
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claustre 2.10.19 

Consell escolar 8.09.19 

Programació General Anual de 

Centre. 2019-2020            
 

 Escola Jaume Balmes 
 

 

Identificació del centre 

Codi del centre: e3003008 

Adreça: Passeig Escoles 7 

Població: Santa Bàrbara (43570) 

Serveis Territorials Terres de 

l’Ebre 

 

 



Programació General Anual de Centre. 2019-2020        Escola Jaume Balmes 

 

 

1 

 

1. PRESENTACIÓ .................................................................................................................  3 

2. EL REFERENT NORMATIU................................................................................................. 3 

3. ELS OBJECTIUS ................................................................................................................. 4 

4. OBJECTIUS ESTRATÈGICS I INDICADORS  ......................................................................... 5 

5. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE .......................................................................................... 14 

5.1.ORGANITZACIÓ SETMANAL 

5.2. EQUIP DOCENT 

5.3. CONSELL ESCOLAR 

5.4. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA CURS 19/20 

6. COMISSIONS I CÀRRECS ................................................................................................... 17 

        6.1. MEMBRES DE LES COMISSIONS PEDAGÒGIQUES 

        6.2. MEMBRES DE LES COMISSIONS DEL CONSELL ESCOLAR 

        6.3. CÀRRECS 

7. OBJECTIUS I FUNCIONAMENT DE LES COMISSIONS ................................................... 19 

        7.1. COMISSIO D’ ATENCIÓ DIVERSITAT (COMISSIÓ SOCIAL):CAD 

        7.2. COMISSIÓ TAC. 

        7.3  COMISSIÓ GEP 

        7.4 COMISSIÓ DE FESTES   

        7.5 COMISSIONS PEDAGÒGIQUES  

8. FUNCIONAMENT DEL CENTRE ....................................................................................... 22 

9. AGENDA ....................................................................................................................... 25 

        9.1 HORARIS 

        9.2 CALENDARI GENERAL I DATA ENTREGA D’INFORMES 

        9.3. HORARIS D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 

        9.4. PATIS 

        9.5. DATES REUNIONS FAMÍLIES INICI DE CURS 

10. FESTES I CELEBRACIONS ESCOLARS .............................................................................. 28 

11. SORTIDES....................................................................................................................... 30 

12. RELACIÓ AMPA/ ESCOLA    ............................................................................................ 30 

13. SERVEI DE MENJADOR................................................................................................... 31 

  

                   

 



Programació General Anual de Centre. 2019-2020        Escola Jaume Balmes 

 

 

2 

 

 Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
 Escola Jaume Balmes 
 
Passeig Escoles, 7 
43570 Santa Bàrbara 
Tel/fax.  977 718029 
e3003008@ xtec.net 

 
 

Resolució del director del centre educatiu Escola Jaume Balmes, de Santa Bàrbara, 
per la qual aprova la programació general anual de centre. 
 
Com a director del centre Escola Jaume Balmes, de Santa Bàrbara, i en aplicació de les 
competències que estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, de 
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 23 de juny de 2016, per la qual s’aproven 
els documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2019-2020, i d’acord 
amb el parer del consell escolar del centre, segons consta a l’acta de la sessió de data        
8 d’octubre de 2019. 
 

RESOLC: 
 

1. Aprovar la programació general anual de centre, que s’adjunta a l’annex d’aquesta 
resolució, per al curs 2019-2020. 
 

2. Comunicar aquesta resolució al consell escolar del centre i donar-la a conèixer a 
tota la comunitat educativa. Així mateix, aquesta programació serà entregada a 
l’Administració educativa. 
 
 
 
Santa Bàrbara,  9  d’octubre de 2019 
 
 
El director 
 
 
 
 
 
 
Alfred Paredes Poy 
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1. PRESENTACIÓ. 

Aquest document,  la programació General Anual de Centre, és fruit del referent normatiu i 

de la reflexió del claustre de professors de l’escola Jaume Balmes i del Consell Escolar 

del centre. El seu objectiu és ser una guia, una orientació a l’hora d’ afrontar amb èxit la 

consecució dels objectius d’un nou curs escolar, tenint molt present la Memòria de la 

PGAC del curs 15-16. Aquesta proposta no és tot el que farem, doncs la realitat 

acadèmica és molt més rica i espontània. La seva utilitat rau  en la voluntat de conduir la 

tasca educativa a partir del consens i amb el repte d’aconseguir entre tots una escola 

millor. 

  

2. EL REFERENT NORMATIU.  

Els centres han d'elaborar la programació general anual d'acord amb el que estableix 

l'article 10 del Decret 102/2010, d'autonomia dels centres educatius, en la qual es recull la 

concreció de les prioritats i de tots els aspectes relatius a les activitats i el funcionament 

del centre per al curs escolar corresponent, dels diferents àmbits de l'autonomia de centre, 

d'acord amb el projecte educatiu i, en els centres públics, d'acord amb el projecte de 

direcció vigent: 

● Autonomia pedagògica: concreció anual dels objectius del PEC i del currículum, 

així com de tots els plans d'actuació acordats i aprovats. 

● Autonomia organitzativa: concreció anual de totes les prioritats dels projectes i 

normes i la previsió de totes les activitats de l'horari escolar. 

● Autonomia de gestió de recursos: la concreció de recursos destinats per a les 

diferents actuacions, els responsables i els mecanismes de seguiment, així com els 

indicadors i procediments per a l'avaluació dels processos i dels resultats, a partir dels 

indicadors definits en el projecte de direcció i dels indicadors de progrés del projecte 

educatiu. 

● Relació entre la Programació General Anual i els objectius del nostre 

Sistema Educatiu 

A la Programació General de Centre fem constar quins seran els nostres objectius com a 

centre educatiu. Aquests objectius seran els que ens permetran assolir els objectius del 

nostre sistema educatiu: l’èxit escolar i l’excel·lència educativa, mitjançant el 

desenvolupament màxim de  les capacitats de tots i cadascun dels alumnes com a principi 

fonamentador de l’equitat i garantia, alhora, de la cohesió social. 

Tenint en compte aquests objectius i seguint el principi de l’escola inclusiva i d’acord amb 

les característiques del nostre centre, hem de concretar en les nostres actuacions els 

aspectes recollits en el document Ofensiva de País a favor de l’èxit escolar. 
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3.  ELS OBJECTIUS 

 

 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 1.   
Millorar els resultats educatius del nostre alumnat en l’àmbit lingüístic en referència a: 
- La dimensió comunicació oral en llengua anglesa.  
- La dimensió expressió escrita en llengua catalana i castellana. 

1.1.-  Establiment d’una línia metodològica 

1.2.- Establiment de canvis organitzatius i de gestió 
1.3.- Consolidació de l’ús de la llengua anglesa en una àrea no lingüística 
1.4.- Aplicació del disseny i implementació del Pla d’Acció GEP 
1.5. Establiment d’estratègies i tècniques per treballar l’expressió escrita als diferents cicles 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 2. 
Fomentar metodologies inclusives a l’aula ordinària. 

ESTRATÈGIES 

2.1. Consolidació d’una línia metodològica en l’àrea de matemàtiques fomentant el treball 
manipulatiu. 

2.2. Consolidació dels canvis metodològics en el treball cooperatiu i introducció dels grups 
interactius. 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 3. 
Millora de l’atenció a la diversitat. 

ESTRATÈGIES 

3.1. Millora de l’atenció de l’alumnat de NEE. 

3.2. Millora en l’organització i funcionament d’EE 

OBJECTIU  ESTRATÈGIC 4.  

Millorar l’ús de les noves tecnologies 

ESTRATÈGIES 
4.1. Desenvolupar la programació TAC. 
4.2. Adquisició d’equipament tecnològic.  
4.3. Ús de les noves tecnologies 
4.4. Formació del professorat en l’ ús de les noves tecnologies aplicades a l’aula. 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 5.  

Millorar la imatge del centre.  

ESTRATÈGIES 
5.1. Reforma del pati d’EI i CI  
5.2. Potenciació de la pàgina web de l’escola 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 6.  

Millorar la cohesió social (equitat) 

ESTRATÈGIES 
6.1. Socialització del material d’aula 
6.2. Elaboració el Pla de Convivència en referència a absentisme, resolució de conflictes de 
forma positiva i coeducació. 
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4. 0BJECTIUS ESTRATÈGICS I INDICADORS.  

OBJECTIU 

ESTRATÈGIC Nº 1 
INDICADOR 

VALOR DE 

REFERÈNCIA 
ÍNDEX DE MILLORA 

Millorar els resultats 
educatius del nostre 
alumnat en l’àmbit 

lingüístic en referència 
a: 

- La dimensió 
comunicació oral 

en llengua 
anglesa.  

 

- La dimensió 

expressió escrita 
en llengua 
catalana i 
castellana. 

 

Percentatge d’aprovats en les 

proves de CB de 6è en l’àrea de 

Llengua anglesa en l’apartat de 

comunicació oral. 

Curs16/17,17/1

8,18/19 

mitjana. 

Una millora de 3% 

Percentatge de millora en els 

resultats de les proves de CB en 

relació a la dimensió expressió 

escrita de llengua catalana i 

castellana. 

Resultats 

proves CB curs 

anterior. 

Una millora del 3% 

Percentatge d’aprovats en els 

resultats de final de cicle de  2n, 4t i 

6è en l’àrea de llengua anglesa en 

comunicació oral. 

