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L’ESCOLA 

Plantilla i grups 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lloc Plantilla Grups 

Audició i Llenguatge 1  
E. Especial 1 (IEE)  

Infantil 9 + 1(IAN) + 1 
(TIC) = 11,5 

9 

Anglès 3 + 1 (IAN)= 4  
E. Física 3  

Música 2  

Primària 15 16 

Religió 0,5  

Total 38 25 
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PLANTILLA DE MESTRES DEL CURS 2017-2018 
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MATRICULA DE L’ESCOLA DEL CURS 2017-2018 
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Projectes d’escola 

 

• Projecte de reutilització de llibres i material curricular.(TOTS ELS LLIBRES DE 

PRIMÀRIA). Material fungible, focotòpies, llibretes,... socialitzat a tota l’escola. 

• Projecte de treball d’Aules x Ambients a E. Infantil. 

• Projecte d’anglès iniciat a P-4 el curs 2014-2015 

• Mitja hora de lectura diària a Ed. Primària. 

• Apadrinament lector entre alumnes de diferents cursos (1r,2n i 5è ,6è) 

• Exposicions orals de 3r fins a 6è. 

• Treball sistematitzat de càlcul mental, resolució de problemes i estimació. 

• Projecte de treball de mates a partir de reglets. 

• Problemes del “Quinzet” des de P3 fins a 6è. 

• Treball sistematitzat de llengua escrita des de P5 fins a 6è. 

• Una sessió de treball d’expressió escrita, comprensió, ortografia i gramàtica 

setmanal a tots els nivells de Primària. 

• Dictat setmanal de català. 

• SEP  d’altes capacitats a C.Inicial, Mitjà i Superior. 

• 1 hora més d’anglès a Primària. Temes de medi en anglès. Projecte GEP. Grup 

experimental per al plurilingüisme. Departament d’Ensenyament 

EL TREBALL x PROJECTES EN L’ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI A PRIMÀRIA 

Amb la finalitat de millorar el treball competencial en l’àmbit de coneixement del medi l’escola 

intensificarà el treball x projectes a Primària. Aquest treball ja es duia a terme a l’escola, però s’ha 

volgut seqüenciar a fi que l’alumnat acabi primària amb uns coneixements generals dins l’àmbit. 

A tal fi s’han seqüenciat els projectes que es treballaran a cada nivell 

1r 2n 3r 4t 5è 6è 

-L’ESCOLA 
-EL COS- pas del 
temps 
-PREHISTÒRIA 
(interdisciplinari) 
-ANIMALS i les 
seves 
classificacions 
(dofí) 
-ELS SENTITS 
(english) 

-TRANSPORTS 
-EGIPTE 
(interdisciplinari) 
-ANIMALS 
-RECICLATGE 
-ARBRES 
(entorn) 
-OFICIS (english) 
 

-PAISATGES + 
MUNICIPI + TER 
 + PINZELLADA 
HISTÒRICA DEL 
POBLE/MUNICIPI 
(interdisciplinari) 
-ANIMALS 
(vertebrats) 
-COS HUMÀ 
(alimentació + 
aparells) 
-AIGUA + 
ESTATS DE LA 
MATÈRIA 
(english)   

-ANIMALS 
INVERTEBRATS 
-PLANTES 
(funcions vitals) 
-CATALUNYA + 
ELS IBERS 
-SISTEMA 
SOLAR, 
UNIVERS I 
TERRA 
(english) 

-
ECOSISTEMES 
-ESTALVI 
ENERGÈTIC 
-EDAT ANTIGA 
(Roma i 
Grècia) 
-FEUDALISME 
(english) 

-COS HUMÀ 
-
DESCOBRIMETS 
GEOGRÀFICS 
-CONTINENT 
EUROPEU 
-VOLCANS 
(english) 

• Participació en el programa d’estalvi energètic EURONET 50/50 amb l’Ajuntament. 

• Participació en el programa “Neda a l’escola” de la Diputació de Girona. 
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• Participació en el programa “La sardana a l’escola” de la Diputació de Girona. 

Organització DEL CENTREI ORGANITZACIÓ 

• CORREU ELECTRÒNIC: Rebreu diferents correus d’informacions diverses des de 

la direcció de l’escola, secretaria, cap d’estudis, coordinadores de cicle per agilitzar el 

traspàs d’informació (convocatòries reunions, acords, documents, resums o actes de 

reunions, …) 

•  CALENDARI GOOGLE: El secretari comunicarà les activitats (cicles, claustres, 

sortides, revisions, visites …) mensuals a través del calendari Google i tots el podreu mirar 

des del vostre correu xtec. 

• És responsabilitat de cada mestre/a mirar el seu correu i el de l’escola amb 

regularitat. 

•  TAULER D’ANUNCIS: A la sala de professors hi ha un tauló d’anuncis on es 

penjaran informacions diverses. Cal anar-lo mirant de tant en tant. 

• TAULER DE GUÀRDIES: A consergeria hi ha un tauler on s’apunten les guàrdies. 

És obligació de cadascú mirar si en té alguna posada. 

•  P://: Podeu guardar els vostres documents en qualsevol ordinador connectat a la 

xarxa. Només heu d’anar a la P://, carpeta curs 2017-2018 i buscar la carpeta del vostre 

cicle o especialitat i crear una carpeta amb el vostre nom. 

• Les fotos es guardaran a la carpeta de FOTOS D’ESCOLA 2017-2018. Cal fer una 

tria de les fotos que es guarden. Cap foto pot ocupar més d’ 1 MB. 

• Tots els documents que siguin d’escola els heu de guardar a la P:// 

• TAMBÉ TROBAREU A LA \P A DOCUMENTS DE CICLE TOTS ELS DOCUMENTS 

NECESSARIS. 

• A la plana de l’escola hi ha un apartat amb documents normatius. 

•  AGENDA: Cada alumne, a partir de 3r, tindrà una agenda proporcionada per 

l’AMPA i serà el principal mitjà de comunicació entre els mestres i les famílies.  

• L’ESCOLA FACILITA ALS MESTRES EL QUADERN DE NOTES, 

MEMORANDUM ... SI VOLEU EL MODEL ADDITI0. 

• La consergeria us facilitarà el material: retoladors de pissarra i tot el material 

fungible que necessiteu. Tot el material és comunitari de l’escola. 

• Caldrà que aviseu el conserge quan trobeu a faltar algun material. 

• Trobareu a la planta baixa, al final del passadís, armaris amb material pedagògic de 

mates i ciència. Cal tornar-lo al seu lloc un cop s’hagi fet servir. Cal omplir la casella de 

reserva. 

