
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

TÍTOL I. INTRODUCCIÓ 
 

Vista la necessitat d’ordenar i completar les normes vigents, el Consell Escolar acorda reglamentar-

les i agrupar-les dins del document anomenat “Normes d’organització i funcionament del centre”, tal 

i com indica el decret d’autonomia de centres. 

Aquest reglament desenvolupa els trets fonamentals recollits en el Projecte Educatiu de centre (PEC) 

que incideixen directament en l’organització i funcionament del centre. 

Aquesta normativa es basa en la concreció dels següents trets recollits en el PEC: 

 

TRETS D’IDENTITAT O MISSIÓ: 
 

 Som un Institut Escola públic, democràtic, català, laic i plural que proporciona un servei 
educatiu integral. 

 

 L’Institut Escola està situada en un barri perifèric de la ciutat de Barcelona, Roquetes 
(districte de Nou Barris) habitat per famílies treballadores amb molta diversitat cultural i 
social. 

 

 Treballem per aconseguir la cohesió social a través del diàleg i el respecte a les opinions dels 
altres. 

 

 Atenem les particularitats socials, intel·lectuals i familiars de tots els nens i nenes a través del 
respecte, la tolerància i la integració. 

 

 Treballem per oferir una igualtat d’oportunitats, posant a l’abast de tot l’alumnat els recursos 
TIC de què disposem i que formen part de les activitats i el quefer quotidians. 

 

 Ajudem a desenvolupar les capacitats del nostre alumnat, potenciant els valors fixats per tal 
d’aconseguir persones lliures, competents en la societat, respectuoses amb l’entorn, 
tolerants, autònomes, autocrítiques i responsables. 

 

 Gaudim d’un bon clima de treball entre el professorat, i tenim capacitat d’innovació. 
 

VISIÓ: 
 

L’Institut Escola Antaviana vol: 



 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 Ser un centre públic de qualitat, on l’adquisició de valors sigui tant important com l’adquisició 
de coneixements, i on alumnat i professorat gaudeixin amb les tasques que realitzen. 

 
 

 Ser un centre acollidor, integrador i cooperatiu, amb la participació de tota la comunitat 
educativa.  
 

 Emprar una metodologia significativa i vivencial on els alumnes puguin observar, 
experimentar i desenvolupar el seu esperit crític. 

 

 Que els nostres alumnes siguin autònoms, responsables i respectuosos amb sí mateixos, amb 
les altres persones i amb l’entorn, capaços de resoldre els conflictes. 

 

 Que el nostre alumnat sigui competent socialment i capaç de resoldre els conflictes de forma 
eficaç. 

 

 Augmentar el percentatge d’alumnes amb èxit escolar.  
 

 Aplicar la innovació educativa a través de noves metodologies a l’aula que interrelacionin 
totes les àrees i respectin els ritmes d’aprenentatge de l’alumnat: treballar per projectes a 
l’aula, centres d’interès, racons... 
 

 Més participació i protagonisme de l’alumnat, centrant l’atenció en els seus interessos, 
inquietuds i necessitats. 

 

 Un equip docent que treballa coordinadament, capaç d’encetar projectes engrescadors per a 
tothom. 

 

 Utilitzar les TIC de forma habitual en el desenvolupament dels processos 
d’ensenyament/aprenentatge. 

 

 Viure l’esport com a mitjà d’integració i cohesió de l’alumnat.  
 

 Ser un agent actiu en la cura del medi ambient. 
 

 Ser una escola oberta a les famílies i a l’entorn: ser un centre de referència, donada la falta de 
infraestructures del barri. 

 

 Unes famílies implicades en el progrés dels seus fills i filles. 
 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

VALORS:   

 

La nostra tasca educativa té com a repte desenvolupar les capacitats de l’autoestima, la 
responsabilitat, la cooperació i l’autonomia. 
 
Destaquem: 
 

 El català com a llengua vehicular. 
 

 La catalanitat, a través de la difusió de les tradicions, arrels, cultura, llengua...  
 

 La creativitat, la curiositat i la iniciativa i el sentit crític.  
 

 La felicitat, gaudiment i satisfacció personal que obtenim com a recompensa pel nostre 
esforç, compromís, implicació personal i constància amb la feina que se’ns encomana.  