Percentatge d’aprovats en els 

resultats de final de cicle de  2n, 4t i 

6è en relació a la dimensió 

d’expressió escrita en llengua 

catalana i castellana. 

 

Que la diferencia en Cb no sigui 

més del 10% 

ESTRATÈGIES ACTUACIONS RESPONSABLE TEMPORITZACIÓ 

           

  1.1.-  Establiment 

d’una línia metodològica 

1.1.1 Diagnosi acurada dels resultats acadèmics 
interns de 2n,4t i 6è en llengües: expressió escrita en 
català i castellà i comunicació oral en llengua anglesa. 

Bàrbara 
Arasa 

Tot el curs 

1.1.2 Criteris d’avaluació unificats. 
Bàrbara 
Arasa 

1r trimestre 

1.1.3 Establiment d’acords d’escola sobre la 
metodologia emprada en l’expressió escrita en llengua 

catalana i castellana i comunicació oral en llengua 
anglesa. 

Bàrbara 

Arasa 

Tot el curs 

1.1.4 Intercanvi de bones pràctiques a partir de la 

implementació competencial. 

Bàrbara 

Arasa 

Tot el curs 

1.2.- Establiment de 
canvis organitzatius i de 
gestió 

1.2.1. Dotació d’una hora setmanal de coordinació 
mestres de llengua anglesa i mestres que imparteixen 
la llengua catalana i castellana. 

Bàrbara Arasa Tot el curs 

1.2.2. Continuïtat en la formació projecte d’innovació 

Generació plurilingüe 

Bàrbara Arasa Tot el curs 

1.2.3. Creació d’un grup de treball de llengües. Bàrbara Arasa Tot el curs 

1.2.4. Creació de l’espai de difusió del GEP a la 
pàgina Web del centre 

Alícia 1r trimestre 

1.3.-Consolidació de l’ús 
de la llengua anglesa en 
una àrea no lingüística 

1.3.l  Desenvolupament del Projecte Generació 
Plurilingüe 

Bàrbara 
Arasa 

Tot el curs 

1.3.2. Consolidació  de la llengua anglesa en l’àrea de 
plàstica 

Bàrbara 
Arasa 

Tot el curs 

1.4- Aplicació del 

disseny i implementació 

del pla d’acció GEP 

1.4.1. Redacció d’objectius generals i específics del 
projecte GEP del centre: matèries, hores, cursos, 

mestres implicats, resultats esperats... 

Bàrbara 

Arasa 

Tot el curs 

1.4.2. Redacció d’estratègies per al seguiment dl 
projecte. Recull d’acords presos pel grup impulsor. 

Bàrbara 
Arasa  

Tot el curs 

1.4.3. Establiment de mecanismes per a l’avaluació 
dels resultats del projecte i de l’impacte de l’acció. 

Bàrbara 
Arasa  

Tot el curs 
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1.5. Establiment 
d’estratègies i tècniques 

per treballar l’expressió 
escrita als diferents 
cicles 

1.5.1 Treball específic per millorar l’ortografia, 
gramàtica i lèxic. ( Grups interactius i/o cooperatius) 

Bàrbara 
Arasa 

Tot el curs 

1.5.2 Treball específic per millorar els resultats en la 
dimensió expressió escrita als diferents cicles. 

Bàrbara 
Arasa 

Tot el curs 

 

 

 

OBJECTIU Nº1 

Millorar els resultats educatius del nostre alumnat en l’àmbit lingüístic en referència a: 
- La dimensió comunicació oral en llengua anglesa.  
- La dimensió expressió escrita en llengua catalana i castellana. 

ESTRATÈGIES 1.1 :  Establiment d’una línia metodològica 

ACTUACIONS  INDICADOR 1 2 3 4 5 

1.1.1 Diagnosi acurada dels resultats 
acadèmics interns de 2n,4t i 6è en 
llengües: expressió escrita en català i 
castellà, i comunicació oral en llengua 

anglesa. 

GA 
Diagnosi realitzada a final 
de curs 

 NO SI   

QE 

Extracció de conclusions i 

propostes de millora de la 
diagnosi 

 NO SI   

1.1.2 Criteris d’avaluació unificats. 

GA 
Diagnosi realitzada a final 
de curs 

 NO SI   

QE 

Extracció de conclusions i 
propostes de millora de la 
diagnosi 

 NO SI   

1.1.3 Establiment d’acords d’escola 
sobre la metodologia emprada en 
l’expressió escrita  catalana i 
castellana i la comunicació oral en 

llengua anglesa, 
 

GA 
Reunió d’intercanvi de 
bones pràctiques realitzada 

 No Sí   

QE 

Grau d’aprofitament del 

claustre pel que fa a la 
reunió de bones pràctiques 

 
70%-
80%  

90%    

ESTRATÈGIA 1.2.- Establiment de canvis organitzatius i de gestió 

1.2.1. Dotació d’una hora setmanal de 
coordinació mestres de llengua 
anglesa i mestres que imparteixen la 

llengua catalana i castellana. 

GA Dotació horària realitzada  NO SI   

QE 
Document d’acords 
laborats 

 NO SI   

1.2.2. Continuïtat en la formació 
projecte d’innovació Generació 
plurilingüe 

GA Dotació horària realitzada  NO SI   

QE Assistència a la formació  80% 
80%-

100% 
  

1.2.3. Creació d’un grup de treball de 

llengües. 

GA Dotació horària realitzada  NO SI   

QE 

Grau de satisfacció de 
l’aprofitament del grup de 
treball 

 80%  
90-

100%  
  

1.2.4. Creació de l’espai de difusió del 
GEP a la pàgina Web del centre 

GA 
Creació de l’espai de 
difusió realitzada 

 NO SI   

QE 
Nombre d’actuacions de 
l’espai 

 
1  

trimes

tral 

1  

bimen

sual 
  

ESTRATÈGIA1.3.- Incorporació de l’ús de la llengua anglesa en una àrea no lingüística 

1.3.l  Consolidació del Projecte 
Generació Plurilingüe 

 

GA Continuïtat del projecte  NO SI   

QE 
Grau de satisfacció del 
professorat 

 80% 90%   

1.3.2. Consolidació  de la llengua 
anglesa en l’àrea de plàstica 

GA Dotació horària realitzada  NO SI   

QE Sessions realitzades  NO SI   
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ESTRATÈGIA 1.4.- Aplicació del disseny i implementació del Pla d’Acció GEP 

1.4.1. Redacció d’objectius generals i 
específics del projecte GEP del centre: 

matèries, hores, cursos, mestres 
implicats, resultats esperat ... 

GA Redacció realitzada      

QE 
Validació per part del 
formador dels objectius 

 NO SI   

1.4.2. Redacció d’estratègies per al 
seguiment del projecte: recull d’acords 
presos pel grup impulsor... 

GA Recull d’acords realitzats  NO SI   

QE 
Validació per part del 

formador 
 NO SI   

1.4.3. Establiment de mecanismes per 

a l’avaluació dels resultats del projecte 
i de l’impacte de l’acció. 

GA 
Mecanismes d’avaluació 
realitzats 

 NO SI   

QE 
Validació per part del 

formador 
 NO SI  

 
 
 

ESTRATÈGIA 1.5. Establiment d’estratègies i tècniques per treballar l’expressió escrita als diferents cicles 

 
1.5.1 Treball específic per millorar 
l’ortografia, gramàtica i lèxic. ( Grups 
interactius i/o cooperatius) 

GA 
Nombre de sessions de GI 
i/o cooperatius realitzades 

     

QE 
Grau de satisfacció del 

professorat 
     

 
1.5.2  Treball específic per millorar els 
resultats en la dimensió expressió 

escrita als diferents cicles. 

GA 
Millora dels resultats en la 
dimensió expressió escrita 

  

+3% 
des 
inici 

curs 

  

QE 
Grau de satisfacció alumnat 
(motivació) i del professorat 

  90%   

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC N 2 

INDICADOR 
VALOR DE 
REFERÈNCIA 

ÍNDEX DE MILLORA 

Fomentar 
metodologies 
inclusives a l’aula 

ordinària. 

Fer 3 tallers de matemàtiques 
manipulatives al llarg del curs 
Fer com a mínim una activitat trimestral de 
treball cooperatiu més enllà de l’hora 
inclusiva 

 Sí/No 

ESTRATÈGIES ACTUACIONS RESPONSABLE TEMPORTIZACIÓ 

2.1.  Consolidació 

d’una línia 

metodològica en 

l’àrea de 

matemàtiques 

fomentant el treball 

manipulatiu. 

2.1.1. Revisió i consolidació dels tallers de matemàtiques 

mitjançant l’auto formació del professorat. 
Roser Tot el curs 

2.1.2. Revisió i actualització dels acords de l’escola en 

relació a l’àrea de matemàtiques. 
Roser Tot el curs 

2.1.3.  Dotació d’una hora setmanal de coordinació entre els 
mestres implicats.. 

Roser Tot el curs 

2.1.4.  Manteniment  del grup de treball matemàtic Roser Tot el curs 

2.2. Consolidació 
dels canvis 
metodològics en el 
treball cooperatiu i 
introducció dels 

grups interactius. 