• A Secretaria hi ha càmeres de fotos x cicles. Cal tornar-les al seu lloc després de 

fer-ne ús. També cal buidar les fotos i tenir cura de carregar les bateries. 
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Horari i normativa referent al professorat PEL PROFESSORFUNCIONAMENT I 

ORGANITZACIÓ 

En aquest apartat queden recollits alguns dels acords més rellevants necessaris pel bon 

funcionament de l’escola. És molt important que els tinguem presents i siguem responsables a 

l’hora de complir-los ja que és en benefici de tots. 

• La llengua vehicular pròpia del sistema educatiu és el català, per tant, ens hem de 

dirigir sempre a l’alumnat i a les famílies en català. Qualsevol informació escrita que surti 

del centre ha de ser en català. Sempre hi ha d’haver el nom de l’escola (plantilla).Per 

aquelles famílies que no entenguin la llengua catalana es faran les adaptacions que es 

creguin oportunes. 

• Tots els mestres tenim l’horari setmanal marcat per la Generalitat de 37 hores i 

mitja. Aquestes hores queden repartides de la següent manera: 24 lectives, que inclouen 

activitats docents amb grups classe, activitats de suport personalitzat i altres activitats de 

suport, atenció a la diversitat, activitats de tutoria individual i de grup, substitució 

d’absències de curta durada i activitats directives i de coordinació amb les dedicacions 

previstes per a l’exercici d'aquestes funcions. 

• 6 hores no lectives d’activitats complementàries al centre, dintre de les quals 

s’inclouen, entre d’altres, hores de coordinació, reunions, activitats relacionades amb la 

tutoria, atenció als pares o tutors dels alumnes, activitats de col·laboració amb altres 

professionals i treball d’equip. En aquestes activitats, quan les circumstàncies del centre 

així ho demanin i prioritzant les necessitats d’atenció de l'alumne/a, s’inclourà la custòdia 

d’alumnes. 

• 7 hores i mitja d’activitats relacionades amb la docència que no han de ser 

realitzades necessàriament en el centre i que segons el document per a l’organització i el 

funcionament de dels centres curs 2017-2018, “entre aquestes activitats cal entendre-hi 

preparació de classes, correccions, formació permanent, reunions pedagògiques, 

preparació de programacions, etc...” 

• S’ha de mantenir l’ordre a les files i als passadissos. Tots els cursos han de fer 

files per ordre de llista a l’hora d’entrar a l’escola, canvis de classe i aniran acompanyats 

del mestre/a que tingui classe amb ells. 

• Els grups d’alumnes sempre aniran acompanyats d’un mestre/a en els canvis de 

classe. 

• En cap cas hi ha d’haver alumnes als passadissos. Tampoc als despatxos, si no 

és un cas molt greu. No hi pot haver alumnes sols a les aules a les hores d’esbarjo en 

cap cas. 

• Els mestres hem de ser puntuals a les entrades i en els canvis de classe. 

• En el moment que soni el timbre, els mestres de primària que tenen classe, ja han 

d’estar al pati per rebre als seus alumnes en el lloc on els toqui fer fila. 
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• Els vidres del costat de la porta de les classes no es taparan amb papers o 

cartolines. No es pot utilitzar blu-tac, ni cel·lo per enganxar coses a les parets de 

l’aula. ( la pintura salta i queden forats). A Tal efecte hi ha els suros corresponents. 

• Quan un mestre surti de l’aula i no hi hagi nens, tindrà cura de tancar els llums, 

pantalles, RECORDEU PROJECTE 50/50 A les 12,30h i a les 16,30h no podran sortir els 

nens fins que no hagi sonat el timbre. La preparació de les files es farà dins la classe per 

no molestar a la resta d’aules que encara treballen. 

• Qualsevol canvi d’horari i organització interna dels equips docents o dels cursos, o 

dels mestres que imparteixen les assignatures, cal consultar-lo a la cap d’estudis. NO ES 

PODEN FER CANVIS D’HORARIS SENSE CONSULTAR AMB LA CAP D’ESTUDIS I 

MAI UN COP  DONATS ELS HORARIS D’INICI DE CURS. 

• El primer dia de curs els mestres tutors estaran amb el seu grup fins l’hora del pati. 

• A les reunions de principi de curs S’INFORMARÀ LES FAMÍLIES DE LA 

NORMATIVA de curs, criteris d’avaluació, metodologia de treball, deures, objectius 

de curs,…CANVIS EN LES AVALUACIONS , Recordeu que la LOMCE s’aplica a tota 

la Primària. Informar clarament de com es treballarà i què es demanarà. 

• Cal controlar especialment: 

� Autorització sortides curtes pel poble. (1 per curs escolar) 

� Autoritzacions de sortides d’1 dia, piscina  i de colònies, si s’escau. 

� Full d’al·lèrgies. Actualització si cal, Recordar quadre QR de la taula. 

� Llistats d’assistència. Cal entrar faltes al full de càlcul del DRIVE. 

� Activitats extraescolars i qui recull cada alumne/a a les hores de sortir (fins a 2n 

de Primària). 

� Fulls de pagament de sortides. CAL PASSAR-LOS AL SECRETARI UN COP 

FETA LA SORTIDA. CONTROLAR ESTRICTAMENT QUI HA PAGAT. 

•  Les famílies paguen una quota de material i llibres socialitzats que recull l’AMPA 

segons els quadres:  

 
QUOTA MATERIAL CURS 2017/2018 

Material escolar Educació infantil ( P-3, P-4 i P-5) 80 € 
Material escolar cicle inicial (1r i 2n ) 50 € 

Material cicle mitjà (3r I 4t) 50 € 
Material cicle superior (5è i 6è) 50 € 

 
QUOTA CORRESPONENT ALS LLIBRES SOCIALITZATS DE CADA NIVELL 

1r 2n 3r 4t 5è 6è 
9 € 10 € 27 € 27 € 33 € 23 € 

 
 

TOTAL A INGRESSAR: MATERIAL + QUOTA LLIBRES SOCIALITZATS 
 EDUCACIÓ 

INFANTIL 
1r 2n 3r 4t 5è 6è 
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Sense 
religió 

80 € 59 € 60 € 77 € 77 € 83 € 73 € 

Amb 
religió 

--------- ------- -------- 82 € 82 € 88 € 78 € 

 
• El material d’Educació Infantil està socialitzat. La resta de material fungible de 

l’escola és comunitari. L’escola facilita les llibretes a l’alumnat de Primària. 

