NOFC
LA SALLE MONTCADA

Presentació
Tal com indica el Decret d’Autonomia de Centres de 5 d’agost de 2010 l’exercici de
l’autonomia dels centres es desenvolupa i s’articula mitjançant les concrecions
curriculars del projecte educatiu i de les normes d'organització i funcionament del
centre. En aquest mateix decret s’indica que 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. Per tant aquest
reglament desenvolupa els trets fonamentals recollits en el Projecte Educatiu de Centre
(PEC), que es refereixen directament a l'organització i el funcionament del centre.
Les NOFC són les Normes d’Organització i Funcionament del Centre. Es tracta d’un
document que, per llei, ha d’elaborar l’equip directiu de cada centre amb les aportacions
del claustre, han de ser aprovades pel consell escolar de centre, i han d’estar obertes a
actualitzacions, a proposta de tots els sectors, per tal de complir millor la seva funció.
Recullen de manera ordenada tots aquells aspectes que faciliten la convivència, el
funcionament i l’organització de cada centre educatiu.

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 en el PEC i en la PGA.

Pel que fa al contingut, les NOFC han de contenir:

1. El Reglament de Règim Interior
1.1.

Títol preliminar: NATURALESA I FINALITATS DEL CENTRE

Capítol 1r. Definició de l’escola
Capítol 2n. El model educatiu de l’escola
Capítol 3r. La comunitat educativa de l’escola

1.2.

Títol primer: ORGANS DE GOVERN I GESTIÓ DE L’ESCOLA
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Capítol 1r. La institució titular del centre
Capítol 2n. Òrgans de govern i de direcció unipersonals
Capítol 3r. Òrgans de govern col·legiats
Capítol 4rt. Òrgans unipersonals de coordinació
Capítol 5è. Òrgans col·legiats de coordinació

1.3.

Títol segon: ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA ESCOLAR

Capítol 1r. Programació, realització i avaluació de la tasca educativa
Capítol 2n. L’animació pastoral de l’escola
Capítol 3r. Activitats educatives complementàries

1.4.

Títol tercer: COMPONENTS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

Capítol 1r. Els alumnes
Capítol 2n. Els professors
Capítol 3r. Els pares d’alumnes
Capítol 4t. El personal d’administració i serveis

1.5.

Títol quart: COMISSIÓ DE CONCILIACIÓ

Capítol 1r. Finalitat i competències

2. Els criteris i mecanismes de Coordinació Pedagògica
2.1. Criteris d’organització dels grups d’alumnes
2.2. Criteris d’atenció a la diversitat i d’atenció als alumnes amb NEE:
2.3. Criteris de formació d’equips docents i la seva coordinació
2.4. Mecanismes d’acció i coordinació tutorial
2.5. Mecanismes per afavorir i facilitar el treball en equip
2.6. Concrecions sobre la participació en el centre de la comunitat escolar i sobre
l’intercanvi d’informació entre centre i famílies
2.7. Mecanismes per garantir la globalitat de l’acció educativa.
2.8. Concreció de l’orientació acadèmica i professional:
2.9 Procediment d’aprovació, revisió i actualització del Projecte educatiu
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3. L’organització del Centre

3.1. RECURSOS MATERIALS
Utilització dels espais comuns
Adquisició i emmagatzematge de material

3.2. RECURSOS FUNCIONALS
Horari escolar
Sortides escolars
Entrades i sortides
L’esbarjo
Relacions família–escola
Justificacions
Celebracions
La Pastoral
Accidents
Medicaments i farmaciola
Tabaquisme
Pla d’Emergència
Informacions, consultes i queixes
Drets d’ús d’imatge

3.3. ORGANITZACIÓ ESCOLAR
Horari dels Mestres
Tutories
Serveis psicopedagògics, socials i sanitaris
Baixes
Substitucions
Avaluacions
Llibres de text i material didàctic imprès
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4. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE
4.1.

Les Claus de l’escola

4.2.

Telèfon

4.3.

Fotocopiadora

Com a annexos al Reglament de Règim Interior, com a base reguladora s’estableix la
NORMATIVA de diferents àmbits:
-

Normativa EIP

-

Normativa ESO

-

Normativa BAT

-

Normativa àmbits específics: Laboratoris, Aula d’Informàtica, Aula de
Tecnologia, Netbooks, Consells Netbooks, Educació Física, Consells Whatsapp.

-

Normativa General
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