2.2.1.  Dotació d’una hora setmanal de coordinació entre els 
mestres implicats 

Alfred  Tot el curs 

2.2.3.  Consolidació del grup de treball “grup pedagògic” Alfred Tot el curs 

2.2.4 Impuls  a les aules del treball cooperatiu  més enllà de 
l’hora cooperativa i implementar els grups interactius. 

Alfred Tot el curs 
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OBJECTIU Nº2  
Fomentar metodologies inclusives a l’aula ordinària 

ESTRATÈGIA  2.1.  

Consolidació d’una línia metodològica en l’àrea de matemàtiques fomentant el treball manipulatiu  

ACTUACIONS  INDICADOR 1 2 3 4 5 

2.1.1. Revisió i consolidació dels 

tallers de matemàtiques mitjançant 

l’autoformació del professorat. 

 
GA Assistència del professorat 60% 70% 80% 90%  

QE Grau de satisfacció del 

professorat amb la 

formació rebuda 

60% 70% 80% 90%  

2.1.2. Revisió i actualització dels 

acords de l’escola en relació a l’àrea 

de matemàtiques 

GA Acords  presos  No si   

QE Grau de satisfacció dels 

acords presos. 
 No si   

2.1.3. Dotació d’una hora setmanal de 

coordinació entre els mestres 

implicats. 
 

GA 
Dotació horària realitzada  No Si   

QE Grau de satisfacció del 

professorat amb la 

coordinació 

<70% 

satisf 

80% 

satisf 

90%-

100% 

satisf 

  

2.1.4.   Manteniment  del grup de 

treball matemàtic 

GA Grup creat  No Si   

QE Documents dels acords 

acordats 
 No Si   

ESTRATÈGIA 2.2. Consolidació dels canvis metodològics en el treball cooperatiu i introducció dels grups 

interactius 

ACTUACIONS  INDICADOR 1 2 3 4 5 

2.2.1.   Dotació d’una hora setmanal 

de coordinació entre els mestres 
implicats 

 

 
GA 

 
Dotació horària realitzada 

 NO SÍ   

QE Acords portats a terme.  NO SI   

2.2.2. Consolidació del grup de treball 

“grup pedagògic” 
 

GA Dotació horària realitzada      

QE 
Assistència al grup de 

treball 

<70% 

assistè
ncia 

80% 

assistè
ncia 

90%-

100% 
assistè

ncia 

  

2.2.3. Impuls  a les aules del treball 

cooperatiu  més enllà de l’hora 

cooperativa i implementar els grups 

interactius 

 

GA Dotació horària realitzada  NO SI   

QE 

Documents de treball 

elaborat 
 NO SI   
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OBJECTIU 

ESTRATÈGIC Nº3 
INDICADOR 

VALOR DE 

REFERÈNCIA 
ÍNDEX DE MILLORA 

MILLORAR 
L’ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 

Nombre de reunions realitzades entre 
EAP/EE i tutors/es 

1 Coordinació / 
entrevista per 

trimestre 
S/N 

ESTRATÈGIES ACTUACIONS RESPONSABLE TEMPORTIZACIÓ 

3.1 Millora de 
l’atenció de 
l’alumnat de NEE 

3.1.1. Actualitzar, elaborar i avaluar els PI’s entre el mestre 

d’EE i els tutors. 

Maria, 
Desirée, 
Patrícia 

Principi i final 
de cada 
trimestre 

3.1.2. Fer el seguiment de l’avaluació dels PI’s dins de la 

CAD. 

Maria, 
Desirée, 
Patrícia 

Final de cada 

trimestre 

3.2 Millora en 
l’organització i 
funcionament d’EE 

3.2.1. Realització d’una reunió de coordinació setmanal entre 
els mestres d’EE, EAP (quinzenal amb direcció). 

Bàrbara Tot el curs 

3.2.2 Realització de reunions trimestrals de coordinació amb 
mestres d’EE, EAP i els diferents cicles. 

Bàrbara Trimestralment 

3.2.3. Posada en pràctica del protocol d’actuació d’Educació 
especial dins el document d’Atenció a la diversitat” 

Bàrbara Tot el curs 

3.2.4 Creació, impuls i seguiment de les «Carpetes d’aula 
d’atenció a la diversitat». (Drive) 

Maria, 
Desirée, 

Patrícia 

Tot el curs 

 

 

OBJECTIU Nº3 MILLORAR L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

ESTRATÈGIA 3.1 :   Millora de l’atenció de l’alumnat de NEE. 

ACTUACIONS  INDICADOR 1 2 3 4 5 

3.1.1 Actualitzar, elaborar i avaluar els 

PI entre els mestres d’EE i els tutors 

GA 
Nombre de Pis que s’han 
elaborat. 

 <100 
100% 

dels 

acords 

  

QE Nombre de Pis que s’han 

revisat i actualitzat 
 <100 

100% 

dels 

acords  

  

3.1.2 Fer el seguiment de l’avaluació 

dels Pis dins de la CAD. 

GA Nombre de sessions de la 
CAD dedicades al 
seguiment de l’avaluació 
dels Pis. 

3 

sessio

ns 

anuals  

4 

sessio

ns 

anuals 

6 

sessio

ns 

anuals 

  

QE Grau de satisfacció dels 

mestres de la sessió 

d’avaluació. 

60%  70% 

80% 

molt 

satisf 

90% 100% 
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ESTRATÈGIA 3.2 :   Millora en l’organització i funcionament d’EE 

ACTUACIONS  INDICADOR 1 2 3 4 5 

3.2.1 Realització d’una reunió de 

coordinació setmanal entre els 

mestres d’EE, EAP (mensual amb 

direcció). 

GA Reunions realitzades  NO SÍ   

 
QE Grau de satisfacció 60%  70% 

80% 

molt 

satisfet 

90% 100% 

3.2.2 Realització de reunions 
trimestrals de coordinació amb 
mestres d’EE, EAP i els diferents 
cicles. 

GA Reunions realitzades  No Sí   

QE 

Grau de satisfacció 60%  70% 

80% 

molt 

satisf

et 

90% 100% 

3.2.3. Difusió i posada en pràctica del 
protocol d’actuació d’Educació 

especial dins el document “d’ Atenció 
a la diversitat” 

GA Protocol activat 
 

 NO SI   

QE 

Grau de satisfacció 
60% o 

- 
70% 

80% 

molt 

satisfe

t 

90% 100% 

3.2.4 Creació, impuls i seguiment de 
les «Carpetes d’aula d’atenció a la 
diversitat». 

 Nombre de carpetes 
creades 

 90% 100%   

 

Grau de satisfacció 
60% 

o - 
70% 

80% 

molt 

satisf

et 

90% 100% 

 

OBJECTIUS 

ESTRATÈGIC Nº4 

INDICADOR 

 

 

VALOR DE 

REFERÈNCIA 

ÍNDEX DE MILLORA 
 

MILLORAR L’ ÚS 

DE LES NOVES 
TECNOLOGIES. 

Ús de les eines informàtiques a les 
aules (carro i netbooks) 

Un mestre per 
cicle com a 
mínim 
trimestral 

 

ESTRATÈGIES ACTUACIONS RESPONSABLE TEMPORITZACIÓ 

4.1 Desenvolupar  

la programació 
TAC. 

4.1.1 Portar a terme la programació TAC  Samuel tot el curs 

4.1.2. Assignar una hora setmanal per a poder realitzar-la  
Bàrbara 
Arasa 

1r trimestre 

4.1.3 Implicació del claustre en el projecte TAC Alfred  

4.2.  Adquisició 
d’equipament 

tecnològic. 

4.2.1.Adquirir equipament tecnològic per a l’alumnat d’EI i 
Cicle Inicial 

Roser Llorens 1r trimestre 

4.3. Ús de les 
noves tecnologies 

a l’aula 

4.3.1. Portar a terme a l’aula els aprenentatges rebuts a la 
formació. 

Samuel Tot el curs 

4.4. Formació del 
professorat en l'ús 
de les noves 

tecnologies 
aplicades a l’aula. 

4.4.1. Participació de tot el professorat en la formació de 
centre sobre noves tecnologies aplicades a l’aula. 

Samuel 
Primer 

trimestre 

 

 

 

 



Programació General Anual de Centre. 2018-2019        Escola Jaume Balmes 

 

 

11 

 

OBJECTIU Nº4        MILLORAR L’ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES. 

ESTRATÈGIA 4.1 Realització de la programació TAC  

ACTUACIONS  INDICADOR 1 2 3 4 5 

4.1.1 Portar a terme la programació 
TAC 

GA Realització de la 
programació 

 NO SÏ   

QE Acompliment del calendari  NO SÍ   

4.1.2. Assignar una hora setmanal per 
a poder realitzar-la 

GA Dotació horària  NO SÍ   

QE 
Acords presos  NO SI   

4.1.3 Implicació del claustre en el 

desenvolupament del projecte TAC  

GA Reunions de claustre que 
es parli del 
desenvolupament del 
projecte TAC 

 NO SÍ   

QE Actes de claustre amb els 
acords  

1 2 3 4  

ESTRATÈGIA 4.2: Adquisició d’equipament tecnològic. 

ACTUACIONS  INDICADOR 1 2 3 4 5 

4.2.1 Adquirir equipament tecnològic 
per a l’alumnat d’EI i Cicle Inicial 

GA Compra del material 

informàtic 
 NO SÏ   

 
QE 

Grau de satisfacció del 
professorat. 

60%  70% 80%  90% 100% 

ESTRATÈGIA 4.3: Ús de les noves tecnologies a l’aula. 