 

 El respecte vers un mateix, l’altre i l’entorn, reconeixent l’autoritat dels adults, tant de 
mestres i personal, com de pares i mares.  

 

 L’aplicació del sentit comú davant qualsevulla situació.  
 

 La inclusió, la tolerància, l’ajuda entre iguals i la cooperació amb la resta de grup.  
 

 El diàleg com a mitjà per a comunicar-nos i aconseguir exposar les nostres idees d’una forma 
empàtica.  

 

 La No discriminació per sexe, ètnia estereotips, religió.... 
 

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 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius i del personal directiu 

professional docent.  

- 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.  



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Resolucions que aproven els documents per a l’organització i els funcionament dels diferents tipus 

de centres.  

Correspon al consell escolar aprovar les NOFC i les seves modificacions (Decret 102/2010 Art. 18.3) 

En cap cas pretén ser un document inamovible i és obert, ara i sempre, a les modificacions  i/o 

ampliacions que calguin d’acord amb l’opinió majoritària de la comunitat educativa de l’escola i del 

seu Consell Escolar. 

TÍTOL II. CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE EDUCATIU 
 

L’autonomia del nostre centre educatiu abasta l’àmbit pedagògic, organitzatiu i de gestió de recursos 

humans i materials. El projecte educatiu del centre n’és la màxima expressió.  

El nostre centre està subjecte a la supervisió curricular i a l’avaluació dels resultats de rendiments 

educatius de l’alumnat.  

 

L’administració educativa respecta i dóna suport a l’exercici de l’autonomia del centre en el marc de 

l’ordenament jurídic general, i disposa de les facultats de supervisió i control previstes a 

l’ordenament. 

 

La Inspecció d’Ensenyament adequa les actuacions que li corresponen en l’exercici de les seves 

funcions, al règim d’autonomia del centre i a l’assignació de responsabilitats a la seva direcció.  

El centre té establert un sistema d’acolliment del professorat a inici de curs, per garantir el 

coneixement del projecte educatiu i la pertinent adaptació del seu exercici professional. 

 

CAPÍTOL 1. PER ORIENTAR L’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 

 

L'estructura d'organització i gestió ha de permetre i facilitar, en el marc del projecte educatiu: 

a)  L'autonomia de gestió organitzativa i pedagògica de l’escola i la definició dels seus objectius. 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

b) L'assoliment dels objectius didàctics i pedagògics dels ensenyaments que s'hi imparteixen i la seva 

adequació a les necessitats de l'entorn i context sociocultural. 

c) La participació de la comunitat educativa en la direcció i gestió del centre i l'exercici dels drets i 

deures dels membres que la componen. 

d) La millora del processos d'ensenyament i aprenentatge i d’avaluació dels alumnes. 

e) La investigació i innovació educatives i la formació del personal docent. 

CAPÍ TOL 2. PER ORIENTAR EL RENDIMENT DE COMPTES AL CONSELL ESCOLAR DE 

LA GESTIÓ DEL PEC 
 

El projecte educatiu i el projecte de direcció:  

 

a) El projecte educatiu és la màxima expressió de l’autonomia del centre educatiu i l’element 

vertebrador de la seva activitat. El projecte de direcció, atès que ordena el desplegament i 

l’aplicació del projecte educatiu per al període demandat de la direcció del centre, ha 

d’establir les línies d’actuació prioritàries que s’han de desenvolupar durant el període i, si 

escau, ha de formular propostes en relació a l’adaptació o modificació, total o parcial, del 

projecte educatiu.  

 

b) El projecte de direcció es concreta, cada curs, mitjançant les programacions generals anuals, 

que han de permetre assolir els objectius formulats en el projecte.  

 

c) En l’actualització del projecte de direcció, en la renovació del mandat, s’han de tenir en 

compte les actualitzacions de tots els aspectes del projecte de direcció inicial que es  

considerin pertinents, sense perjudici de la possibilitat d’introduir-ne de noves, amb els 

indicadors corresponents, quan escaigui. 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTOL 3. PER ORIENTAR L’APLICACIÓ DELS ACORDS DE CORRESPONSABILITAT 

 
 

Els acords de coresponsabilitat que es puguin dur a terme amb les administracions, seran proposats 

per la direcció amb la col·laboració del claustre i aprovats pel Consell Escolar. 

