit per              
l’alumne/a i del nivell d’adquisició dels aprenentatges i de les competències bàsiques.            
També s’hi ha de fer constar la informació necessària per a la continuïtat del procés               
d’aprenentatge i altres aspectes que es considerin rellevant per garantir una atenció            
personalitzada.  

- Informe personal per trasllat (només en cas de trasllat de l’alumne) 

 Altres informacions:  

• Fitxa de dades bàsiques  

• Fitxa resum d'entrevistes.  

• Informes d' especialistes.  

• Informes de serveis (Psicopedagògics, mèdics...)  

• Plans Individualitzats  
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• Altres informacions i documentació que el centre estableixi o l'administració indiqui            
com a necessaris (documentació procés matriculació, opció religiosa, sentència judicial          
en cas de ser necessària, còpia informes de serveis (mèdics ...), historial familiar...). 
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Canvis en les normes de funcionament 

Podrà ser modificat el contingut d'aquestes NOFC per acord majoritari dels           
components del Consell Escolar amb la periodicitat adient pel bon funcionament del            
centre i amb un màxim de dos anys. 

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES I FINALS 
Primera: Queden derogades totes les normes i / o circulars que hagin estat acordades               

amb anterioritat i que s’oposin a allò establert en les presents NOFC.  

Segona: Sota la supervisió de l’equip directiu del centre es podran elaborar manuals             
de funcions, descriptors de llocs de treball, concrecions i/o matisacions d’aspectes           
regulats en aquestes NOFC, sempre que no contradiguin el seu contingut.  

Tercera: Aquestes NOFC entraran en vigor l’endemà de la seva aprovació  

Tarragona, ---- de __________ de 2018 

 

Neus Robert i Rovira 

Directora Escola La Muntanyeta 

RESOLUCIÓ  

Resolució del director/a del centre educatiu La Muntanyeta de Tarragona, per la qual             
aprova les presents Normes d’organització i Funcionament.       
____________________________________, i en aplicació de les competències que        
estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’ Educació, modificada               
per la llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa,                 
d’acord amb la Resolució de 20 de juny de 2014, per la qual s’aproven els documents                
per a l’organització i la gestió del centres per al curs 2017-2018, i d’acord amb el parer                 
del consell escolar, segons consta a l’acta de la sessió de data            
_____________________, RESOLC:  

1. Aprovar les Normes d’organització i funcionament de centre  

2. Comunicar aquesta resolució al consell escolar del centre i donar-la a conèixer a              
tota la comunitat educativa. Així mateix, aquestes NOFC estaran a disposició de l’             
Administració pública.  

 

Tarragona, 18  de gener de 2019. 

 

Neus Robert i Rovira, 

Directora de la Muntanyeta.  
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ANNEXOS  
 

Excursions.  
Les excursions seran les estipulades al pla anual, amb la possibilitat de fer-ne més              
sempre que la disponibilitat de personal i econòmica del centre ho permeti 

El protocol per fer una excursió serà el següent: 

1. Buscar un lloc, activitat... que sigui accessible i adequada a les característiques            
dels alumnes i incloure’l al pla Anual, tinguent en compte: 

a. Buscar un dia al calendar per poder determinar la falta de personal            
d’aquell dia (si és el cas, i sempre es parlarà amb el cap d’estudis per               
tal de que li confirmi si per el personal que hi ha aquell dia, és possible                
fer l’excursió,), o si hi ha alguna altra sortida aquell dia. Com a màxim              
podran coincidir dues excursions el mateix dia.  

b. Disponibilitat de furgoneta (sempre que se’n requereixi) o demanar         
pressupost per sortida amb autobús.  

2. Enviar l’autorització a les famílies posant el lloc de l’excursió, què es farà, el dia               
i el preu (especificar en cas de desfavorits, que la sortida és gratuïta). Als              
annexos hi ha un document prescriptiu per utilitzar a l’hora de fer sortides.             
S’haurà d’enviar amb 10 dies d’antelació sempre que sigui possible. En el cas             
de sortides que es plantegin amb menys dies, s’haurà d’avisar a l’empresa de             
menjador el més aviat possible 

3. Annexat hi ha un document per demanar els menús d’excursió a l’empresa de             
menjador 

4. Farmaciola. Cada tutor haurà de preocupar-se de la medicació que pren cada            
nen, per tal d’anar-la a demanar a infermeria per a que els la preparin  

5. Material dels nens/es i comú. S’haurà de prendre tot aquell material d’higiene            
que requereixi cada nen, com també tot aquell que utilitzi el personal per poder              
efectuar els canvis amb totes les mesures higiènic sanitàries.  