 

ACTUACIONS  INDICADOR 1 2 3 4 5 

4.3.1. Portar a terme a l’aula els 
aprenentatges rebuts a la formació 

GA Nous aprenentages 
introduits a l’aula 

 NO SI   

QE 
Grau satisfacció alumnat   

+80

% 
  

ESTRATÈGIA 4.4. Formació del professorat en l'ús de les noves tecnologies aplicades a l’aula 

ACTUACIONS  INDICADORS 1 2 3 4 5 

4.4.1. Participació de tot el professorat 
en la formació de centre sobre noves 

tecnologies aplicades a l’aula 

GA Nombre de mestres que hi 

participen 
     

QE Nombre de mestres  que 
han acabat la formació 

     

 

OBJECTIU 

ESTRATÈGIC Nº 5 

INDICADOR VALOR DE 

REFERÈNCIA 

ÍNDEX DE MILLORA 

Millorar la imatge 
del centre. 

Millora del pati escolar 
Satisfacció de la comunitat educativa 

sobre les reformes i modificacions del 
pati d’EI i CI de l’escola. 

 S/N 
 

Grau de satisfacció + 60% 

ESTRATÈGIES ACTUACIONS RESPONSABLE TEMPORITZACIÓ 

 

5.1 Reforma del 
pati d’EI i CI  

5.1.1. Participació de l’alumnat d’EI aportant propostes en 
referència al disseny del seu pati. 

Anna Moreno 1r trimestre 

5.2. Potenciació de 

la  pàgina web de 
l’escola. 

5.2.1.  Adequar la pàgina web al nou model corporatiu 

Nodes. 
Samuel 3r trimestre 

5.2.3. Impuls al professorat en l’ús del web i foment de la 
participació editant diferents entrades per cicles. 

 
Samuel 

 
3r trimestre 



Programació General Anual de Centre. 2018-2019        Escola Jaume Balmes 

 

 

12 

 

 

OBJECTIU Nº5 MILLORAR LA IMATGE DEL CENTRE. 

ESTRATÈGIA 5.1: Reforma del pati d’EI i CI de l’escola. 

ACTUACIONS  INDICADOR 1 2 3 4 5 

5.1.1. Participació de l’alumnat d’EI 

aportant propostes en referència al 
disseny del seu pati. 

GA Nombre de propostes de 
l’alumnat 

 90% 95% 100%  

 
QE Grau de satisfacció de 

l’alumnat 
 70% 80%  90% 100% 

ESTRATÈGIA 5.2.: Potenciació de la pàgina web de l’escola 

ACTUACIONS  INDICADOR 1 2 3 4 5 

5.2.1.  Adequar la pàgina web al nou 

model corporatiu Nodes. 

GA Grau d’acompliment del 
calendari. 

 NO Sï   

 
QE 

Grau de satisfacció del 
grup de treball 

 >80% 80% <80%  

5.2.2. Impuls al professorat en l’ús del 
web i foment de la participació editant 
diferents entrades per cicles. 

GA Nombre de docents 
participant del web 

  80%   

QE Grau de satisfacció dels 
docents 

  80%   

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIU 

ESTRATÈGIC Nº6 

INDICADOR VALOR DE 

REFERÈNCIA 

ÍNDEX DE MILLORA 

Millorar la cohesió 

social (equitat) 
 

Nombre de famílies que participen en 
el rebut únic de material  

  90 %de participació 

ESTRATÈGIES ACTUACIONS RESPONSABLE TEMPORITZACIÓ 

6.1.Socialització 
del material d’aula 

6.1.1.Que tot l’alumnat tingui i utilitzi el mateix material dins 
aula. 

Alfred 
Paredes 

1r trimestre 

6.1.2.Que l’alumnat aprengui a  compartir el material i en 

sigui respectuós i acurat. 

Alfred 

Paredes 
1r trimestre 

6.2. Elaboració el 
Pla de 

Convivència. 

6.2.1. Elaboració del pla de convivència en relació a 
l’absentisme. 

Bàrbara 
Arasa 

3r trimestre 

6.2.2. Elaboració del pla de convivència en relació a la 
resolució de conflictes de forma positiva. 

Bàrbara 
Arasa 

3r trimestre 

6.2.3. Elaboració del pla de convivència en relació a la 
coeducació. 

Bàrbara 
Arasa 

3r trimestre 
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OBJECTIU Nº6 MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL. 

ESTRATÈGIA 6.1. Socialització del material d’aula 

ACTUACIONS  INDICADOR 1 2 3 4 5 

6.1.1.Que tot l’alumnat tingui i utilitzi el 
mateix material dins aula. 

GA Que en cap moment 

manqui el material 
 N S   

 
QE 

Grau de satisfacció de 
l’alumnat 

  80%   

6.1.2.Que l’alumnat aprengui a  
compartir el material i en sigui 

respectuós i acurat. 

GA Manca de discussions pel 

material 
 4 

5 

conflict

trim. 

+5  

QE Grau de satisfacció de 
l’alumnat 

 
 80%  

 

ESTRATÈGIA 6.2. Elaboració del Pla de Convivència 

ACTUACIONS  INDICADOR 1 2 3 4 5 

6.2.1. Elaboració del pla de 
convivència en relació a l’absentisme 

GA Si s’ha fet  N S   

QE Grau satisfacció grup 
treball 

  80%   

6.2.2.  Elaboració del pla de 
convivència en relació a la resolució  
de conflictes de forma positiva. 

GA Si s’ha fet  N S   

QE Grau satisfacció grup 
treball 

  80%   

6.2.3. Elaboració del pla de 

convivència en relació a la coeducació 

GA Si s’ha fet  N S   

QE Grau satisfacció grup 

treball 
  80%   

 

 

GA: Grau d’acompliment de l’activitat  QE: Qualitat de la realització de l’activitat 
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5. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE. 

 ORGANITZACIÓ SETMANAL 

 

Dilluns 

12’30 a 13’30h - Grups de treball: Pedagògic, Festes i TAC.   

Dimarts. 

12’30 a 13´30h 

- Grups de treball: Llengua, Anglès i Infantil 

- Grup de treball GEP de 9 a 10h 

Dimecres 

12’30 a 13´30h 

- Cicles Claustres.   

- Comissió CAD  

- Coordinació: de 11’30 a 12’30h 

Dijous 

12’30 a 13´30h 

- Grup de treball de matemàtiques. 

- Grup de convivència 

Divendres 

12’30 a 13´30h 

- Coordinació de nivell i EE 

- Reunió especialistes 

Sense data acordada 
- Consell Escolar 

- Altres 

 

Els mestres majors de 55 anys i en reducció horària: 

●  Els mestres majors de 55 anys tenen una reducció de jornada de dues hores 

complementàries.  

 

SUBSTITUCIONS MESTRES 

Aquest curs amb la pèrdua de la mitja jornada anirem justos a l’hora de substituir les 

baixes. Això farà que un dels criteris fonamentals sigui el repartir les substitucions fent-les 

rotatives, evitant en la mesura que sigui possible que aquestes recaiguin sobre les 

mateixes àrees. 

Pel que fa als criteris de substitucions, l’ordre d’inici de la rotació serà: 

 

1. El primer lloc es desfan  els reforços (atenció a la diversitat) 

2. En segon lloc s'alternen valors i religió. 

3. En tercer lloc, les hores Equip Directiu. 

4. El reforç d’informàtica   i el de l’hora inclusiva. 

5. Les hores del taller de matemàtiques 

6. En casos excepcionales es recurrirá a les hores de dedicació dels càrrecs, 

exclusiva… En cas de ser necessari substituir en hores exclusives, aquestes seran 

retornades  
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En el cas d’una baixa prolongada sense ser coberta es prendran les mesures necessàries 

per cobrir la tutoria afectada. 

 

 EQUIP DOCENT 

  

EDUCACIO INFANTIL 

P3 A Elena Grau P3 B Henar Aubeso 

P4 A Elena Arasa  P4 B Rosa Gil  

P5 A Glòria Torta  P5 B Marisín Bel 

Adscrits Anna Moreno, Rebeca Estrada 

CICLE INCIAL 

1r A Alícia García 1r B Marisa Barberà 

2n A Neus Villalbí  2n B Maria Arques 

Adscrits  Mari  Peransi, Sara Ruiz 

CICLE MITJÀ 

3r A Joaquín Martí 3r B Paulo Marco 

4t A Glòria Reverter  4t B Roser Llorens  

Adscrits Samuel Roca , Patrícia Martínez 

CICLE SUPERIOR 

5è A Josep Sospedra 5è B Verónica Royo 

6è A Desirée Fibla  6è B Núria Bel  

Adscrits  Montse Méndez, Miguel Rondán 

MESTRES ESPECIALISTES 

Anglès  Montse Méndez, Bàrbara Arasa Música Miguel Roldan 

E. Física Mari Peransi,  Religió Samuel Roca 

E. Especial Patrícia Martínez,  Maria Arqués EAP Cinta Álvaro 

Logopèdia Miguel Selva 

TREBALLADORS / PAS 

Vetlladors Manolita  Fontanet Conserge Maria Olivé 

Administrativa Sussi Lamas 

EQUIP DIRECTIU 

Director Alfred Paredes 

Cap d’Estudis Bàrbara Arasa 

Secretària Roser Llorens 
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 CONSELL ESCOLAR 

  

Director R. Mestres R. Pares R. AMPA 

Alfred Paredes Elena Arasa  Silvia Balagué  Núria Royo 

Cap d’estudis Elena Grau Fani Forcada R. Ajuntament 

Bàrbara Arasa Glòria Torta Núria Gaya Elena Estarlich 

Secretària Marisa Barberà Pere Martorell R. PAS 

Roser Llorens Glòria Reverter l Andreu Queral Maria Olivé 

 Desirée Fibla   

  

 ORGANITZACIÓ  PEDAGÒGICA curs  2019/20. 