• Les sortides es pagaran al caixer de La Caixa. Només es casos excepcionals es 

podran pagar en metàl·lic i , en aquest cas, sempre directament a Secretaria..Els tutors 

són els responsables de recollir els comprovants de pagament de les sortides i 

passar-los al Secretari. 

• En cap cas es deixarà sense sortida d’1 dia a cap alumne/a per qüestió econòmica. 

• Les reunions d’inici de curs es faran durant el mes de setembre preferentment.  

• A P-3 i a 1r es faran abans de l’inici de curs escolar a fi de poder donar tota la 

informació necessària a les famílies de nova incorporació a l’escola i en el canvi d’Etapa. 

• A Educació Infantil es donen 2 informes als pares: 1r trimestre i fi de curs. Durant el 

mes de febrer es fan les entrevistes amb les famílies. Es poden començar abans , si 

s’escau, si el tutor/a ho creu convenient o la família ho demana. 

• A Educació Primària es donen 3 informes als pares: un al final del 1r trimestre, un al 

final del 2n trimestre i un al final del 3r trimestre.  

• A finals de cicle es donen els informes de Fi de cicle (si hi ha cicles ). Les notes de 

fi de curs tindran qualificació qualitativa : insuficient, suficient,  bé, notable, excel·lent i 

quantitativa : 1,2, 5,,6,7,8…  RECORDEU FULLS EXCEL D’AVALUACIÓ AL DRIVE. 

• Cada tutor ha de tenir a l’aula: 

� Llistat d’alumnes i adreces i telèfons. 

� Llistat d’alumnes amb al·lèrgies… I casos o problemàtics de custòdia que cal tenir 

en compte..EL LLISTAT PENJAT EN UNA CARTOLINA DE COLOR VERMELL. 

� Llistat d’alumnes que fan activitats extraescolars en sortir de l’escola. Infantil i 

cicle inicial. QUI RECULL CADA NEN/A A L’HORA DE SORTIDA ( Educació 

Infantil i Cicle Inicial de Primària.) 

� Full d’entrevistes. 

� Llistats d’assistència actualitzats. 

� Còpia dels fulls de derivació a l’EAP 

• Els coordinadors han de mantenir actualitzats els docs compartits de sortides. 
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Coordinadors i professionals que intervenen a l’escola 
 
 

Nom Tasques principals 
CLIC 
Coordinador de 
Llengua, 
Interculturalitat i 
Cohesió Social 

� Promoure en la comunitat educativa, coordinadament amb 

l’assessor/a LIC, actuacions per a la sensibilització, foment i 

consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

� Assessorar l’equip directiu i col·laborar en l’actualització dels 

documents d’organització del centre (PEC, PLC, RRI, PdC, Pla 

d’acollida i integració, programació general anual del centre, etc.) i en la 

gestió de les actuacions que fan referència a l’acollida i integració de 

l’alumnat nouvingut, a l’atenció a l’alumnat en risc d’exclusió i a la 

promoció de l’ús de la llengua, l’educació intercultural i la convivència 

en el centre. 

Coordinador/a 
Riscos 
Laborals 
 

� Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com 

promoure i fomentar l’interès i la cooperació dels treballadors i 

treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del 

Servei de Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció 

del centre. 

CTIC 
Coordinadora 
Tecnologies de la 
informació i 
comunicació 

� Proposar a l’equip directiu els criteris per a la utilització i 

l’optimització dels recursos TIC del centre 

� Assessorar l’equip directiu, el professorat i el personal 

d’administració i serveis del centre en l’ús de les aplicacions de gestió 

acadèmica i economicoadministrativa del Departament d’Educació. 

C
O

O
R

D
IN

A
D
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R

S
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O
C

E
N
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 i 
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E
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A

L
L

A
D

O
R

S
 D

O
C

E
N

T
S

 

TEI Tècnic/a 
especialista en 
Educació Infantil 
 

� Col·laborar amb els mestres tutors del primer curs del segon cicle 

de l'educació infantil en el procés educatiu de l’alumnat, principalment 

en el desenvolupament d’hàbits d’autonomia i en l’atenció a les 

necessitats bàsiques dels infants: 

� Participar en la preparació i el desenvolupament d’activitats 

d’ensenyament i aprenentatge: organització de l’aula, elaboració de 

materials didàctics, suport al desenvolupament de les sessions. 

Tècnic/a de 
Benestar Social 
del Gironès 
 

� Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats 

socials de l’àrea. Informació, valoració, orientació i assessorament. 

� Aplicació d’accions o intervencions de suport i seguiment de 

persones i/o famílies. 

N
O

 D
O

C
E

N
T

S
 

EAP 
Equip 
d'Assessorament 
Psicopedagògic 

� Col·laborar en el procés de transició de l'alumnat d'educació 

primària a l'educació secundària obligatòria. 

� Assessorament psicopedagògic per a casos concrets, ja siguin 
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 relacionats amb un cas individual o per una qüestió vinculada al centre. 

� Assessorar als docents en la planificació i l'aplicació de les 

mesures d'atenció a la diversitat de l'alumnat al centre. 

� Avaluar l'alumnat amb necessitats educatives especials. 

� Realitzar dictàmens d'escolarització i d'informes tècnics per a 

l'alumnat amb necessitats educatives especials. 

CDIAP Centre de 
Desenvolupament 
Infantil i Atenció 
Precoç 
 

� La seva finalitat és la prevenció, el diagnòstic, l’orientació, la 

intervenció clínica i terapèutica, i el suport en el procés d’integració 

socioeducativa de totes les patologies o trastorns del desenvolupament 

-bé siguin d’origen orgànic, psicològic o social- que afecten o poden 

afectar la població infantil entre 0 i 4 anys.  

Administratiu � La gestió administrativa dels processos de preinscripció i 

Matriculació d’alumnes, 

� La gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres 

d’escolaritat, historials acadèmics, expedients acadèmics, títols, beques 

i ajuts, certificacions, diligències... 