6. El dia de l’excursió, el conductor de la furgoneta (en cas d’anar amb aquest              
mitjà de transport), serà l’encarregat de mirar si hi ha gasoil o no, i si creu que li                  
farà falta, anirà a demanar els diners a l’encarregada de secretaria per a que li               
proporcioni. També haurà d’emplenar el document de la furgoneta a on figura            
qui ha conduit la furgoneta, quin dia, quants quilòmetres ha fet i si hi observa               
algun desperfecte. Finalitzada l’excursió, haurà d’assegurar-se que la furgoneta         
està neta o recollir el que faci falta.  

7. Si durant l’excursió hi ha hagut alguna incidència d’algun tipus, se li comunicarà             
a la directora mitjançant el document annex adjuntat (INCIDÈNCIA EXCURSIÓ) 
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CARTA DE COMPROMÍS DE LA FAMÍLIA I L’ESCOLA 
La llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, estableix explícitament els drets, les             
llibertats i les obligacions que corresponen a tots els membres de la comunitat escolar              
(alumnat, famílies, professorat i altres professionals que intervenen en el procés           
educatiu) i determina els principis que orienten l’organització del sistema per satisfer el             
dret a l’educació per mitjà de la cooperació entre els diversos agents educatius. 

L’article 20 de la Llei d’educació defineix la carta de compromís educatiu, en el marc               
del projecte educatiu del centre, com el document que expressa els objectius per             
assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats            
educatives. Mitjançant aquesta carta de compromís educatiu es vol potenciar la           
participació de les famílies en l’educació dels seus fills i filles. 

Les persones sotasignades, Neus Robert i Rovira, Directora de l’Escola d’Educació            
Especial La Muntanyeta de Tarragona, i ___________________________________       
__________________ pare/mare/tutor/tutora de   
l’alumne/a______________________________________________, 

reunits a la localitat de Tarragona, amb data _________________________________, 

conscients que l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de              
l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual cosa comporta els            
següents: 

COMPROMISOS 

Per part de l’escola 

1. Facilitar una atenció i formació que contribueixi al desenvolupament integral de           
l’alumne o alumna. 

2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar. 
3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de            

l’alumne o alumna. 
4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i            

funcionament del centre. 
5. Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per valorar el              

procés de desenvolupament i aprenentatge, fer-ne una valoració objectiva i, si           
escau, explicar a la família els resultats de les avaluacions. 

6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per         
atendre les necessitats específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne          
informada la família. 

7. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució de           
l’alumne o l’alumna. 

8. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que            
formuli la família. 

9. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos. 
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10. Tenir cura del material cedit per les famílies per fer ús a l’escola tant pel propi                
fill com per qualsevol alumne que es pugui beneficiar. 

11. El centre es reserva el dret de revisar el contingut d’aquesta carta de             
compromís en funció de la demanda dels representants dels diferents sectors           
de la comunitat educativa, en els  òrgans de govern  del centre. 

● Per part de la família  
1. Respectar el caràcter  propi del centre, definit en el projecte educatiu. 
2. Reconèixer l’autoritat dels professionals i la dels òrgans de govern del centre.            

(direcció i consell escolar) 
3. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i potenciar i afavorir les              

complicitats que són necessàries per l’òptim desenvolupament de l’alumne/a. 
4. Instar al fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del             

centre, tant les que afecten la convivència escolar com les que afecten al             
desenvolupament de les diferents activitats que es realitzen al centre. 

5. Respectar i complir la normativa del centre en tot allò que fa referència a la               
salut, la higiene i el benestar i la seguretat del fill o filla. 

6. Vetllar perquè el fill o filla tingui una actitud positiva envers l’escola i els              
aprenentatges i vivències que aquesta li ofereix. 

7. Vetllar perquè el fill o filla assisteixi regular i puntualment a l’escola. 
8. Comunicar al centre quan el fill o filla no pugui assistir i sempre amb motiu               

justificat. 
9. Ajudar el nostre fill o filla a preparar el material adequat i necessari per a la                

realització de les diferents activitats escolars. 
10. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies,        

coincidències o suggeriments en relació a l’atenció i la formació del fill o filla. 
11. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al seu               

procés de desenvolupament educatiu  i del seu estat de salut. 
12. Ajudar el nostre fill a tenir cura del seu material, ja sigui:  

ortopèdic: cadira, dafos...;  

tecnològic: comunicador, ordinador...  

com l’elaborat pels professionals de l’escola: plafons, guixos, fèrules...  

