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TÍTOL I. INTRODUCCIÓ 

 

Les Normes d’Organització I Funcionament de Centre (NOFC) són 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 i que garanteix, al mateix temps, els drets 

que la legislació preveu. 

 

Aquestes Normes d’Organització i Funcionament han estat elaborades per 

l’equip directiu del centre, amb l’aportació de criteris i propostes de l’equip 

impulsor i el claustre, i aprovades pel Consell Escolar del centre, d’acord amb 

la normativa vigent. 

 

Correspon al director del centre vetllar pel compliment d’aquestes normes, 

essent obligació de tots els membres d’aquesta comunitat educativa 

conèixer-les i complir-les. 

 

Per a la seva concreció s’ha tingut en compte el següent marc normatiu: 

 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación – LOE. 

- Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació – LEC. 

- Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 

- Decret 105/2010, de 2 de novembre, de la direcció de centres 

educatius públics i del personal directiu professional docent. 

- DECRET 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments 

per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents. 

- Decret 279/2006, de 4 d’abril, sobre drets i deures de l’alumnat i 

regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de 

Catalunya, derogat parcialment (art. 4 i Títol IV) pel Decret 102/2010, 

d’autonomia dels centres educatius. 

- Resolució de 20 de juny de 2014, per la qual s’aproven els documents 

per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2014-2015. 

En tot allò no previst per aquestes normes d’organització i funcionament serà 

d’aplicació la normativa reguladora de rang superior i els casos seran resolts 

per la direcció del centre o el Consell Escolar, si s’escau. 
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Les NOFC s’estructuren en els següents títols: 

 TÍTOL I. INTRODUCCIÓ, que estableix les finalitats de les NOFC, el 

procediment per a la seva elaboració, el marc legal en que es basen I 

s’explicita el seu contingut bàsic. 

 TÍTOL II. CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE EDUCATIU,  

que concreta les previsions del projecte educatiu de centre en relació 

a l’orientació de l’organització pedagògica, del rendiment de 

comptes en la gestió del PEC, de l’aplicació dels acords de 

coresponsabilitat i del procediment d’aprovació, revisió I actualització 

del PEC.  

 TÍTOL III. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE 

COORDINACIÓ DEL CENTRE, que determina quins són els elements 

organitzatius  de govern I coordinació necessaris, la seva composició, 

el seu funcionament i les seves funcions. 

 TÍTOL IV. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE, que preveu 

els criteris per a la formació dels equips docents, els criteris per a 

l’organització dels grups d’alumnes, els criteris per a l’atenció a la 

diversitat i per a la intervenció dels equips professionals de suport a 

aquesta diversitat. 

 TÍTOL V. DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE, que fixa l’aplicació 

de mesures per a la promoció de la convivència I els mecanismes de 

mediació, la definició de les irregularitats en què pot incòrrer l’alumnat, 

l’establiment de mesures correctores, les circumstàncies que poden 

disminuir o intensificar la gravetat de la conducta i la informació a la 

família. Estableix, així mateix, els drets I deures dels integrants de la 

comunitat educativa, 

 TÍTOL VI. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA 

COMUNITAT ESCOLAR, que contempla la concreció sobre la 

participació en el centre dels diferents sectors de la comunitat 

educativa I sobre l’intercanvi formació entre el centre I les famílies, 

col·lectivament I individualment, així com els mecanismes de publicitat 

necessaris perque les famílies puguin exercir el seu dret a ser 

informades. 

 TÍTOL VII. FUNCIONAMENT DEL CENTRE, que recull els aspectes 

bàsics de funcionament de l’escola en el dia a dia. 

    DISPOSICIONS FINALS, que estableixen a qui correspon la 

interpretació d’aquest document i les modificacions  o especificacions 

que calgui realitzar; el dipòsit legal de les mateixes i  la seva publicitat. 
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Àmbit d’aplicació: 

Aquestes  normes s’aplicaran a totes les activitats que es portin a terme 

(escolars, complementàries, extraescolars, de relacions externes,...) amb 

independència del lloc on s’executin (propi centre, altres espais o llocs). Així 

mateix, seran d’aplicació per a tots els membres de la comunitat educativa 

(mestres, alumnes, famílies d’alumnes, personal subaltern, personal 

d’administració i serveis, personal de suport educatiu, coordinadors de 

serveis, monitors,...) així com per a totes aquelles persones que en un moment 

determinat estiguin de visita o prestant un servei al centre. 