Per la distribució dels reforços d’aquest curs, s’han tingut en compte diverses qüestions: 

 Escola inclusiva. Tots tenim una hora d’escola inclusiva dins l’horari. Es treballarà el 

contingut de llengua, primordialment. 

 Programació d’informàtica: tots els grups disposen d’aquest reforç i de l’aula 

d’Informàtica assignada a aquest reforç. Hi ha un programació feta del curs passat. 

 

 Tallers de matemàtiques. A tota la Pri fem tallers inter-cicles de matemàtiques. Els 
continguts bàsics a aprendre es treuen de 1r,3r i 5è. Aquests és un contingut nou per 
aquests nivells però pels altres nivell és un contingut a reforçar, aprenc i m’ensenyen 
els companys. 

 

 Els APS: Activitat amb els iaios/iaies a C.I, Banc d’aliments a CM i Banc de sang a CS 
es faran fora de l’horari de les inclusives. Afectarà a totes les matèries i la programació 
i concreció anirà a càrrec del cicle. 

 

 L’hort escolar. Aquells cicles i/o nivells que vulguin treballar l’hort escolar es posaran 
d’acord entre ells en el repartiment de l’espai. Si fes falta es demanaria la seva 
ampliació. 

 

 Projecte apoderament /FER. Es repetirà aquest curs a 5è i es valorarà la seva 
continuïtat en funció del resultats obtinguts aquest curs escolar.  

 

 Farem SEP fora d’horari lectiu a 6è. Es farà per les tardes, el dilluns i dijous amb una 

durada de 45´ cada sessió (16’30 a 17’15h).   

Criteris de  reforç del SEP: 

1. És un reforç mòbil amb l’objectiu de solucionar les mancances detectades en 

l’alumnat, ampliar els seus coneixement /o millorar les tècniques i habilitats 

d’estudi. Un cop assolides incorporar-lo a l’aula. 

2. Grups reduïts, amb un mínim de 4 alumnes i un màxim aproximat de 6. 
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3. No està pensat per a l’alumnat d’educació especial. Si n’hi ha necessitat parlar 

amb la Cap d’estudis. 

4. Es reforçaran la Llengua Catalana i les Matemàtiques, i es durà a terme pels 

mestres que imparteixin aquestes assignatures al grup. 

5. També farem un SEP dirigit a l’alumnat de 5è i 6è. Es treballarà el llenguatge 
musical i tindrà com a objectiu donar continuïtat a la coral de l’escola. El nombre 
d’alumnat variarà en funció del nombre d’alumnes que hi vulguin participar. L’horari serà 

el dimecres de 16’30h a 18h. Anirà a càrrec del mestre de música. 

 

6. COMISSIONS I CÀRRECS.  

6.1. Membres de les comissions pedagògiques. 

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

PEDAGÒGIC LLENGUA Claustre 

Cicles 

CAD 

 

 

TALLER MATES  NIVELLS 

1.Rosa 

2.Hernas  

3.Marisa 

4.Mari Peransi 

5.Patrícia 

6.Verònica 

7.Desirée 

8.Josep 

9.Bàrbara 

10.Alfred 

 

1.Sara Ruiz 

2.Maria  

3.Marisa 

4.Neus 

5.Glòria R. 

6.Mari P 

7.Samuel 

8.Paulo 

9.Patrícia 

10.Joaquim 

11.Verònica 

12.Desirée 

13.Josep 

14.Núria 

1.Marisa 

2.Alícia 

3.Maria Arques 

4.Neus 

5.Joaquim 

6.Samuel 

7.Roser 

8.Verònica 

9.Desirée 

10.Núria 

11.Josep 

 

Coordinació de 

nivells 

FESTES ANGLÈS  CONVIVÈNCIA ALTRES 

1.Elena Arasa 

2.Glòria Torta 

3.Anna 

4.Neus 

5.Paulo 

6.Glòria 

7.Reverté 

8.Montse 

9.Miguel 

1.Henar 

2.Rosa 

3.Alícia 

4.Montse 

5.Bàrbara 

6.Elena G 

 

 1.Mari 

2.Glòria R 

3.Paulo 

4.Patrícia 

5.Montse 

6.Miguel 

7.Bàrbara 

8.Alfred 

 

1.Rebeca.FAM 

2. Bàrbara FAM 

3.Montse. FAM 

4.Alfred.DIREC 

5.Samuel. INFOR 

6.Miguel MÚSICA 

7. Mari. Riscos L. 
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TAC E. INFANTIL  MATES  A E.I.  

1.Marisin 

2.Maria 
3.Arqués 

4.Alícia 

4.Samuel  

5.Roser 

6.Joaquim 

7.Núria 

1.Elena A. 

2..Glòria T. 

3.Marisin 

4.Anna 

 1.Elena G. 

2.Elena A. 

3.Glòria T. 

4.Rosa 

5.Marisin 

6.Anna 

7.Henar 

 

 ALTRES    

 1.Samuel.INFT 

2.Miguel.INFT 

3.Mari. R.L. 

   

 

6.2. MEMBRES DE LES COMISSIONS DEL CONSELL ESCOLAR.  

 

COMISSIONS DEL CONSELL ESCOLAR 

Comissió Permanent 

Alfred Paredes, Bàrbara Arasa, Roser Llorens, Núria Royo, Elena 

Arasa, Glòria Reverter, Pere Martorell, Núria Gaya, i Helena 

Estarlich 

Comissió de  Reutilització de 

llibres de text 

Alfred Paredes, Bàrbara Arasa, Roser Llorens, Núria Royo,  Glòria 

Reverter, Marisa Barberà, Sílvia Balagué Maria Olivé. 

Comissió de Convivència 
Alfred Paredes, Bàrbara Arasa, Roser Llorens, Núria Royo, Glòria 

Torta, Desirée Fibla, Núria Gaya i Sílvia Balagué. 

Comissió de  Menjador 
Alfred Paredes,  Bàrbara Arasa, Roser Llorens, Núria Royo, Elena 

Grau, Glòria Torta, Fani Forcada i Andreu Queralt 

Comissió Econòmica 
Alfred Paredes, Bàrbara Arasa, Roser Llorens, Núria Royo, Marisa 

Barberà, Elena Arasa, Pere Martorell, Maria Olivé i Helena Estarlich 

Comissió de Coeducació 
 Alfred Paredes, Bàrbara Arasa, Roser Llorens, Núria Royo, Elena 

Grau, Desirée Fibla, Andreu Queralt i Fani Forcada 

 

 6.3. CÀRRECS 

COORDINADORS 

- Coordinadora Lingüística. Desireé Fibla 

- Coordinadora de Riscos Laborals. Mari Peransi. 

- Coordinador d' Informàtica. Samuel Roca. 

- Coordinadors de cicle. Anna Moreno, Marisa Barberà, Glòria Reverter i Verònica 
Royo 



Programació General Anual de Centre. 2018-2019        Escola Jaume Balmes 

 

 

19 

 

7. OBJECTIUS I FUNCIONAMENT DE LES COMISSIONS. 

7.1. COMISSIÓ D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT(COMISSIÓ SOCIAL): CAD 

  

 OBJECTIUS PRIORITARIS 

 Portar a terme el Pla General Anual de Centre en referència a l’atenció a la 

diversitat:  

 Aplicar les noves orientacions d’atenció a la diversitat en especial a l’alumnat amb 

PI. 

  

 TASQUES A DESENVOLUPAR PER LA CAD 

 Donar coneixement de la priorització i seguiment de l’alumnat atès per EE. 

 Col·laborar amb la comissió d’avaluació per valorar si l’alumnat que no assoleixi 

els objectius del cicle ha de romandre o no un any més en el cicle. 

 Orientar els tutors de forma sistemàtica trimestralment per atendre la diversitat 

dins l’aula i/o a demanda d’aquests en el moment necessari. 

 Informació per part dels membres de la plenària (coordinadores de cicle…) de 

l’alumnat de risc social així com devolució dels casos que ja estan derivats de la 

seva evolució per part d’Educació Especial.  

 Decidir quin és l’alumnat que necessita reeducació i logopèdia. Informar a les 

famílies. 

 Distribució horària del personal de suport (vetlladores…). 

 Informar quin alumne ha de tenir un Pla Individualitzat. 

 Seguiment de les demandes a avaluar amb data i documentació de demanda i les 

devolucions fetes. 

 Creació, impuls i seguiment de les carpetes d’aula d’atenció a la diversitat , per tal 

de fer un seguiment més acurat i facilitar als docents les mesures d’atenció a la 

diversitat de l’alumnat de cada curs. 

 Suport del MEE en la programació d’activitats d’aula multinivell i inclusives en les 

diferents coordinacions de nivell. 

 Detecció, derivació i seguiment d’alumnat amb situació de risc tot i que no siguin 

atesos a EE. Per exemple: Psicòleg, CEDIAP…  

 Actuar conjuntament amb la treballadora social de l’EAP per intervenir amb les 

famílies més necessitades d’aquest servei. 