 

Es formarà un grup impulsor, format per l’equip directiu i membres del claustre (mínim un 

representant per cicle), que guiarà, gestionarà i farà el seguiment de l’acord establert. 

 

El rendiment de comptes dels acords de coresponsabilitat el farà el grup impulsor davant de  

l’administració corresponent i n’informarà al claustre i al Consell Escolar. 

 

CAPÍTOL 4. APROVACIÓ, REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PEC 
 

Definició del Projecte Educatiu de Centre:  

 

El projecte educatiu recull la identitat del centre , n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i li 

dóna sentit amb la finalitat que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques i, més en general, el 

màxim aprofitament educatiu.  

 

El projecte educatiu contribueix a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de la comunitat 

educativa i la relació entre el centre i l’entorn social. El projecte educatiu ha de tenir en compte, si 

n’hi ha, els projectes educatius territorials. Per definir o actualitzar el projecte educatiu, el centre ha 

de tenir en compte les característiques socials i culturals del context escolar i de l’entorn productiu, i 

preveure les necessitats educatives de l’alumnat.  

 

El conjunt de normes d’organització i funcionament del centre han de ser coherents amb els 

principis, valors, objectius i criteris educatius que el centre determini en el seu projecte educatiu. 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Aplicació del projecte educatiu:  

 

El centre, en exercici de l’autonomia de què gaudeix, establirà acords de coresponsabilitat amb  

l’Administració educativa amb l’objectiu de desenvolupar l’aplicació del projecte educatiu.  

 

El centre ha de retre comptes a la comunitat educativa i a l’Administració de la seva gestió, dels 

resultats obtinguts i de l’aplicació dels acords de coresponsabilitat.  

 

Aprovació del projecte educatiu:  

 

La formulació del projecte educatiu del centre correspon al claustre de professors, a iniciativa  

del director i amb la participació dels professionals d’atenció educativa. L’aprovació del projecte 

educatiu correspon a la direcció del centre, escoltant prèviament, els suggeriments i aportacions dels 

membres del Claustre i/o del Consell Escolar del centre i informant-los de la pertinent aprovació. 

 

Correspon al director posar el projecte educatiu a disposició de l’Administració educativa, que n’ha 

de requerir la modificació en cas que no s’ajusti a l’ordenament.  

TÍTOL III. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ 

DEL CENTRE 
 

CAPÍTOL 1. ÒRGANS UNIPERSONALS DE DIRECCIÓ 
 

Són el/la director/a, el/la cap d’estudis, el/la cap d’estudis adjunt/a, el/la coordinador/a pedagògic/a  

i el/la secretari/a.  

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

Secció 1. Director/a.  

 

El decret 155/2010 de 2 de novembre en el seu capítol 2 recull les funcions i atribucions de la 

direcció. No obstant, El director o directora té funcions de representació, funcions de lideratge 

pedagògic i de lideratge de la comunitat escolar i funcions de gestió. Aquestes funcions s'exerceixen 

en el marc de l'ordenament jurídic vigent, del projecte educatiu del centre i del projecte de direcció 

aprovat. 

Funcions de representació 

a) Representar el centre. 

b) Exercir la representació de l'Administració Educativa en el centre. 

c) Presidir el consell escolar, el claustre del professorat i els actes acadèmics del centre. 

d) Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l'Administració educativa i vehicular al 

centre els objectius i les prioritats de l'Administració. 

Funcions de direcció i lideratge pedagògics  

a) Formular la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i adaptacions corresponents. 

b) Vetllar perquè s'aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents amb el 

projecte educatiu i garantir-ne el compliment. 

c) Assegurar l'aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels plantejaments 

tutorials, coeducatius i d'inclusió, i també de tots els altres plantejaments educatius del projecte 

educatiu del centre recollits en el projecte de direcció. 

d) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l'educació, administrativa i de comunicació en 

les activitats del centre, d'acord amb el projecte lingüístic del centre. 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

e) Establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu. 

f) Proposar, d'acord amb el projecte educatiu la relació de llocs de treball del centre i les 

modificacions successives. 

h) Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l'aplicació de la programació general 

anual. 

i) Impulsar, d'acord amb els indicadors de progrés, l'avaluació del projecte educatiu i, eventualment, 

si s’escau, dels acords de coresponsabilitat. 

j) Participar en l'avaluació de l'exercici de les funcions del personal docent i de l'altre personal 

destinat al centre, amb l'observació, si escau, de la pràctica docent a l'aula. 