 

En la redacció d’aquest document s’utilitza el masculí genèric en diferents 

ocasions, haurà de considerar-se com una forma lingüística no sexista per tal 

de facilitat la lectura àgil. 
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TÍTOL II. CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE EDUCATIU  

Tal com determina la Llei d’Educació, l’autonomia dels centres educatius 

abasta els àmbits pedagògic, organitzatiu i de gestió de recursos humans i 

materials. El Projecte Educatiu del Centre (PEC) n’és la màxima expressió. 

El PEC ha de recollir i desenvolupar el caràcter propi del centre , respectant 

els principis rectors del sistema educatiu. Contindrà:   

a) L’aplicació dels criteris d’organització pedagògica, les prioritats i els 

plantejaments educatius, els procediments d’inclusió educativa, els valors i 

objectius que regeixen l’aprenentatge de la convivència i altres actuacions 

que caracteritzen el centre. 

b) Els indicadors de progrés pertinents, que han de referir-se a elements de 

context, recursos, processos i resultats i que han de ser revisables 

periòdicament en funció dels resultats de l’avaluació del centre.  

c) La concreció i el desenvolupament dels currículums, els criteris que orientin 

l’atenció a la diversitat i els que han d’orientar les mesures organitzatives, 

sempre d’acord amb els principis de l’educació inclusiva i de la coeducació.  

d) Els criteris que defineixen l’estructura organitzativa pròpia. 

e) El Projecte Lingüístic, que s’ha de concretar a partir de la realitat 

sociolingüística de l’entorn i d’acord amb el règim lingüístic del Sistema 

Educatiu establert a les lleis.  

Aquestes NOFC són coherents amb els principis, valors, objectius i criteris 

educatius que el centre ha determinat en el seu Projecte Educatiu.  

 

Capítol 1. Per orientar l’organització pedagògica  

Els criteris que regeixen l’organització pedagògica al nostre centre, i que han 

de contribuir al desenvolupament dels principis del Sistema Educatiu, són: 

 Reconèixer, facilitar i fer efectiu el compromís de les famílies i dels 

alumnes en el procés educatiu.   

 Impulsar una participació real i efectiva de tots els membres de la 

comunitat educativa (pares i mares, mestres, alumnes i personal no 

docent) en la vida escolar i en dur a terme una gestió democràtica i 

transparent. 

 Educar en la responsabilitat de l’estudi i desenvolupar àmbits 

d’autoaprenentatge que resultin positius per al progrés dels alumnes. 

 Fer possible l’assoliment de les competències, enteses com el conjunt 

de capacitats que utilitza una persona en el desenvolupament de 

qualsevol tasca per aconseguir assolir amb èxit determinats resultats. 

 Entendre l’educació com un procés global i integral.  
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 Adequar la funció del professorat, com a agent del procés educatiu, a 

les característiques i les necessitats educatives de cada etapa i als 

aspectes instructius específics de cada ensenyament. 

 Fer possible una avaluació objectiva del rendiment escolar que delimiti 

els resultats i els efectes de l’avaluació dels processos d’ensenyament-

aprenentatge i els resultats de l’avaluació del progrés assolit 

individualment per cada alumne i evidenciar la correlació entre els 

resultats i les fites que ens proposavem. 

 Educar els alumnes en la responsabilitat d’exercir la ciutadania activa 

per mitjà de la participació.  

 Garantir les coordinacions necessàries entre tot el professorat i també 

amb els professionals externs que convingui. 

 Respondre als principis de respecte i pluralisme ideològic de la 

societat, tant polític com religiós, sent una escola aconfessional. Mantenir 

una actitud de respecte davant les diverses religions, amb tot, no 

defugirem la informació referida als aspectes culturals que tot fet religiós 

comporta.  

 Utilitzar, normalment, el català com a llengua d’aprenentatge i de 

relació interna i externa, treballant, però,  per aconseguir que els nostres 

alumnes esdevinguin parlants plurilingües.  