 Portar a terme el protocol de relació Escola/Serveis Socials aprovat per l’escola 

(NOFC). 

 Aquelles tasques que siguin necessàries implementar al llarg del curs. 
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 COMPOSICIÓ DEL GRUP DE TREBALL 

- Mestres d’Educació Especial. 

- Treballadora social de l’EAP. 

- La coordinadora LIC. 

- La representant de l’EAP. 

- Els/Les coordinadors/es del cicle. 

- El director i/o la Cap d’Estudis. 

- Qualsevol professional, quan sigui necessària la seva presència. 

  

 TEMPORALITZACIÓ 

Dimecres de 12’30h a 13’30h. Bimensual. 

  

 AVALUACIÓ  

Memòria final de curs. 

 

Responsable: Desirée 

  

7.2. COMISSIÓ TAC. 

 OBJECTIUS 

1. Concreció i distribució d’activitats Tic a realitzar a l’aula al llarg de tot el curs 

2. Desenvolupar la  programació TAC. 

3. Actualització dels blogs dels cicles. 

4. Col·laborar amb la millora de la pàgina web de l’escola (NODES) 

5. Recollir recursos que ens puguin ser útils i donar-los a conèixer dins l’escola. 

Responsable: Samuel Roca 

 

7.3. COMISIÓ DEL GEP 

 OBJECTIUS 

1. Augmentar la competència lingüística en llengua estrangera de l’alumnat. 

2. Contribuir al desenvolupament competencial de l’alumnat 

3. Desplegar i consolidar un projecte lingüístic plurilingüe al centre. 

Responsable: Bàrbara Arasa 
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7.4. COMISSIÓ DE  FESTES. 

OBJECTIUS 

1. Realització d’una programació anual de les festes a celebrar. 

2. Concretar en cada festa: les característiques pròpies, actuacions concretes .... 

3. Organitzar amb la col·laboració del claustre i ED les festes respectives. 

4. Impulsar la celebració d’unes jornades culturals al voltant de Sant Jordi. 

5. Preveure la participació de les famílies en cada esdeveniment amb la participació 

de l’AMPA i ED. 

 Responsable: Glòria Torta 

 

7.5.        COMISSIONS PEDAGÒGIQUES. 

 

COMISSIONS PEDAGÒGIQUES OBJECTIUS 

COMISSIÓ PEDAGÒGICA 
Marcar les línies de treball pedagògic de les comissions i 

ajudar a desenvolupar alguna comissió. 

COMISSIÓ DE LLENGUA 

Creació dels materials de llengua per a les hores 

inclusiva. 

Debatre i acordar estratègies de millora en l’aprenentatge 

de l’expressió escrita. 

COMISSIÓ DE MATEMÀTIQUES  

Elaboració del material de matemàtiques pels tallers. 

Debatre i acordar estratègies de millora metodològiques 

en l’aprenentatge les matemàtiques.  

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA 
Fer el projecte de resolució de conflictes, absentisme i 

coeducació per mitjà de l’aplicatiu del Departament. 

 

 

8. FUNCIONAMENT CENTRE 

 

ENTRADES I SORTIDES 

 

- Tot l’alumnat d’Infantil entrarà a l’escola per la porta situada al carrer Genar 

Bartrolí. A les entrades i sortides els pares acompanyaran i recolliran els seus 

fills/es a l’aula. 

- L’alumnat de Cicle Inicial entrarà i sortirà de l’escola per la porta principal 

(Passeig Escoles). La sortida de l’alumnat es farà en fila, acompanyat de la 

mestra/e, i s’entregarà en ma a la família. 
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- Si la família d’algun alumne/a de CI considera que ha de marxar sol o acompanyat 

per algun germà també menor d’edat, haurà de signar l’autorització corresponent i 

fer-la arribar al tutor/a 

- L’alumnat de Cicle Mitja i Cicle Superior entrarà a l’escola per la porta situada al 

carrer de les Corts Catalanes. La sortida es farà per la mateixa porta acompanyat 

pel mestre que garantirà que tothom surti de l’escola.  

 

Les famílies que vulguin que els seus fills o filles siguin entregats en ma ho deuen 

comunicar per escrit al tutor/a del centre. 

 

Per tal que aquesta entrada a l’escola es faci en ordre: 

 

- Els/les mestres estaran  a la porta de les aules on han d’impartir la docència     per 

poder vigilar les entrades de l’alumnat. 

- La porta de ferro situada al carrer Les Corts Catalanes serà vigilada per la Bàrbara 

Arasa. 

- A  l’entrada principal hi serà l’Alfred Paredes. 

- A la porta del carrer Genar Bartrolí hi serà Maria olivé ( conserge). 

- A l’escala d’accés a Cicle Mitjà i Superior hi serà Miguel Rondan. 

- L’escala d’accés a Cicle Inicial hi serà  Patrícia. 

 

Recordem que en caràcter general no s’entregaran els/les alumnes a desconeguts, per 

tant s’haurà d’acreditar quina o quines seran les persones que els recolliran. 

A les hores d'escola cap alumne pot sortir del centre, excepte en casos especials. Si fos 

així, l'alumne/a haurà de ser recollit pels seus pares o persona autoritzada (previ avís). 

 

A les 9,05h es tancaran les portes. L’únic accés a l’escola serà per la porta 

principal. Es prega la màxima puntualitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualsevol comunicat a direcció es farà a partir de les 9:15h i a partir de les 15:15 h, per tal 

de facilitar l’entrada als nens i nenes de l’escola. 
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ENTRADA PRIMER DIA DE CLASSE 

 

- Les entrades, sortides, baixades i pujades del pati com el curs passat. 

- Els mestres especialistes entraran a les aules després del pati. 

 

ESMORZARS 

 

- Recomanem que el menjar que els  xiquets/xiquetes porten per esmorzar sigui el 

més natural possible, com entrepans i fruita, i evitar pastisseria industrial, 

llaminadures i sucs no làctics. Aprofitarem els dies que repartirem fruita per 

promocionar l’alimentació sana. 

 

RECORDATORIS VARIS 

 

- No es poden portar objectes de valor a l'escola. Aquesta no se'n fa responsable. 

- S'ha de cuidar i mantenir net i en perfecte estat de conservació tot el material de 

l'escola, el dels companys i el propi. 

- No es celebrarà cap sant ni aniversari en horari lectiu. 

- En el cas que es volgués portar menjar per celebrar alguna festa, aquest haurà de 

ser comprat (mai elaborat a casa) i haurà d’anar acompanyat del tiquet de compra 

(s’ha de garantir que el producte alimentari estigui envasat i es pugui llegir de 

forma clara els ingredients que conté) per evitar possibles intoxicacions, al·lèrgies 

o intoleràncies als diferents ingredients d’elaboració. 

 

HIGIENE I SALUT 

 

- Els alumnes han de mantenir les adequades mesures d'higiene i no poden venir a 

l'escola amb febre ni amb qualsevol malaltia infecto -contagiosa (conjuntivitis,  

grip, angines, paràsits ...) que pugui representar un perill per la salut dels 

escolars. 

- En cas de malaltia durant l'estada a l'escola s'avisarà a la família perquè vinguin a 

buscar a l'alumne. 

- En cas d'accident, si la cura és urgent l'escola portarà a l'alumne al centre sanitari 

i avisarà a la família. Si no és urgent és notificarà a la família perquè se'n faci 

càrrec. 

- El professorat no pot administrar medicaments a l’alumnat. Els medicaments 

s’han d’administrar a casa. Només en casos especials,i amb la prescripció 

facultativa del metge, es podrà administrar un medicament dins l’horari 

escolar. 

- En cas d’al·lèrgies, cal tenir-les justificades presentant un informe mèdic 

actualitzat. 
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 EDUCACIÓ FÍSICA  

 

- Els/les alumnes vindran al Centre amb roba i calçat adient per fer l'activitat 

d'Educació Física,i portaran un necesser amb les coses necessàries  per a la 

posterior higiene. 

 

MATERIAL ESCOLAR  

 

 Tot l’alumnat ha d’haver fet un ingrés de 25 euros pel pagament de les fotocòpies 

(recordeu que no hi ha despesa de llibres de religió i valors, música i plàstica ), d’altre 

material fungible (cartolines, fulls de colors, pintures, pinzells...) i la compra de folis blancs 

per a tot el curs. 

 

També s´han d’ingressar la quantitat de 55€ a 1r, 2n 3r i  45€ a 4t , 5è i 6è (la diferència 

de la quantitat a ingressar  es troba en que compren menys material ja que el tenen de 

cursos anteriors.).  

Amb aquest diners es compra el material  fungible d’aula: gomes, maquinetes , colors 

(retoladors, plastidecors, de fusta...), llibretes, bolígrafs, escaire, cartabó, compàs, 

calculadora, carpetes acordió ... 

  

 SORTIDES 

 

- Farem anualment dues sortides en autocar. El cobrament es farà conjuntament. El 

preu serà de 40€ per als socis de l’AMPA i 43€ no socis (AMPA subvenciona 3€) 

Aquest fet no implica que se’n puguin fer d’altres,  però  haurien de ser gratuïtes. 

 

- Anirem tota l’escola a veure una obra de teatre en llengua anglesa a l’Smart 

Centre, el cost serà de 7€. 