13. Col·laborar amb els professionals del centre en l’aplicació de mesures i           
actuacions que contribueixen al desenvolupament harmònic i global del fill o           
filla. 

14. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos. 
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu. 

 

L’Escola La Família 

(directora)           (pare, mare o tutor/a) 
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 Signatura Signatura 

Tarragona, _________________________________ de 20____ 
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VALORACIÓ DE LA SORTIDA 

LLOC  
 

DIA  
 

PERSONA QUE 
L’ORGANITZA 

 
 

NOMBRE 
D’ALUMNES 
ASSISTENTS 

 
 
 

COM HA ANAT? 
(valoració 
general) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

S’HA AJUSTAT 
A LA 
PROGRAMACIÓ 
PREVISTA? 

 
 
 
 
 
 

ASPECTES 
RELLEVANTS 
(estava adaptat, 
distància, 
climatologia, 
problemes per 
realitzar els 
canvis...) 
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AUTORITZACIÓ DE RECOLLIDA A L’ESCOLA DE L’ALUMNAT 
 

 

Jo, ___________________________________, amb DNI _______________________ 

Autoritzo a les següents persones a venir a recollir el meu fill/a a l’escola: 

 

 NOM DNI 
1 
 

  

2 
 

  

3 
 

  

4 
 

  

5 
 

  

6 
 

  

7 
 

  

8 
 

  

 

 

 

Signat, 

 

 

 

_________________________, ______ de _____________ de l’any 20__  

          (població)                              (dia)             (mes)  
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Autorització per l’administració de paracetamol 
 

Dades personals 

Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a de l’alumne 

 
 
 

Nom i cognoms de l’alumne 

 
 
 

Dades del centre 

Nom 

 
 
 

Autoritzo 

Al centre educatiu a administrar paracetamol al meu fill/a, en cas de presentar febre 
superior a 38ºC de temperatura corporal mentre s’espera l’arribada d’algun familiar que 
el pugui portar a casa 

 

Lloc i data 

 
 
 

Signatura del pare, mare o tutor/a de l’alumne/a 

 

 

__________________________, ______________, de 20___ 
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INCIDÈNCIA EXCURSIÓ 
NOM  

 
Alumnes 
assistents a  
l’excursió 

 

Professionals 
assistents a  
l’excursió 

 

Incidència 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resposta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tarragona , _______________ de __________________ de 20__ 
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FULL D’INVENTARI 
El material fungible tipus cartolines, paper celofan... ha de tornar tot a l’armari de material 

MATERIAL AULES No Si Quantitat Bon estat Mal estat 
Si No Si no 

D’OFICINA        
Retoladors (caixes)        
Colors de fusta   
(caixes) 

       

Plastidecors 
(caixes) 

       

Ceres (caixes)        
Llapis        
Bolígrafs        
Gomes d’esborrar        
Clips        
Xinxetes        
Grapadora        
Maquina de fer   
forats 

       

Porta cinta adhesiva        
Cinta adhesiva        
D’AULA        
Cadires        
Taula        
Trones        
Tamborets petits        
Lliteres        
Cortines        
Taula Escotada        
Taula Metacrilat        
DE FISIOTERÀPIA        
Bipedestador        
Cinxa        
Peto        
Braguero        
Cunyes        
Coixins de 
posicionament 

       

INFORMÀTIC        
Pantalla        
Ratolí        
Teclat        
Web Cam        
Polsadors        
Tablet        
Teclat adaptat        
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Ordinador        
ALTRES        
        
        
        
        
MATERIAL 
FISIOTERÀPIA 

No Si Quantitat Bon estat Mal estat 
Si No Si no 

D’OFICINA        
Retoladors (caixes)        
Colors de fusta   
(caixes) 

       

Plastidecors 
(caixes) 

       

Ceres (caixes)        
Llapis        
Bolígrafs        
Gomes d’esborrar        
Clips        
Xinxetes        
Grapadora        
Maquina de fer   
forats 

       

Porta cinta adhesiva        
Cinta adhesiva        
DE FISIO        
Cadires        
Taula        
Trones        
Tamborets petits        
Cortines        
Tamborets        
Bancs        
lliteres        
Bipedestador        
Cinxa        
Peto        
Braguero        
Cunyes        
Coixins de 
posicionament 