 Ser una escola plural on es fomenten els valors democràtics, afavorint 

l’esperit crític, la resolució de conflictes mitjançant el diàleg i l’intercanvi 

d’opinions. Una escola on tothom es senti respectat i escoltat. 

 Educar en la igualtat entre sexes i treballar per una educació no 

sexista, defugint mites, rols,  tradicions i tabús que fomentin qualsevol 

tiupus de discriminació. 

 Donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats 

educatives dels infants, per tal d’incrementar l’èxit escolar i reduir les 

desigualtats. 

 Ser en una escola acollidora per tothom que respecti i valori les 

diferències personals i culturals, donat que són una font inapreciable de 

riquesa que hem de saber aprofitar. 

 Educar en i amb valors, és a dir, convertint els valors en pràctiques de 

vida. L’escola ha d’estar compromesa en la construcció d’una societat 

tolerant, respectuosa, pacífica, solidaria, cooperativa, sostenible... 

 Orientar cap el concepte d’escola inclusiva: 

o Que entengui la diversitat com una forma més 

d’aprenentatge. 
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o Que se senti responsable de tots i cada un dels infants que li 

arribin. 

o Que atengui la diversitat de ritmes evolutius i de capacitats 

intel·lectuals, en la mesura dels recursos disponibles. 

 Fomentar els nostres principis metodològics en una escola: 

o Que passi de l’ensenyar a l’aprendre, que habiliti els infants 

per gestionar, seleccionar i analitzar informació i convertir-la 

en aprenentatges. 

o Que doti els nois i noies de les capacitats i competències 

bàsiques necessàries per desenvolupar-se individualment i 

social. 

o Que vetlli pel desenvolupament dels infants en la seva 

totalitat i en totes les dimensions: social, física, afectiva, 

intel·lectual, expressiva... 

o Que desvetlli, desperti i estimuli l’interès dels infants pel món i 

els desenvolupi l’esperit crític i la capacitat de discussió i 

decisió que els permeti ser futurs ciutadans participatius i 

constructius. 

 

Capítol 2. Per orientar el rendiment de comptes al Consell Escolar de la gestió 

del PEC  

El Projecte Educatiu de Centre és la màxima expressió de l’autonomia del 

centre, estableix la seva visió i missió i és, per tant, l’element vertebrador de la 

seva activitat.  

El Projecte de Direcció ha de plantejar-se i permetre l’assoliment dels 

objectius del PEC i ha de concretar-se i desenvolupar-se mitjançant les 

Programacions Anuals Generals de Centre. 

La Programació General Anual de Centre (PGAC) és avaluada, en finalitzar 

cada curs escolar, en la Memòria Anual de Centre. Ambdues seran 

presentades al Consell Escolar per a la seva aprovació. 

Tant el Projecte de Direcció, com la Programació General Anual de Centre 

han de contenir indicadors d’avaluació que permetin valorar el grau 

d’assoliment dels objectius previstos, per tal de fixar elements de millora, si 

s’escau. 
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Capítol 3. Per orientar l’aplicació dels acords de coresponsabilitat  

El centre podrà establir un acord de coresponsabilitat amb l’Administració 

educactiva per a l’aplicació del seu PEC d’acord amb el Projecte de 

Direcció. 

Correspondrà al Consell Escolar aprovar l’acord de coresponsabilitat i 

participar en l’avaluació de l’aplicació en els termes que s’hi estableixin. 

L’ Administració educativa i el centre definiran els objectius dels acords de 

coresponsabilitat segons els principis que orienten el Sistema Educatiu. 

 

Capítol 4. Aprovació, revisió I actualització del PEC  

El Projecte Educatiu de Centre és el document estratègic marc per a la 

institució escolar. Ha de formalitzar i concretar les seves intencions i 

actuacions, dotant-la d’una identitat diferenciada i plantejant aquells valors i 

principis que assumeix aquesta comunitat.  

És l’element clau que orienta la intervenció educativa del centre, el referent 

a l’hora de justificar i legitimar qualsevol actuació que, a nivell individual o 

col·lectiu, realitzin tant el professorat com els directius com altres membres de 

la comunitat escolar.  

La formulació del Projecte Educatiu de Centre correspon al claustre, liderat 

per la direcció del centre i amb la participació de tots els integrants de la 

comunitat educativa. 