 

- L’activitat de teatre es farà al marge de les dues sortides abans esmentades. Les 

famílies podran fer el pagament conjuntament amb les altres sortides o només fer 

aquest pagament i anar únicament al teatre d’anglès. Si s’elegeix fer només aquest 

pagament, el cobrament del teatre anirà a càrrec del professorat. Es podrà pagar 

conjuntament totes les sortides. 

 

El pagament el farem al setembre  amb la compra dels llibres i se’n fa càrrec l’AMPA. 

Aquelles famílies que no  ho facin en aquest període es donarà de termini fins al 

desembre. Es parlarà en cadascuna d’elles i s’intentarà convèncer de la importància 

curricular de les sortides (no totes les famílies en són conscients, especialment les 

d’origen estranger) i en cas de ser problemes econòmics revisarem la seva situació d’ajuts 

i la possibilitat de fer pagaments a terminis.   

 

Quan una família hagi fet el pagament de les sortides i no hagi pogut anar-hi per motius 

justificats, malaltia, etc, un cop s’hagin fet totes, se li retornarà la part de despesa no 

realitzada en la sortida. 
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Si un cop realitzades les sortides quedés un romanent de diners, aquest diners 

s'inverteixen en l’alumnat afectat mitjançant la compra d’un gelat a l’excursió, 

subvencionant l’esmorzar de final de curs i/o pagant el cost d’alguns projectes escolars on 

hagin participat. 

 

 

NORMES DE REUTILITZACIÓ DELS LIBRES SOCIALITZATS. 

 

NORMATIVA PEL BON MANTENIMENT DELS LLIBRES 
 

1. Cal tenir cura dels llibres en tot moment. Conserva’ls tal  i com a tu t’agradaria 

trobar-los. Són propietat del Banc de Llibres. 

2. No treguis ni espatllis els folres ni les etiquetes. Es necessari per controlar la vida 

útil del llibre.  

3. Si es fa malbé un llibre o es perd, comunica-ho a la mestre/a el més aviat possible. 

La família l’haurà de reposar.  

4. No escriguis als llibres. Copia i fes els exercicis en un full o en una llibreta. 

5. Cal tenir cura dels llibres en tot moment. Conserva’ls tal i com a tu t’agradaria 

trobar-los. 

6. Al final de curs s’han de tornar tots a l’escola. Es revisaran per la comissió del 

banc de llibres. 

7. Si tots hi col·laborem, aprofitem els llibres durant molts anys. 

8. Els CRITERIS PELS QUALS NO S’ACCEPTARÀ UN LLIBRE seran: la manca de 

fulls, escrits amb bolígraf o retolador que impedeixin la correcta lectura del llibre, fulles 

soltes i tots aquells aspectes que la comissió consideri, encara que no consten en aquest 

apartat. 

 

 

9. AGENDA. 

9.1. HORARIS 

 

Horari alumnat De 9 a 12’30 h i de 15 a 16’30. 

Horari pati De 11 a 11’30h 
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9.2. CALENDARI GENERAL I DATES D’ENTREGA D’INFORMES 

Inici de curs: 12 de setembre del 2019 

Final de curs: 19 de juny del 2020 

Jornada lectiva: matí 9,00h – 12,30h / tarda 15,00h – 16’30h 

Jornada intensiva: 9,00h – 13,00h 

Desembre: 20 de desembre de 2019 

Juny: del 8 al 19 de juny del 2020, ambdós inclosos. 

 

VACANCES I DIES FESTIUS 

Nadal: del 21 de desembre de 2019 al 7 gener del 2020 (ambdós inclosos) 

Setmana Santa: del 4 al 13 d’abril de 2020 (ambdós inclosos) 

Festes locals:  

Dimecres 4 de desembre de 2019 (Sta. Bàrbara) 

Festes lliure disposició:  

Dilluns 4 de novembre de 2019 

Dijous 5 de desembre de 2019 

Dilluns 24 de febrer de 2020 

Dilluns 11 de maig de 2020 

 

DATES D’ENTREGA D’INFORMES 

C. Inicial, C. Mitjà i C. Superior: Dijous 19 de desembre (tarda), divendres 3 

d’abril (tarda), divendres 19 de juny (matí). 

E. Infantil:  7 de febrer(tarda) i 19 de juny (matí). 

Dates d’avaluacions censals:  Proves de Competències Bàsiques de 6è: 20,21 i 

22 d’abril de 2020. 

 

9.3. HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES. 

Tutories 
Educació infantil i Primària. 

 Cada tutor tindrà una hora assignada d’atenció a les famílies 

Direcció Dilluns de 9h a 10h.  Dimarts de 12,30 a 13,30h 

Cap d’Estudis Divendres de 12,30 a 13,30h 

Secretària Divendres de 9h a 10h. 

AMPA Divendres de 15h a 16’30h. 
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GRAELLA HORARIS D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES DELS MESTRES 

 

Mestre Dia Hora Mestre Dia Hora 

P3A Elena Grau Dimarts 10 a 11h 
P3B Henar 

Aubeso 
Dimarts  11,30 a 12,30h 

P4A Elena Arasa Dilluns  11,30 a 12,30h P4B Rosa Gil Dimecres  10 a 11h 

P5A Glòria Torta Dimecres 9 a 10h 
P5B Marisin 

Bel 
Dimarts 9 a 10h 

Rebeca Estrada  Divendres 12,30 a 13,30h Anna Moreno  Dimarts  12,30 a 13,30h  

1rA Alícia García Dijous 9 a 10h 
1rB Marisa 

Barberà  
Dilluns  11,30 a 12,30h 

2A. Neus Villalbí 
Divendres 

 
 11,30 a 12,30h 

2n B Maria 
Arqués  

Divendres 11,30 a 12,30h 

Sara Ruiz Dimarts  12,30 a 13,30h Mari Peransi Divendres 11,30 a 12,30h 

3r A Joaquín Martí Dilluns  9 a 10h 
3rB Paulo 

Marco  
Dilluns   9 a 10h 

4tA Glòria Reverte 
Dilluns 

 
11,30 a 12,30h 

4tB Roser 
Llorens 

Divendres  9 a 10h 

Patrícia Martínez Dimecres  10 a 11 h Samuel Roca Dilluns  9 a 10h 

5è A Josep 
Sospedra 

Dimecres   9 a 10h 
5è B Verónica 

Royo  
divendres  11,30 a 12,30h 

6èA Desirée Fibla Dimarts  15,30 a 16,30h 5è B Núria Bel Divendres 10 a 11h 

Miguel Rondán 
Dilluns 

Dimarts  

15h a 15,30h 

15 a 15,30h 

Montse 

Méndez 
Divendres 12,30 a 13,30h 

Alfred Paredes Dimarts  12,30 a 13,30h Bàrbara Arasa Divendres  12,30 a 13,30h 

 

 

9.4. PATIS 

Tots els mestres realitzaran un dia fixe a la setmana de vigilància de patis. Excepte 

el divendres al pati hi ha 6 mestres. Tothom fa pati un dia a la setmana. S’han 

distribuït en funció de les tutories respectives o adscripció al cicle. Les zones a 

vigilar són: zona E. Infantil, porta on sobretot està l’alumnat de Cicle Inicial i pista i 

hort on es troba l’alumnat de CM i CS. . Si algún mestre/a preveu que el dia del 

torn de pati no hi serà, també si el motiu és la realització d’una sortida, s’ha de 

canviar el dia de la vigilància amb la d’un altre company/a i s’ha de comunicar a la 

cap d’estudis. Si és un imprevist, serà la cap d’estudis l’encarregada de fer els 

canvis. Recordem que aquest és un horari escolar i per tant tot el professorat l’ha 

de fer. Es prega puntualitat alhora de baixar al pati. 
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DISTRIBUCIÓ DE PATIS 

EI Utilitzen l’espai de pati senyalitzat 

Primària Utilitzen la resta de pati i la pista poliesportiva 

Pista 

Primària 

Dilluns 

6è 

Dimarts 

5è 

Dimecres 

CI  

Dijous 

4t 

Divendres 

3r  

 Tennis 

Taula 
5èB 6èA 4tA/B  5èA  6èB  

 

TORNS VIGILÀNCIA PATIS 

 

Espais Infantil Porta Pati hort Pista 

Dilluns 
Rosa P4B 

Anna 

Maria CI 

Mari 
Joaquin CI Desirée CS 

Dimarts 
Elena G. P3A 

Patrícia 

Marisa CI 

Alfred 
Montse CS Miguel CS 

Dimecres 
Marisin P5B 

Rebeca 

Sara CI 

Alfred 
Samuel CM Verònica CS 

Dijous 
Henar P3B 

Glòria T P5A 

Alícia CI 

Bàrbara 
Glòria R. CM Josep CS 

Divendres 
Elena A. P4A 

Manolita 
Neus CI Paulo CM Núria CS 

 

Torns de vigilància en cas de pluja i/o vent. 

Tots els tutors/es tindran cura del seu alumnat i hi seran a l’aula amb ells. Per tal de 

facilitar que els mestres puguin accedir a esmorzar etc. els mestres especialistes 

(sense tutoria) hi seran als passadissos per poder substituir als tutors/es per facilitar 

que aquests puguin abandonar breument l’aula. 

PASSADÍS DE CICLE SUPERIOR:  Montse i Miguel 

PASSADÍS DE CICLE INICIAL: Mari  i Samuel  

PASSADÍS PLANTA BAIXA: Alfred i Bàrbara 

PASSADÍS P3: Patricia 

PASSADÍS INFANTIL: Anna Moreno 
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9.5. DATES REUNIONS DE FAMÍLIES INICI DE CURS. 