� La gestió administrativa i la tramitació dels assumptes propis del 

centre 

 
ALTRES ACRÒNIMS A TENIR EN COMPTE 
SIGLES SIGNIFICAT. Aquestes són algunes de les sigles que podeu trobar als documents 
 

• CAD Comissió d’Atenció a la Diversitat 

• TIC Tecnologies de la Informació i la Comunicació 

• TAC Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement 

• PEC Projecte Educatiu de Centre 

• PLC Projecte Lingüístic de Centre 

• NOFC Normes d’organització i Funcionament de Centre (antic RRI) 

• PGAC Programació General Anual de Centre 

• PdC Projecte de Convivència 

• PI Pla Individualitzat 

• Servei Educatiu de Zona format per: 

� CRP-Centre de Recursos Pedagògics 

� EAP- Equip d’Assessorament i orientació Psicopedagògica 

� ELIC- Equip d’Assessorament en Llengua i Cohesió social 

• CB Competències Bàsiques 

• SEP Suport Escolar Personalitzat 

 COORDINACIO 
NS DEL CENTRE 
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Comissions de treball a l’escola 

• Coordinadors de cicle – Cap d’Estudis 

Treball de coordinació entre els diferents cicles, propostes de treball al Claustre, acords 

Formada per : Cap d’Estudis i coordinadores de cicle 

Temporització de les reunions: setmanal 

• Comissió d’Atenció a la Diversitat  
La comissió d’atenció a la diversitat(CAD) s’encarrega de planificar i fer el seguiment 

de  les actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de l’alumnat. 

Formada per: cap d’estudis, mestres d’Educació Especial, coordinadores de cicle, professional de 

l’EAP i altres professionals, si s’escau. 

Temporització de les reunions: 1 vegada al trimestre 

• Reunions Intercicles 

� Reunió E . Infantil- C. Inicial, C. Inicial- C Mitjà , C. Mitjà – C. Superior 

Formada per: Els mestres dels cicles implicats, Director  i la cap d ́estudis . 

Temporització de les reunions: 2 reunions distribuïdes al llarg del curs. 

• Comissió de festes 

És l’encarregada d’organitzar i dinamitzar les diferents festes que s’organitzen durant el curs. 

Formada per: mestres de cada cicle i mestres de Música. 

• Comissió TAC 

� Coordinarà la integració de les TIC en les programacions del professorat i 

en l’avaluació de l’alumnat, i promourà l’ús de les TIC en la pràctica 

educativa a l’aula. 

� Vetllarà per l’optimació de l’ús dels recursos TIC del centre. 

� Animarà a usar les TIC entre la comunitat educativa i les difondrà. 

� Actualitzarà periòdicament Bloc de cicle / experiències de l’escola. 

Formada per: el coordinador/a de TIC del centre, el Secretari i mestres de cada cicle. 

• Comissió de biblioteca 

� Fer assequible la biblioteca a tota la comunitat educativa. 

� Donar suport, col·laborar i integrar les diferents propostes i activitats de la 

biblioteca en el claustre.  

Formada per: el/la coordinador/a de la biblioteca, representats dels diferents equips docents. 

• Coordinació amb Serveis Socials 

Formada per: Director, EAP, mestra d’EE, Cap d’Estudis ,Tècnica de Serveis Socials de 

l’Ajuntament i el tutor quan es tracti un cas concret. 

Temporització de les reunions: Puntuals 

• Coordinació amb l’AMPA 

Formada per: Equip directiu i president de l’AMPA 

Temporització de les reunions: Trimestrals i les extraordinàries que es convoquin. 
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FUNCIONAMENT GENERAL DE L’ESCOLA. Què hem de fer … 
 

• ...si hem de faltar a l’escola: 

� Comunicar-ho personalment a direcció i omplir el full de permís d’absència i 

el full de declaració, si cal, que es troben a la P:// dins la carpeta 

DOCUMENTS DE CICLE  de cada cicle. OBLIGATORIETAT DE FER-HO 

SEMPRE. 

� Sempre que sigui possible comunicar-ho amb la màxima antelació possible. 

Si es tracta d’un imprevist, s’ha de trucar a l’escola el més aviat possible. 

� Cal deixar feina preparada en cas de no venir a l’escola. La llibreta de 

programació ha d’estar en un lloc visible (sobre la taula del tutor). 

� Quan ens tornem a incorporar cal presentar el justificant a direcció. En cas 

de no presentar el justificant corresponent es considerarà falta injustificada i 

es comunicarà al Departament d’Ensenyament com a tal. 

• ...si hem de fer fotocòpies per l’escola: 

� Cal deixar amb prou antelació les fotocòpies a fer a Consergeria. Cal 

fomentar les còpies x 2 cares i reduir a l’indispensable les fotocòpies en 

color. Recordeu que una còpia en color costa 0,10 cèntims!!! ATENCIÓ 

ABANS DE DONAR L’ORDRE A LA IMPRESSORA. 

�  Hem de procurar no malgastar-les i no fer-ne més de les necessàries. 

• ...si necessitem algun material: 

� .Cal demanar-lo a Consergeria. Si és pedagògic cal apuntar a la graella 

corresponent qui el té. 

� ...si necessitem alguna càmera de fotos, vídeo 

� Cal apuntar a la graella qui la té, descarregar les fotos que s’hagin fet, 

TRIAR-LES i deixar la bateria carregada. NO ES PODEN GUARDAR 

FOTOS DE MÉS D’1 MB 

� ...si hi ha alguna incidència amb el material informàtic: 

� Cal apuntar-ho al full d’incidències i comunicar-ho al Coordinador TIC i/o 

Secretari/Director  

• ...si falta material a la farmaciola: 

� Cal apuntar-ho a la graella que hi ha a cada farmaciola, així consergeria ho 

podrà reposar 

• ...si ens toca vigilància de pati: 

� Quan soni el timbre de sortida ja s’ha d’estar al pati. 
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� Si sabem amb antel·lació que no podem fer una vigilància ens la canviarem 

amb un altre mestre/a. (sigui pel motiu que sigui: metge, excursió, 

colònies...) 

� Al pati de primària hi ha 2 zones de vigilància que corresponen als diferents 

mestres que vigilen: 

� Zona 1: Pista de davant 

� Zona 2: Zona de terra de l’entrada de l’escola. 

� Els nens no poden portar pilotes de cuir. 

� Els nens no poden entrar a les classes durant l’hora de pati i tampoc poden 

voltar pels passadissos. S’ha de tancar amb clau la porta d’accés al pati del 

passadís  de cicle inicial. 

� No es poden enfilar a les tanques  ni a les finestres del menjador. 

� No s’han de tirar papers a terra. 

� Quan sona el timbre al final de l’hora del pati, s’ha de fer fila per ordre de 

llista. 

� Quan els nens estiguin dins l’edifici han de dur la pilota a les mans. El lloc 

per jugar és el pati. 

� Els embolcalls dels esmorzars i els tetrabrics s’han de llençar a les 

papereres de reciclatge . 

� Recordeu a les aules que només es poden portar joguines que càpiguen a 

la butxaca. 

• ...si tenim serveis substitucions a fer: 

� Cal revisar cada dia la taula de substitucions que hi ha a Consergeria. 