Funcions relacionades amb la comunitat escolar 

a) Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís educatiu del centre. 

b) Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures mediadores i/o 

disciplinàries corresponents. 

c) Assegurar la participació del consell escolar. 

d) Establir canals de relació amb l’Associació de mares i pares d'alumnes. 

e) Establir canals de relació amb la Comunitat Educativa de l’escola Antaviana i el seu entorn: Pla 

Comunitari, entitats de lleure, etc. 

Funcions relatives a l'organització i la gestió del centre 

a) Impulsar l'elaboració i l'aprovació de les normes d'organització i funcionament del centre i dirigir-

ne l'aplicació.  Revisar-les periòdicament. 

b) Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en el projecte educatiu. 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

c) Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la normativa vigent. 

d) Visar les certificacions. 

e) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel secretari o secretària del 

centre. 

f) Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d'acord amb el pressupost aprovat. 

g) Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l'Administració Educativa i actuar com a 

òrgan de contractació. 

h) Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves funcions, la qual cosa 

comporta, si escau, l'observació de la pràctica docent a l'aula. 

8. El director o directora té qualsevol altra funció que li assigni l'ordenament i totes les relatives al 

govern del centre no assignades a cap altre òrgan. 

9. El director o directora, en l'exercici de les seves funcions, té la consideració d'autoritat pública i 

gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i d'ajustament a la norma en les seves 

actuacions, llevat que es provi el contrari. El director o directora, en l'exercici de les seves funcions, 

és autoritat competent per a defensar l'interès superior de l'infant. 

Secció 2. Cap d’Estudis. Secretari/a 

Cap d’Estudis 

Correspon, amb caràcter general, a la cap d’estudis, la programació i el seguiment de les activitats 

docents del centre i l’aplicació del document de Normes d’Organització i Funcionament de Centre, 

en col·laboració amb el Director, la Secretària-Administradora i el Claustre. 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

El o la cap d’estudis és nomenat/da per la direcció del centre, per un període no superior al del 

mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat al centre, com a mínim, per un curs 

sencer. 

Correspon al o a la cap d’estudis exercir les funcions que li delegui la direcció d’entre les previstes a 

l’article 147.4 de la Llei d’educació i totes les altres que li encarregui la direcció, preferentment en els 

àmbits curricular, d’organització, coordinació i seguiment dels ensenyaments i altres activitats del 

centre i d’atenció a l’alumnat, d’acord amb el que prevegi el projecte de direcció i s’incorpori a les 

normes d’organització i funcionament del centre: 

a) Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents amb el 

projecte educatiu i garantir-ne el compliment. 

b) Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels 

plantejaments tutorials, coeducatius i d’inclusió, i també de tots els altres plantejaments 

educatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de direcció. 

c) Informar, atendre i coordinar els cicles a través de la comissió de coordinació. 

d) Vetllar l’activitat pedagògica del professorat i dels cicles mitjançant diferents reunions, 

mirant de: 

* Coordinar la realització de la programació de les diferents matèries tenint cura d’arxivar-la. 

* Establir coherència  i adequació en la selecció dels llibres de text, material didàctic i 

bibliogràfic utilitzat al llarg del procés educatiu i tenir cura de conservar-los. 