       

Pilotes grans        
INFORMÀTIC        
Pantalla        
Ratolí        
Teclat        
Web Cam        
Polsadors        
Tablet        
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Teclat adaptat        
Ordinador        
ALTRES        
        
        
        
        
        
        
        
 

 

MATERIAL 
LOGOPÈDIA 

No Si Quantitat Bon estat Mal estat 
Si No Si no 

D’OFICINA        
Retoladors (caixes)        
Colors de fusta   
(caixes) 

       

Plastidecors 
(caixes) 

       

Ceres (caixes)        
Llapis        
Bolígrafs        
Gomes d’esborrar        
Clips        
Xinxetes        
Grapadora        
Maquina de fer   
forats 

       

Porta cinta adhesiva        
Cinta adhesiva        
D’ESPAI        
Cadires        
Taula        
Trones        
Tamborets petits        
Cortines        
Taula Escotada        
Taula Metacrilat        
DE FISIOTERÀPIA        
Bipedestador        
Cinxa        
Peto        
Braguero        
Cunyes        
Coixins de 
posicionament 
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INFORMÀTIC        
Pantalla        
Ratolí        
Teclat        
Web Cam        
Polsadors        
Tablet        
Teclat adaptat        
Ordinador        
ALTRES        
        
        
        
        
MATERIAL SATI No Si Quantitat Bon estat Mal estat 

Si No Si no 
D’OFICINA        
Retoladors (caixes)        
Colors de fusta   
(caixes) 

       

Plastidecors 
(caixes) 

       

Ceres (caixes)        
Llapis        
Bolígrafs        
Gomes d’esborrar        
Clips        
Xinxetes        
Grapadora        
Maquina de fer   
forats 

       

Porta cinta adhesiva        
Cinta adhesiva        
MOBILIARI        
Cadires        
Taula        
FISIOTERÀPIA        
Bipedestador        
Cinxa        
Peto        
Braguero        
Cunyes        
Coixins de 
posicionament 

       

INFORMÀTIC        
Pantalla        
Ratolí        
Teclat        
Web Cam        
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Polsadors        
Tablet        
Teclat adaptat        
Ordinador        
ALTRES        
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Document d’acollida dels professionals 
 

 

Benvinguda a la Muntanyeta! 
 

QUI SOM? 
L'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona (APPC) és una entitat           

sense ànim de lucre dedicada a l'atenció integral d'infants i adults afectats de paràlisi              
cerebral o altres encefalopaties de tractaments afins fundada el 1977. 

  MISSIÓ
  

 

                            VISIÓ  

 

 

 

 

 

 

 VALORS 
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ESCOLA LA MUNTANYETA 
 

El Centre La Muntanyeta és una escola d'educació especial, la titularitat és de             
l'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona. 

L'objectiu prioritari del Centre La Muntanyeta és el d'atendre al nen amb            
necessitats educatives especials, amb la finalitat de potenciar al màxim el seu            
desenvolupament motriu, intel·lectual, afectiu i social i d'aconseguir una major          
integració familiar i social. 

 
 

Equip de professionals: 
- Direcció: Neus Robert i Rovira 
- 7 Diplomats en magisteri en educació especial 
- 7 Educadors - 2 Logopedes 
- 5 diplomats en fisioteràpia - 1 pedagoga 

 

A l'escola tenim espais propis, 1 despatx de direcció, 7 aules, la sala "Cristina Bonet               
Orderiz" de fisioteràpia, 1 despatx de logopèdia, espai per a lavabos adaptats i un gran               
pati. 

Els espais compartits amb la resta de centres de l'APPC són, 1 sala d'estimulació              
multisensorial, 1 hivernacle, el menjador, la pista d'hipoteràpia, 1 sala d'activitat           
aquàtica, la sala de música "els sons de l'Enric”. 

L'escola disposa dels recursos per extreure el màxim partit de les potencialitats            
personals de cada usuari. Les activitats i serveis estan orientats per elaborar un             
tractament integral. S'ofereixen els serveis d'atenció mèdica, treballadora social,         
menjador, activitats d'oci (sortides i colònies). 

 

COM ENS ORGANITZEM A L’ESCOLA? 
 

La Directora. La Neus Robert és la directora de l’escola des de setembre de              
2017. Les seves funcions són les de gestió de personal i d’organització pedagògica del              
centre. També fa suport a les aules sempre que és necessari. És la presidenta del               
consell escolar.  