� Si tenim substitució agafarem aquell grup classe i farem la feina que el 

professorat hagi deixat preparada. En cas contrari ho preguntarem al tutor/a 

paral·lel. 

� Si ens trobem algun nen/a pel passadís el retornarem a la seva aula o ens 

l’emportarem i li posarem feina. 

� Qualsevol mestre pot sol·licitar la nostra ajuda si a la seva classe hi ha 

hagut algun incident.(sempre i quan no estiguem fent una substitució) 

• ...si un nen arriba tard: 

� La porta de l’escola es tanca als 10 minuts de l’hora d’entrada, si un nen 

arriba en aquest marge de temps l’hem de deixar entrar a classe. No es pot 

quedar al passadís. Li posarem un retard al full d’assistència. 

� Si l’alumne arriba tard reiteradament parlarem amb la família. Si la situació 

persisteix ho comunicarem a direcció. 

• ...si tenim un cas d’absentisme a la classe: 
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� Si un alumne falta reiteradament, el tutor trucarà  la família per informar-ne. 

Si no es soluciona, es comunicarà a la Direcció. 

� Recordeu que les llistes d’assistència les trobareu a l’aula i que s’han de 

passar cada dia a primera hora del matí i de la tarda.. Els especialistes 

també ho han de controlar si són a l’aula. 

� Cal controlar cada dia el llistat d’assistència de Menjador. La no 

assistència al menjador Escolar s’ha de justificar x escrit a l’agenda. 

• ...si un alumne ha d’anar al metge dins l’horari escolar: 

� Cal que la família ho comuniqui a l’agenda amb antel·lació. 

� Els alumnes poden entrar i sortir a l’hora del pati, sempre i quan els vinguin 

a buscar. En cap cas deixarem marxar alumnat sol de cap curs en 

horari escolar. 

• ...si veiem que hi ha una conducta no adequada: 

� Avisarem  l’alumne/a encara que no siguem el seu tutor ni ens toqui classe 

amb el seu grup. 

� Si la conducta és greu ho comunicarem al seu tutor/a. 

� Si l’incident és molt greu ho comunicarem al seu tutor i a direcció i omplirem 

el full d’incidències. 

• ...si volem derivar un alumne a l’EAP: 

� El tutor ha d’omplir el full de demanda (el model està a la P:// dins la carpeta 

DOCUMENTS D’ESCOLA) i entregar-lo a la mestra d’Educació Especial. 

• ...si un nen no es troba bé: 

� El tutor o mestre que es trobi amb ell trucarà a la família perquè el vinguin a 

buscar. Cal comunicar-ho al seu tutor/a en cas que l’atengui algun altre 

mestre/a. 

• ...si un nen es fa mal: 

� El mestre que està amb ell és el responsable de curar-lo o portar-lo a 

consergeria. 

� Si es fa mal a l’hora del pati, qualsevol dels mestres que tingui vigilància 

l’haurà de curar.  

� Informarem sempre  la família del que ha passat (per telèfon o en 

persona preferiblement) i en la major brevetat possible. 

� Si creiem que l’accident pot ser greu, i no es localitza a la família, davant del 

dubte avisarem la direcció qui trucarà  l’ambulància o el CAP. El mestre 

tutor serà qui l’acompanyi. 

• ...si no venen a buscar un nen a l’hora de la sortida: 

� Esperarem un temps prudencial de 10 minuts. Passat aquest temps 

trucarem a la família. 
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� Si no podem trobar a cap familiar i després d’haver esperat com a molt 30 

minuts trucarem als mossos d’esquadra. En cap cas es pot quedar 

l’alumnat sol, ni amb el personal de neteja ni amb el conserge. Si no hi 

ha ningú a Direcció el mestre/a que el tingui n’ha de tenir cura  fins que el 

vinguin a buscar. 

� Quan ens trobem en aquesta situació buscarem algun membre de l’equip 

directiu per valorar la situació (cada família i situació són diferents). 

• ...si el pare o la mare ens demanen informació per escrit sobre els seus fills 

diferent als informes trimestrals: 

� Les peticions d’informació sobre alumnes per part d’advocats no s’han de 

facilitar mai. 

� No podem prendre part a favor de cap dels dos progenitors. Ens hem de 

mantenir neutrals i més quan hi ha assumptes de custòdia pel mig. 

� Sí que podem i hem de tenir entrevistes orals sempre que els pares ho 

sol·licitin. 

� Cada mestre té en el seu horari una hora dedicada a l’atenció a les famílies. 

� Sempre que tinguem una entrevista amb els pares o tutors ha de quedar 

constància escrita de l’entrevista (el model està a la P:// dins la carpeta 

DOCUMENTS D’ESCOLA). Aquestes actes han de quedar arxivades a 

l’expedient de l’alumnat. 

• ...si el pare o la mare ens demanen que administrem un medicament: 

� Hem de demanar-los l’autorització (el model està a la P:// dins la carpeta 

DOCUMENTS D’ESCOLA) per escrit i la recepta del metge on hi consti la 

posologia. Si no és així no podem administrar cap tipus de medicament. 

• ...si volem fer fotografies als nens: 

� Els seus pares o tutors legals han d’haver signat l’autorització dels drets 

d’imatge (el model està a la P:// dins la carpeta DOCUMENTS D’ESCOLA). 

Si no és així en cap cas es podran fotografiar ni gravar en vídeo. 

� Cal autorització expressa en cas de concursos de TV,... activitats no 

organitzades per l’escola directament,... 

� Les autoritzacions (actualitzarem els models) serveixen per tota la vida 

escolar al centre i estan arxivades a Secretaria. 

� Procurarem que tots els pares entenguin per a què serveix l’autorització dels 

drets d’imatge i de l’ús que en fem de les fotografies i gravacions. 

• ...si hi ha una festa o celebració d’escola: 

� Els tutors seran els encarregats de vigilar els seus alumnes i els mestres 

especialistes i no tutors s’encarregaran d’ajudar en tasques d’organització 

de la festa o col·laborant amb els tutors. 
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• ...si teniu algun dubte: 

� No dubteu en preguntar a qualsevol membre de l’equip directiu o al 

coordinador/a del vostre cicle. 

Normes d’organització i funcionament 

• Tenint en compte el que estableix el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels 

centres educatius tenim redactat l’apartat de les NOFC que referència a les faltes i les 

actuacions, mesures correctores o sancions que s’han de dur a terme en diferents 

situacions. Aquest document és el Règim disciplinari de l’alumnat que també trobareu 

penjat a la plana web de l’escola. 