El PEC serà aprovat pel Consell Escolar del Centre.  

El Projecte Educatiu de Centre, com el seu nom indica, és un projecte, no és 

quelcom acabat i definit, sinó que pot anar modificant-se per adaptar-se a 

les noves necessitats o canvis del seu context. 

Com a norma general, el PEC es revisarà i actualitzarà, si s’escau, cada cop 

que es produeixi una necessitat o canvi en el context. La proposta de canvi o 

actualització pot sorgir de qualsevol membre de la comunitat educativa i 

serà valorada per la direcció, el claustre i el Consell Escolar. 

Tots els canvis o revisions seran aprovats pel Consell Escolar del Centre. 
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TÍTOL III. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ  

L'Escola està estructurada, segons normativa, de la següent manera: 

 

Òrgans unipersonals de direcció: 

Director/a 

Cap d’estudis 

Secretari/ària 

 

Òrgans col·legiats de govern: 

Consell Escolar del centre 

Claustre de professorat 

 

Òrgans de coordinació: 

Col·legiats: Equips docents 

Unipersonals: 

- Coordinadors de cicle: Educació Infantil i Educació Primària 

- Coordinador d’Informàtica 

- Coordinador de Llengua i Cohesió Social ( LIC) 

- Coordinador de Riscos Laborals 

- Coordinador de Biblioteca 

- Coordinador d’Agenda 21 

 

Comissions del centre: 

Del claustre de professorat 

 - Junta pedagògica 

- Atenció a la diversitat (CAD) 

- Biblioteca 

- Equip impulsor 

- TAC 

- Agenda 21 

- UNESCO 

 

Del consell escolar: 

- Permanent 

- Econòmica 

- Convivència 

 

Altres comissions: 

- Comissió Social Escolar 

 

Associacions de mares i pares del centre (AMPA) 
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DISPOSICIONS FINALS   

 

Primera. Modificacions   

Aquest document és susceptible de ser modificat per les causes següents: 

- Perquè no s’ajusti a la normativa de rang superior, segons el control 

que efectua el Departament d’Ensenyament. 

- Perquè canviï la normativa de rang superior. 

- Per l’avaluació que en faci el Consell Escolar. 

- Perquè concorrin noves circumstàncies a considerar o nous àmbits que 

s’hagin de regular. 

 El Consell Escolar ha d’aprovar per majoria les modificacions del reglament, 

excepte aquelles que derivin de canvis de la normativa de rang superior. En 

aquest darrer cas el director les modificarà directament i n’informarà al 

Consell Escolar en la primera sessió que es produeixi. 

Les modificacions poden proposar-se a traves dels òrgans de govern, els 

òrgans de coordinació i l’AMPA. 

 

Segona. Especificacions de les NOFC  

Es poden elaborar especificacions d’aquest reglament que no suposin una 

modificació d’aquest, a càrrec dels òrgans i responsables del 

desenvolupament de les funcions atribuïdes en aquest dcument.  

 

Tercera. Publicitat   

Aquestes normes es faran públiques al dia següent de la seva aprovació 

amb una comunicació pública al tauler d’anuncis posant a disposició de la 

comunitat educativa una còpia impresa  a secretaria. 

S’explicaran els punts més rellevants d’aquestes normes a les reunions de 

pares, a l’alumnat en el decurs de l’activitat acadèmica i segons les 

respectives edats. 

 

 Quarta. Dipòsit  

Es lliurarà un exemplar d’aquestes normes a la inspecció educativa. 

Es farà una còpia impresa de les NOFC que romandrà al despatx de direcció 

a disposició de qualsevol membre de la comunitat educativa que el vulgui 

consultar. 
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Cinquena. Entrada en vigor 

Faig constar que les presents normes han estat aprovades pel Consell Escolar 

el dia 29 de setembre de 2014, tal com consta en l’acta d'aquest òrgan 

col·legiat i entraran en vigor a partir del dia 30  de setembre de 2014 que es 

faran públiques. 

 

 

El/la secretari/a del centre                                  Vist-i-plau de la directora 

 

 

 

 

 

Rosa Mª Calderero Arcos                                         Mª Àngels Carracedo Santos 

 

Barcelona, a 29 de setembre de 2014 
 