La cap d’estudis. Gema Mercado és el cap d’estudis de l’escola des de             
setembre de 2017. És l’encarregat de gestionar el personal quan aquest no assisteix a              
l’escola. Organitza el personal a les aules segons les necessitats de cada dia.  
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La secretària. L’Estíbaliz Martínez és la cap d’estudis de l’escola des de            
setembre de 2017. És l’encarregada de la organització del servei de menjador. És la              
secretària de l’escola als claustres i al consell escolar. Encarregada de gestionar la             
burocràcia de l’escola. 

Les aules estan dotades d’un mestre i un educador a          
cadascuna, amb una ràtio d’uns 6/ 7 nens per aula, i           
excepcionalment, 8.  

També tenim 5 fisioterapeutes que tenen una mitjana de         
9 nens per cadascú, realitzant diferents tractament per poder millorar la condició física i              
pulmonar. Realitzen teràpies complementàries com la hidroteràpìa i la hipoteràpia.  

 

Hi ha dos logopedes, que realitzen tractaments       
individualitzats o en petit grup als alumnes de l’escola.         
Utilitzen tècniques per millorar la tonicitat dels músculs        
facials, utilitzen sistemes de símbols per la comunicació        
alternativa... 

A l’escola també realitzem teràpies complementàries: 

 

- Musicoteràpia: Els dilluns i els divendres al       
matí.  

- Teràpia assistida amb animals: dilluns a la       
tarda i divendres al matí 

- Hipoteràpia: Els dijous al matí 
- Piscina: Els dilluns al matí  
- Sati: treball de noves tecnologies. Projecte      

sitplus i Mefacilita.  

 

QUÈ FER QUAN ENTRES A TREBALLAR A LA MUNTANYETA? 
 

- Donar-te d’alta al sistema de comunicació de la Muntanyeta. L’informàtic del           
centre et donarà un correu electrònic que es gestionarà mitjançant google, amb            
el qual podràs accedir a: 

o Correu electrònic 
o Agenda: Google Calendar 
o Documents: Google Drive 
o Gestió d’incidències: Google Drive 
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- Control d’assistència. L’informàtic et lliurarà un codi QR amb el qual fitxaràs            
cada dia a l’hora d’entrar i a la de sortir a la tablet de l’entrada general de                 
l’APPC. 

- Se’t donarà un correu xtec. Ho gestionarà la directora del centre. Amb aquest             
usuari podràs accedir a les comunicacions que trameti la Generalitat de           
Catalunya, podràs accedir a fer formació dels Plans de Formació de Zona de la              
Generalitat de Catalunya, podràs tenir el carnet docent (descomptes als          
museus de titularitat de la Generalitat de Catalunya i altres de diferents països).  

- La directora t’ensenyarà les instal·lacions i et presentarà a la resta de            
companys del centre. Serà la teva persona de referència junt a la persona /              
persones que tindràs a la teva aula i o espai de treball (fisio, logo o sati).  

- Se’t proporcionarà la següent documentació: 
o NOFC ( normes de funcionament del centre ) 
o PEC ( projecte educatiu de centre ) 
o Pla Anual de l’Escola (on entre altres documents, hi consta el calendari            

escolar) 
- Uniforme. El personal de secretaria et proporcionarà dues samarretes de          

l’associació. A les NOFC veuràs les normes d’utilització de la mateixa. Es            
recomana portar roba còmode i calçat que es pugui treure fàcilment.  

- Administració. Administració necessitarà el teu títol original per poder         
presentar-lo al Departament d’Ensenyament. Seran ells qui et diran quan l’has           
de portar.  

Totes les normes de funcionament de l’escola les trobaràs al document NOFC que se’t              
lliurarà.  

QUÈ FER SI FINALITZES EL TEU CONTRACTE DE TREBALL AMB LA MUNTANYETA? 
 

- Comunicar a l’informàtic el dia que acabes perquè et pugui donar de baixa dels              
serveis als quals estàs donada d’alta: correu de l’APPC, accés a les unitats del              
sistema informàtic 

- Tornar la roba que se t’ha lliurat a principi de la teva contractació 

 

Neus Robert i Rovira 

Directora de La Muntanyeta 
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Document d’acollida alumnes de pràctiques 
 

 

Benvinguda a la Muntanyeta! 
 

 

Qui som? 

L'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona (APPC) és una entitat 
sense ànim de lucre dedicada a l'atenció integral d'infants i adults afectats de paràlisi 
cerebral o altres encefalopaties de tractaments afins fundada el 1977. 

