I.

IV.

ELS RECURSOS HUMANS

1. L’EQUIP DOCENT
L’equip docent de l’escola estan obligats a dur a terme el Projecte Curricular de
Centre.
Els i les mestres amb responsabilitat de tutoria tenen la responsabilitat de mantenir
el contacte amb les famílies de l’alumnat a través d’informes, entrevistes i reunions
de classe, d’acord amb el pla elaborat per l’equip de coordinació pedagògica.
Els docents amb tutoria han d’organitzar i participar en les sortides, excursions i
colònies previstes, exceptuant els casos en què es doni alguna circuntàncies
següents:



En el cas que el/ la tutora tingui algun tipus de condicionant per motius de
salut que impedeixin de fer-ho.
En el cas que es tingui fill o filla menor d’un any; en aquest cas es pot optar a
l’assistència o no a les colònies.

Els mestres i les mestres tenen com a responsabilitat la participació en l’elaboració
del Projecte Curricular, amb l’equip de cicle i els diferents equip de treball que es
puguin formar.
Els i les mestres han de deixar recollida, a la fi de cada curs, la informació relativa
als grups dels quals han exercit la tutoria. Aquesta informació, recollida en carpetes,
ha de contenir:




Registre individual:
o Entrevistes
o Observacions
Registre de grup:
o Reunions de classe
o Sociogrames
o Observacions sobre la dinàmica de grup
o Resultats de les proves

Cada mestre/a assumirà les responsabilitats que per l’organització del cicle on
estigui ubicat li corresponguin: material fungible, diners de cicle, arxiu,....
final de cada curs, cada mestres deixarà recollida la seva classe i participarà de la
recollida dels espais comuns.

Normes d’organització i funcionament de centre

2. QUADRE PEDAGÒGIC
2.1. Definició
El quadre pedagògic serà elaborat per l’equip de coordinació pedagògica i aprovat
pel claustre de mestres.
Per a l’elaboració de la proposta de quadre, l’equip de coordinació pedagògica tindrà
en compte l’interès professional dels mestres i l’interès de l’escola en garantir equips
equilibrats.

3. COLÒNIES
En el cas que les colònies d’algun grup coincideixin amb algún dia festiu, les mestres
afectades tindran una compensació horària equivalent.

4. VETLLADORS
Cada vetlladora tindrà assignat un sol nen. La durada de l’assignació d’un nen a una
vetlladora será d’un cicle. En el cas de vetlladores que facin també de monitores de
migdia, tindran assignat el grup on estigui el nen que vetllen. Es prioritzarà l’atenció
al nen que vetlla per davant d’altres colònies o sortides.
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