* Fer complir els criteris fixats pel Claustre de professors sobre el treball d’avaluació i 

recuperació de l’alumnat. 

e) Coordinar els actes acadèmics, en col·laboració amb el Consell Escolar del centre i l’AMPA. 

f) Elaborar la programació general anual i la memòria del centre. 

g) Coordinar les activitats de formació del professorat: Pla de Formació, entre altres. 

h) Substituir el Director en cas d’absència o malaltia. 

i) Elaborar els horaris i la distribució de grups i aules segons la naturalesa de l’activitat 

acadèmica, tenint en compte la programació de les activitats docents. 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

j) Controlar l’assistència del professorat i vetllar per la seva substitució en cas d’absència i/o 

sortides escolars. 

k) Vetllar per l’harmonia de les relacions interpersonals. 

l) Coordinar el treball en xarxa amb els serveis educatius de Nou Barris: CRP, EAP, LIC, 

Promotor, etc.  

m) Controlar el règim general de l’alumnat (Decret de Drets i Deures NOFC). 

n) Convocar i assistir, conjuntament amb el director, a les reunions del consell de delegats.  

o) Coordinar la planificació de les activitats extraescolars del centre: reforços extraescolars, 

activitats planificades per l’AMPA, voluntariat, etc. 

p) Fer el seguiment d’absentisme de l’alumnat. 

q) Fer el seguiment d’absentisme del personal del centre. 

r) Assistir a les sessions d’avaluacions 

s) Altres funcions que li siguin encomanades pel director o bé que li siguin atribuïdes per 

disposicions del Departament d’Ensenyament. 

CAP D’ESTUDIS ADJUNT 

El/la cap d’estudis adjunt/a és nomenat/da per la direcció del centre, per un període no superior al 

del mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat al centre, com a mínim per un curs 

sencer. 

Correspon al/a la cap d’estudis adjunt/a l’exercici de les funcions que li delegui la direcció  

 

 

 

 

 

Secretari/a 
 



 
 

  

 

 

 

 

 

El secretari o la secretària és nomenat/da per la direcció del centre, per un període no superior al del 

mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat al centre, com a mínim per un curs 

sencer. 

 

Correspon al secretari o a la secretària l’exercici de les funcions que li delegui la direcció d’entre les 

previstes a l’article 147.4 de la Llei d’educació i totes les altres que li encarregui la direcció, 

preferentment en l’àmbit de la gestió econòmica, documental, dels recursos materials i de la  

 

 

conservació i manteniment de les instal·lacions, d’acord amb el que prevegi el projecte de direcció i 

s’incorpori a les normes d’organització i funcionament del centre: 

 

a) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa. 

b) Exercir la secretaria de les reunions que celebrin els òrgans col·legiats i aixecar-ne les actes 

corresponents. 

c) Planificar i ordenar les tasques administratives de la secretaria, i assenyalar les prioritats de 

gestió atenent el calendari escolar i la programació general del centre. 

d) Facilitar les certificacions i els documents oficials del centre. 

e) Tenir cura de la comptabilitat derivada de la gestió econòmica del centre i de la coordinació 

del menjador i del transport escolar (excursions i colònies). 

f) Elaborar l’avantprojecte de pressupost del centre. 

g) Formular i mantenir actualitzat l’inventari general del centre. 

h) Vetllar per l’adequat compliment de la gestió administrativa del procés de preinscripció i de 

matriculació. 

i) Custodiar els llibres i els arxius del centre i assegurar la unitat documental dels registres i 

expedients acadèmics de l’alumnat, vetllant per tal que siguin complets i diligenciats 

d’acord amb la normativa vigent. 

j) Dirigir el funcionament econòmic de la biblioteca del centre: 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

* Control de les publicacions periòdiques1 

* Gestió del pressupost de la biblioteca. 

* Control i renovació de les revistes de la sala de professors2 

* Dinamització de la biblioteca.3 

* Fer el seguiment del menjador i del transport escolar (sortides i colònies) 

* Facilitarà i vetllarà pel control d’assistència de l’alumnat, que es regirà per la 

normativa del centre. 

* Establirà les relacions amb l’AMPA. 

 

k) Altres funcions que li siguin encarregades pel director o bé que li siguin atribuïdes per 

disposicions del departament d’Ensenyament. 

 

Correspon també al secretari o secretària del centre l’exercici de les funcions pròpies de la secretaria 

del claustre i del consell escolar del centre, i d’aquells altres òrgans col·legiats en què les normes 

d’organització i funcionament del centre així ho estableixin. 

 

                                            
1 Funció traspassada a la comissió Biblioteca 
2 Funció traspassada a la comissió Biblioteca 
3 Funció traspassada a la comissió Biblioteca 