• De totes maneres a continuació es detallen algunes de les normes que s’han de tenir 

presents i que han de facilitar el bon funcionament de l’escola. 

� Assistir a classe i participar en les activitats programades en el 

calendari escolar i respectar els horaris establerts. 

� Realitzar les tasques encomanades pels mestres en l’exercici de les 

seves funcions docents. 

� Respectar l’exercici del dret a l’estudi dels seus companys. 

� Saludar i correspondre a la salutació. 

� Fomentar l’ús de formes: “siusplau”, “gràcies”, “perdó”, etc. 

� Saber escoltar els companys i els mestres. 

� Trucar i demanar permís abans d’entrar en qualsevol lloc. 

� Tenir una actitud educada i de respecte quan es parla amb els altres. 

� Respectar els companys, mestres i altres professionals que treballen a 

l’escola. 

� No es cridarà, ni es xiularà, ni es correrà pels passadissos, ni per les 

escales ni pels espais tancats. El lloc per jugar és el pati. 

� S’ha d’ajudar, ser tolerant i comprensiu. El diàleg ha de constituir el 

vehicle normal de comunicació. 

� S’obeiran les instruccions dels mestres, monitors, conserge i altre 

personal adult de l’escola en qualsevol lloc i situació. 

� S’evitarà la violència física i oral. 

� Es respectarà i utilitzarà correctament el mobiliari, les instal·lacions 

del centre, les coses dels companys i les pròpies. 

� Es mantindran els espais nets: no es llençaran papers ni altres coses a 

terra. Entre tots hem de procurar tenir l’escola neta. Es faran servir les 

papereres i no s'embrutiran les parets. 

� Es farà bon ús dels lavabos: utilitzar paper higiènic, estirar la cadena, 

tancar les aixetes, no mullar el terra ni les parets...no jugar-hi. 
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� Les sortides al servei durant les hores de classe seran restringides al 

màxim i sempre amb permís del mestre/a. 

� Els alumnes no podran romandre sols  a les classes durant les hores 

d’esbarjo. 

� A les classes no es podrà menjar (pipes, caramels, xiclets, etc...) 

� No es poden portar gorres o similars dins les aules. 

� Al pati, quan es vulgui jugar a pilota, només es podrà fer amb pilotes 

que no siguin de cuir. 

� Per a la classe d’Ed. Física cal portar sabatilles d’esport, xandall o 

pantaló curt, samarreta esportiva. 

� En el cas que un alumne tingui polls o qualsevol altra malaltia 

contagiosa, els pares ho comunicaran al mestre tutor i no portaran el 

nen afectat a l’escola fins que estigui lliure de polls. Aquesta mesura 

és pel bé del propi nen i de la resta de companys. 

 

Resum Pla d’acollida alumnes nous / professorat nou 
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Pla d’acollida Escola Dr Sobrequés 
Actuació  Responsable  Quan es fa? Observacions 

 
1.1. Rebuda: 

• Salutació. 

• Organigrama del centre. 

• Tipologia d’escola i relacions institucionals.  

• Trets definitoris:  

- Filosofia de centre. Línia pedagògica. Projectes. Relacions personals. 

- Socialització llibres. Documents.... 

• Organització general. 

- Criteris generals de funcionament. 

 
 

Equip directiu 
 
 
 

 
 

Primer dia de 
curs o de 
treball. 

 
 

Atenció 
individual o 
conjunta al 
despatx de 

direcció. 

1.2. Horaris i documents: 

• Horari de l’alumnat i del mestre/a. 

• Calendari de festes  i inici de curs. 

• Llistes d’alumnat. 

• Formularis diversos com: absentisme, comunicat d’accidents, 

model d’actes d’avaluació, ... 

 
Cap d’estudis 
Administratiu. 

 
Primer dia de 

curs o de 
treball. 

 

1.
 

eb
u

d
a 

d
e 

m
es

tr
es

 n
o

u
s 

 

1.3. Informació administrativa: 

• Completar fitxa de dades personals del mestre/a. 

• Calendari. 

• Informació sobre material i reprografia. 

 
Secretari. 

Administratiu. 
Encarregada 

material. 
 

 
Primer dia de 

curs o de 
treball. 
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1.4. Presentació. 

• Coordinador del cicle. 

• Mestre/a paral·lel/a de nivell, de matèria. 

• Altres mestres del claustre i/o professional que treballen al centre. 

 
Equip directiu. 
Coordinador/a 

cicle 

 
Primer dia de 

curs o de 
treball. 

 

• 1.5 Visita del centre. Equip directiu 
Coordinador/a 

cicle 

Primers dies 
de curs  

1.6  Educació Infantil 

• Quan arribi un/a mestre/a nou a mig curs (substitut, interí, ...),  el 

coordinador/a l’acollirà i, sempre que sigui possible, es quedarà a 

la classe per fer-li suport. 

 
Coordinador/a 

E.I. 

 
Un matí o 
una tarda 

 

 A
co

lli
d

a 
d

’a
lu

m
n

es
 n

o
u

s 

2.1. Alumnes  de P3 

• Convocatòria dels pares i alumnes de P3. 

• Benvinguda per part de: 

� Equip directiu. Representant AmiPA. Representant  Ajuntament. 

� Coordinador/a d’Educació Infantil. 

• Explicació d’una o d’un recull d’experiències. 

• Lliurament d’una carpeta amb documentació vària i full informatiu de la 

reunió de pares. Es fa x correu electrònic a totes les famílies. 

• Benvinguda dels i les  alumnes d’Einfantil 

• Portes obertes per les classes d’E.Infantil. i de Primària. 

 
Equip directiu 

 
Última 

quinzena de 
maig / 

Primera 
quinzena del 
mes de juny 

 
 

Primer al 
Polivalent. 

 
 
 
 

Després, al pati 
del Parvulari. 
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2.2 Alumnes nouvinguts. 

• El tutor/a presenta el nou/nova alumne/a a la classe. 

• Un/ nen/a tutor/a s’encarrega  d’ensenyar-li les dependències del centre 

i al llarg d’una setmana com a mínim  té cura que no quedi sol/a a les 

hores d’esbarjo, excursions, treballs en grup, ... 

 
El tutor/a 

 
Primera 

setmana de 
classe. 

 

3.
 A

d
ap

ta
ci

ó
 d

el
s 

al
u

m
n

es
 d

e 
P

-3
 

3.1. Adaptació alumnes de P3 

• Durada: quatre dies. 

• Uns alumnes faran dos dies al matí i dos a la tarda i els altres alumnes 

a la inversa, dues tardes i dos matins. 

• En aquests dies no es quedaran al menjador. 