  MISSIÓ
  

 

                            VISIÓ  

 

 

 

 

 

 

 VALORS 
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ESCOLA LA MUNTANYETA 

El Centre La Muntanyeta és una escola d'educació especial, la titularitat és de 
l'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona. 

L'objectiu prioritari del Centre La Muntanyeta és el d'atendre al nen amb 
necessitats educatives especials, amb la finalitat de potenciar al màxim el seu 
desenvolupament motriu, intel·lectual, afectiu i social i d'aconseguir una major 
integració familiar i social. 
 
 

Equip de professionals: 
- Direcció: Neus Robert i Rovira 
- 7 Diplomats en magisteri en educació especial 
- 7 Educadors - 2 Logopedes 
- 5 diplomats en fisioteràpia - 1 pedagoga 

A l'escola tenim espais propis, 1 despatx de direcció, 7 aules, la sala "Cristina Bonet 
Orderiz" de fisioteràpia, 1 despatx de logopèdia, espai per a lavabos adaptats i un gran 
pati. 

Els espais compartits amb la resta de centres de l'APPC són, 1 sala d'estimulació 
multisensorial, 1 hivernacle, el menjador, la pista d'hipoteràpia, 1 sala d'activitat 
aquàtica, la sala de música "els sons de l'Enric”. 

L'escola disposa dels recursos per extreure el màxim partit de les potencialitats 
personals de cada usuari. Les activitats i serveis estan orientats per elaborar un 
tractament integral. S'ofereixen els serveis d'atenció mèdica, treballadora social, 
menjador, activitats d'oci (sortides i colònies). 

 

Com ens organitzem a l’escola? 

La Directora. La Neus Robert és la directora de l’escola des de setembre de 2017. Les 
seves funcions són les de gestió de personal i d’organització pedagògica del centre. 
També fa suport a les aules sempre que és necessari. És la presidenta del consell 
escolar.  

El cap d’estudis. La Gema Mercado és la cap d’estudis de l’escola des de setembre de 
2017. És l’encarregat de gestionar el personal quan aquest no assisteix a l’escola. 
Organitza el personal a les aules segons les necessitats de cada dia.  

 

La secretària. L’Estíbaliz Martínez és la secretària de l’escola des de setembre de 
2017. És l’encarregada de la organització del servei de menjador. És la secretària de 
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l’escola als claustres i al consell escolar. Encarregada de gestionar la burocràcia de 
l’escola. 

Les aules estan dotades d’un mestre i un educador a 
cadascuna, amb una ràtio d’uns 6/ 7 nens per aula, i 
excepcionalment, 8.  

També tenim 5 fisioterapeutes que tenen una mitjana de 9 nens 
per cadascú, realitzant diferents tractament per poder millorar la condició física i 
pulmonar. Realitzen teràpies complementàries com la hidroteràpìa i la hipoteràpia.  

També hi ha dos logopedes, que realitzen tractaments individualitzats o en petit grup 
als alumnes de l’escola. Utilitzen tècniques per millorar la 
tonicitat dels músculs facials, utilitzen sistemes de 
símbols per la comunicació alternativa... 

A l’escola també realitzem teràpies complementàries: 

 

- Musicoteràpia: Els dilluns i els divendres al 
matí.  

- Teràpia assistida amb animals: dilluns a la 
tarda i divendres al matí 

- Sati: treball de noves tecnologies. Projecte 
sitplus i Mefacilita.  

NORMATIVA. 

- NO està permès fer fotos o filmacions dels nens. 
- No es pot treure informació confidencial de l’escola. Tots els documents que 

podeu utilitzar per conèixer el funcionament, només els podeu consultar en la 
presència d’un membre del claustre. 

- Durant les pràctiques sou observadores de l’activitat diària, i podeu col·laborar 
de les activitats sempre que vosaltres vulgueu, però mai ocupareu el lloc d’un 
treballador de l’escola. No se us poden encomanar tasques sense la supervisió 
d’un treballador. 

- Podeu utilitzar les instal·lacions del menjador de personal per al descans i per a 
l’hora de dinar que teniu assignada 

- L’horari de les pràctiques és de 8:45 a 16:45, amb una hora de dinar al migdia 
- Si per algun motiu no podeu assistir a les pràctiques, ens haureu d’avisar amb 

prou antelació i haureu de justificar la falta d’assistència.  

 

Neus Robert i Rovira 

Directora de La Muntaneyta 
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