Cicle Nivell Data Hora 

E. Infantil 

P3 A/B Divendres 6 de setembre 10h 

P4 A/B Dilluns 23 de setembre 12:30h 

P5 A/B Dimarts 24 de setembre 12:30h 

C. Inicial 
1r A/B 

Dimecres 25 de setembre 12:30h 
2n A/B 

C. Mitjà 
3r A/B 

Dijous 26 de setembre 12:30h 
4t A/B 

C. Superior 
5è A/B 

Divendres 27 de setembre 12:30h 
6è A/B 

 

Al realitzar la reunió en horari de permanència tots els mestres han d’estar a disposició del seu 

cicle per organitzar la vigilància de l’alumnat. 

 

10. FESTES I CELEBRACIONS ESCOLARS 

 

CASTANYADA.  31 D’OCTUBRE 

CICLE ACTIVITATS 
VALORACIÓ 

(1-4) 
OBSERVACIONS 

PROPOSTES 

DE MILLORA 

INFANTIL     

C. INICIAL     

C. MITJÀ     

C.SUPERIOR     

 

 

NADAL. SETMANA DEL 17 AL 21 DE DESEMBRE 

CICLE ACTIVITATS VALORACIÓ 

(1-4) 

OBSERVACIONS PROPOSTES DE 

MILLORA 

INFANTIL     

C. INICIAL     

C. MITJÀ     

C.SUPERIOR     
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DIADA DE LA PAU. 30 DE GENER 

CICLE ACTIVITATS 
VALORACIÓ 

(1-4) 
OBSERVACIONS 

PROPOSTES DE 

MILLORA 

INFANTIL     

C. INICIAL     

C. MITJÀ     

C.SUPERIOR     

 
CARNESTOLTES. SETMANA DEL 25 D’ABRIL A L’ 1 DE MARÇ 

CICLE ACTIVITATS 
VALORACIÓ 

(1-4) 
OBSERVACIONS 

PROPOSTES DE 

MILLORA 

INFANTIL     

C. INICIAL     

C. MITJÀ     

C.SUPERIOR     

 
SANT JORDI- ROGELI FARNÓS JORNADES CULTURALS 23  al 26 D’ABRIL 

CICLE ACTIVITATS VALORACIÓ 

(1-4) 

OBSERVACIONS PROPOSTES DE 

MILLORA 

INFANTIL     

C. INICIAL     

C. MITJÀ     

C.SUPERIOR     

 

 

 

ACTE ESCOLA/AMPA ACOMIADAMENT ALUMNAT DE 6è. 21 DE JUNY 

CICLE ACTIVITATS VALORACIÓ 

(1-4) 

OBSERVACIONS PROPOSTES DE 

MILLORA 

C.SUPERIOR     

 

 
ACTE FI DE CURS.  ACOMIADAMENT ALUMNAT DE 6è. 21 DE JUNY 

CICLE ACTIVITATS 
VALORACIÓ 

(1-4) 
OBSERVACIONS 

PROPOSTES DE 

MILLORA 

C.SUPERIOR     
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11. SORTIDES I ACTIVITATS AULA 

Sortides i activitats desenvolupades al centre de caire excepcional 

NIVELL DATA ACTIVITAT LLOC HORARI ÀREA 

E. Infantil    Tot dia  

   Tot el dia  

C. Inicial    Tot el dia  

   Tot el dia  

C. Mitjà    Tot el dia  

   Tot el dia  

C. 

Superior 

   Tot el dia  

   Tot el dia  

  

12. RELACIÓ AMPA/ESCOLA 

En relació a les activitats desenvolupades per l’AMPA 
 

- Reunió quinzenal amb la junta de l´AMPA i l´ED. 

- Informar dels horaris de les activitats realitzades per l´AMPA a l’escola amb la 

màxima brevetat. 

- Tenir llistes dels alumnes que participen a les diferents activitats amb les possibles 

modificacions. 

- Programacions de les activitats desenvolupades al llarg del curs. 

- Quan hi hagi un canvi d’horari , festes, etc. a més de la informació que es donarà a 

cada usuari i a la direcció del centre, es penjarà una nota al taulell de fora i a la 

pàgina web de l’escola. 

- L’empresa contractada per a realitzar les activitats extraescolar haurà de presentar 

la documentació adient així com la programació de les activitats a direcció. 

 

 COL·LABORACIÓ AMPA/ESCOLA 

Festes  

- Castanyada: Comprar i cuinar les castanyes.  

- Festival de Nadal: Endreçar l’espai (posar cadires) i guarnir-lo. Servei d’ordre, 

Neteja del local.. 

- Nadal: Col·laborar en el muntatge del patge reial.  

- Carnestoltes: Preparar i repartir xocolata desfeta als nens i nenes de l’escola. 

Endreçar l’espai (posar cadires) i guarnir-lo . Servei d’ordre. 
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- Sant Jordi-Rogeli Farnós: Endreçar l’espai (posar cadires) i guarnir-lo, venda de 

llibres i de manualitat fetes per l’alumnat i servei d’ordre del Rogeli Farnós. 

- Festa entrega orles a l’ alumnat 6è: Organitzar la festa de comiat de l’alumnat amb 

l’entrega d’orles i el sopar pa i porta de tots els membres de l’escola. 

 

Venda de llibres 

- L’AMPA s’encarrega de la venda de llibres de text i l’agenda escolar. 

 

Subvencions i aportacions econòmiques 

- Ajuts a les sortides: Ajut econòmic de 3€ a tot l’alumnat soci de l’AMPA a les 

sortides. 

- Orles dels alumnes de 6è 

- Aportacions econòmiques a l’escola per material acordat amb l’equip directiu per a 

millores de l’escola 

 

Implantació reutilització de llibres 

- Gestió de la reutilització de llibres de text de l’escola: recollida, entrega, revisió, 

manteniment, etc. 

Al llarg d’aquest curs escolar ja s’aniran concretant  aquestes i d’altres 

col·laboracions, fetes de mutu acord, amb l’objectiu d’aconseguir millores per a 

l’escola 

 

 

13. SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR. 

El Consell Escolar cedeix les instal·lacions del centre a l’AMPA perquè aquesta ofereixi 

tots els dies el servei de menjador als alumnes que ho demanen de setembre a juny. La 

gestió del menjador va a càrrec de l’AMPA i es contracta al “Servei de Càtering del 

Restaurant La Llar”, que planifica i elabora els menús mensualment, sota la supervisió 

d’una dietista. Es recullen els nens a les 12:30h i es deixa temps lliure abans i després de 

l’àpat. 

El servei es realitza a la mateixa escola i l’horari es de 12:30 a 15:00h  

El preu del menú per al curs 2018-19 és de: 6€ 

Amb el preu del tiquet del menjador està inclosa l’acollida de 16’30 a 17h 

El nombre de monitors és: 2 
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EL MENJADOR ESCOLAR 

El temps dels migdia és un moment molt important, considerat un complement de 

l’activitat educativa del centre. El nostre objectiu principal és el benestar, la formació 

humana del alumnat,  i que mentre es formi s’ho passi d’allò més bé en el seu temps de 

lleure.  

Al mateix temps ha de ser un espai per a l’habituació d’una alimentació sana i l’adquisició 

d’uns hàbits a l’hora de menjar. 

Als alumnes mes petits després de l’àpat se’ls acompanyarà a la sala múltiple per tal de 

relaxar-se i descansar abans de tornar a iniciar les classes. 

 

NORMES GENERALS DEL SERVEI DE MENJADOR 

Podrà sol·licitar aquest servei tot l’alumnat del centre.  

Per sol·licitar menús especials, per prescripció facultativa com al·lèrgies, diabetis, 

intolerància a la lactosa, gluten... s’haurà de presentar prèviament un certificat mèdic.  

També es necessita un certificat mèdic amb la dosis del medicament i l’autorització amb el 

DNI per escrit, dels pares a les monitores del menjador, per poder subministrar el 

medicament que toqui. 

Per indisposicions esporàdiques del nen o de la nena, caldrà notificar-ho a la monitora al 

matí, sol·licitant una “dieta tova”. 

Totes les criatures que es quedin fixes al menjador, hauran de portar, una bata (EI), un 

raspall de dents i pasta dentífrica, tot marcat amb el seu nom. El centre subministra el 

gotet i el paper per eixugar-se. Excepte els de P3 que només han de portar la bata. 

 Horari:        De 1230h a 15:00h       Preu:      6,00€/menú (si en pagues 15 te’n regalem 1) 

Cada mati, la monitora passa per totes les classes a recollir els tiquets que hi hagi, 

aquesta tasca es facilita si la mestra sap que el nen es queda a menjar. 

L’AMPA  organitza activitats i menjars especials a les dates assenyalades com la 

castanyada, festa de nadal, festa de carnaval, festa de pasqua, i festa de fi de curs, tant 

per celebrar amb els seus companys aquestes dates senyalades com per fer perdre la por 

a utilitzar aquest servei. 

 

COMUNICACIÓ AMB LES FAMILIES: 

Les monitores realitzaran un informe diari al alumnat de infantil per tal d’informar a les 

famílies de l’evolució de l’àpat. En el cas del alumnat de primària l’informe serà trimestral 

pels alumnes que es quedin habitualment. Aquets informes s’entregaran a les mestres per 

tal que ho posin a la motxilla del alumne.  

 