• Durant aquest temps es permetrà que els pares/mares puguin entrar a 

l’aula algun dia. 

• Podran sortir ¼ d’hora abans al pati. 

• Durant el mes de setembre hi haurà un/a mestre/a de suport. 

• Les monitores de menjador vindran a buscar els nens que es quedin al 

menjador, a partir del cinquè dia,  ¼ d’hora abans durant els primers 

quinze dies. 

• Les tutores de P3 acompanyaran els nens i nenes al menjador durant la 

primera setmana. 

 

 
Primera 

setmana del 
curs. 
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Àmbit organitzatiu--- Acords de centre 

Fruita 

• Cada dimecres els alumnes han de portar fruita per esmorzar. Els dimarts recordar-ho als alumnes.  

• La tutora supervisarà i  recordarà a qui no en porta perquè estiguin més atents la propera setmana. Felicitar a qui en 

porta.  

• Fer una graella per portar-ne el control i saber la quantitat d’alumnes que n’ha portat per fer-ne una valoració. 

• En aquells grups que no funcioni i les faltes siguin reiteratives, el/la mestre/a farà una nota positiva pels pares a 

l’agenda aconsellant portar fruita per fomentar l’esmorzar saludable.  

• Fomentar  i ampliar l’ús d’embolcalls sostenibles i esmorzars saludables per la resta de dies.  

 
 

Llaminadures 

 

• S’eliminaran les llaminadures.  

• Es proposa que per l’aniversari, sant, ... felicitar-lo, dir-li coses bones, fer-li un dibuix, cantar-li una cançó, una activitat 

curta perquè se senti el/la protagonista...  

 

 

Entrades i 

sortides 

• Les portes del Centre s’obriran als alumnes 5 minuts abans de les 9 del matí o de les 3 de la tarda.   

Educació Infantil: 

• Deixar espai lliure davant la porta.  

• A les 9h, es fan files. Les famílies de l’alumnat de P-4 i P-5 no entren a l’aula excepte casos concrets. 

• Importància de la puntualitat, si arriben molt tard amb reincidència derivar-lo al despatx del director/a. 

Educació Primària: 

• El primer de la fila és el cap i l’últim controla. 

• Cada mestre/a ha de procurar ser puntual a la fila i controlar que aquestes siguin mínimament ordenades per pujar.  

• Les famílies no poden entrar a acompanyar als alumnes a les files. 

• Quan els alumnes surten de classe, un mestre/a controlarà que baixin bé les escales o bé un alumne que sigui el cap de 

fila fins el  pati. Reforçar la iniciativa a les classes. 

 • Els alumnes no es poden quedar sols a classe.  
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Patis 

• No poden romandre als passadissos ni entrar sense permís a les classes.  

• Màxima puntualitat dels mestres vigilants de pati que hauran de repartir-se entre els diferents espais (papereres, recollir, 

“bibliopati”, compostador, zona nova dels barracons, pista, pati davanter, ...). i mantenir una vigilància constant i responsable. 

• Prohibició de jugar darrera la cuina. 

• Només es poden portar joguines que càpiguen a la butxaca. No es poden portar màquines de jocs. 

• Repartir els àmpits de les finestres del pati per cicles, a fi de guardar els “túppers”. Cada grup pot tenir una caixa on 

guardar els “tuppers” 

• Dimecres sense pilota. Els nens i nenes jugaran a altres jocs. Fomentar l’ús dels jocs pintats a terra. 

• Reforçar a l’aula la iniciativa de col·locar cada deixalla al seu contenidor. 

• Controlar l’ús de les pilotes de cuir i recordar-ne la prohibició. Si algun nen/a la porta, prendre-la-hi. En cas que alguna 

pilota caigui al carrer, l’alumne no pot sortir a buscar-la.   

• En dies de pluja, cada tutor/a es fa càrrec dels seus alumnes. Els/les especialistes els faran suport o els rellevaran en 

cas que sigui necessari. 

 

 

 

 

 

 

 

Hàbits 

 

Hàbits més important pels alumnes d’E.I.:  

• Autonomia 

• Responsabilitat 

• Entrar i sortir amb ordre 

 

• No córrer a dins 

• Respectar torns. 

• Parlar fluixet per aprendre a treballar concentrats 

• Higiene postural. 

Hàbits alumnes CI: 

• De convivència: 

- Respectar el torn de paraula. 

- Respectar l’opinió dels companys. 

- Respectar els mestres i personal no docent 

- Respectar els espais. 

• D’ordre: 

- Posar les cadires bé quan se surt de classe. 

- Deixar la taula recollida i neta. 

- Parlar fluix a la classe i saber callar quan convé 

- Escoltar. 
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- En cas de conflicte evitar baralles; dir-ho al mestre - Seure bé a les cadires. 

- Tenir cura del material de classe i del  propi. 

- Ordre i silenci a les files. 

• De treball: 

- Presentació polida. 

- Escriure amb llapis i títols resseguits amb retoladors o 

llapis de colors. 

- Fer servir llibretes amb pauta. 

- A 2n es comença la correcció individual o per parelles. 

• De neteja: 

- Mocar-se i rentar-se mans. 

 

Hàbits del CM: 

• D’atenció:  

- Respectar el torn de paraula.  

- Saber escoltar. 

 

• De respecte:   

- Pels companys, mestres i personal de l’escola.  

- Pel seu material, pel dels companys i de l’escola.  

- Pels espais: aules, patis, biblioteca, lavabos,... 

• De treball:  

- Aprendre a utilitzar l’agenda com a element organitzador.  

- Aprendre a organitzar el seu material (classificadors, 

casiller, taula,...). 

 

• De presentació de treballs i llibretes:   

- Ús de llibretes ratllades per les àrees de llengua i 

quadriculades per a l’àrea de matemàtiques.  

- Ús de llapis i bolígraf blau per escriure.  

 

• Treball a les llibretes:  

- Data llarga en bolígraf. 

- Títol subratllat amb regle i escrit amb bolígraf.  

- Enunciat escrit amb llapis (fins a mig curs de 3r) i 

bolígraf (a partir de mitjans 3r). 

• Treball a les fitxes :  

- Nom i data curta amb llapis.  

- Completar exercicis amb llapis.  

- Passar a net utilitzant pauta. 

- Ús del llapis per passar a net a 3r i bolígraf a 4t.  
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- Exercici amb llapis a 3r. A 4t començar a introduir el 

bolígraf en la part de còpia de l’exercici i l’aportació personal 

en llapis.   

- Separació per dies traçant una línia amb regle.  

- Respectar els marges.  

- No utilització de bolígrafs o cintes correctores.  

 

 Hàbits C.S.: 

• Continuar treballant els hàbits d’atenció, ordre, neteja, respecte treballats els cursos anteriors. 

• De presentació del treball: 

- Copiar enunciats en bolígraf (blau o negre) i fer respostes,  en llapis o bolígraf, segons tipus d’exercici/activitat.  

- Fer servir bolígraf vermell només per correccions. 

- Posar  data i títol sempre. 

- Fer punt i a part després de cada pregunta / resposta.  

- Deixar marges a cada costat.  

- Aprofitar el paper i no deixar espais en blanc. Els alumnes podran portar llibretes del curs anterior.  

- No utilitzar correctors líquids i el de cinta, mínimament. 

- Fomentar l’ús de l’agenda sense fer un control sistemàtic (ells n’han de ser els responsables). De tant en tant, la 

controlarem per revisar si la utilitzen. 

 

 

 

Informes 

escolars 

 

Educació Infantil: 

- Concretem que les observacions es faran totes juntes al final de l’informe. 

- Es posaran flaixos informatius (un per curs-nivell). 

- Ítem lletres: se subratllarà el nivell d’escriptura de cada alumne. 

Cicle  Inicial,  Mitjà i Superior: 

- L’especialista de Música podrà entrar a l’aplicatiu d’entrada de notes de música per fer-hi les observacions que consideri 
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 pertinents. Si un/a alumne/a destaca (per positiu o negatiu) en plàstica o  música, caldrà posar observació. 

- Al 2n trimestre es faran les observacions mínimes. Si es creu convenient es poden fer les que calgui. 

 

 

 

 

Traspàs 

informació 

tutors  

 

• Establir un guió de referència amb dades acadèmiques, entrevistes, informació personal/familiar rellevant, atencions 

individualitzades amb l’alumnat... i estar alerta  quan arribin els expedients d’alumnes de nova incorporació per tal de 

traspassar la informació. 

Educació Infantil: 

- Pel que fa al traspàs d’informació sobre els alumnes de P3 amb la llar d’infants, es farà el mes d’abril. 

- La resta d’alumnes es farà al juny, si és possible; sinó al setembre (de manera més informal). 

- A nivell escrit es traspassa informació amb les actes de les sessions d’avaluació, les entrevistes que es fan amb els pares 

i mares i els informes de cada alumne que es posen al seu expedient. 

Primària: 

- Trobada dels tutors a final de curs (en cas que no estiguin nomenats els tutors es farà a l’inici de curs).  

- Traspàs d’informació verbal i acta de l’últim trimestre del cicle. Responsabilitat per part del mestre/a de llegir-se 

l’expedient. 

- Passar informació d’al·lèrgies i malalties 

 

 

Sortides 

escolars / 

Projectes 

• Elaborar un document compartit en forma de graella on es recullin les sortides i projectes de tots els nivells. S’anirà omplint 

cada curs i hi quedaran reflectits totes les sortides i projectes realitzats al llarg de l’escolaritat  

- Incloure-hi les valoracions fetes 

- Estades de colònies: 

- A P5, 2n, 4t i 5è.  

- Viatge de Final de curs: A 6è. 

Coordinació 

entre cicles 

-     Establir criteris i reunions de coordinació de cicle. Reunions de principis de curs per veure com es treballa als cicles. 
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 Com atenem la diversitat? 

Cicles 1. Organitzatives referent a l’aula ordinària (Acció tutorial - tutoria entre iguals, tutories en petits grups o individuals- , treball 
cooperatiu,  diferents tipus agrupaments, treball per racons o tallers) 

EI Es treballa per espais: en petit grup, individual o en parelles. Es realitza aquest treball durant diverses sessions, dins l’aula; i l’organització varia 

en funció de l’activitat a realitzar. Aquest grups es fan amb 3/4 dels alumnes de la classe de manera rotativa i el quart restant s’agrupa amb els 

alumnes de les altres classes del mateix nivell per aprofitar les hores de psicomotricitat i música. 

- Aules temàtiques, on habitualment es treballa per ambients. - Treball amb mig grup. 

- Tallers intranivells en grups reduïts.  

- Puntualment tallers internivells. 

- Treball cooperatiu. 

- Assemblees o converses sobre les emocions.   - Comunicació internivell. 
 

CI La tutoria es troba implícita en hores de classe, on s’expliquen normes i/o es fa un treball d’educació emocional. Quan convé resoldre algun 

conflicte es fa de forma individual en el moment que es pot o bé, en el moment més oportú. 

Es fa un treball per racons amb grups heterogenis quatre sessions setmanals a 1r i 3 sessions a 2n. Aquestes equivalen a una sessió de 

llengua catalana, una de plàstica, una de medi o castellà i una de matemàtiques.  

En algunes activitats s’inicien en la realització de treballs cooperatius. 

En les activitats diàries es combina el treball individual, en petit grup i/o en parelles. 

En les sessions de plàstica (que no pertanyen als racons) es preparen dues o quatre activitats diferents i els nens hi van passant per grups 

quinzenalment o mensual. 

Es realitza un treball personalitzat en aquells alumnes que disposen d’un Pla Individualitzat o d’un Pla metodològic, seguint les recomanacions 

i la supervisió de l’EAP. 

CM La tutoria es troba implícita en hores de classe, on s’expliquen normes i/o es fa un treball d’educació emocional. Quan convé resoldre algun 

conflicte es fa de forma individual en el moment que es pot o bé, en el moment més oportú. 



Escola Dr Sobrequés ---Acollida del professorat 2017-18 
__________________________________________________________________________ 

 

 
28 

En les activitats diàries es combina el treball individual, en petit grup i/o en parelles. 

A tercer es fa un sessió setmanal de racons en llegua castellana on es treballen jocs lingüístics, expressió escrita, expressió oral i comprensió. 

Es realitza un treball personalitzat en aquells alumnes que disposen d’un Pla Individualitzat o d’un Pla metodològic, seguint les recomanacions 

i la supervisió de l’EAP. 

CS La tutoria es troba implícita en hores de classe, on s’expliquen normes i/o es fa un treball d’educació emocional. Quan convé resoldre algun 

conflicte es fa de forma individual en el moment que es pot o bé, en el moment més oportú. 

S’introdueix puntualment treball en grups cooperatius. 

En diverses ocasions es realitza treball en petit grup i/o en parelles. 

Es realitza un treball personalitzat en aquells alumnes que disposen d’un Pla Individualitzat o d’un Pla metodològic, seguint les recomanacions 

i la supervisió de l’EAP. 

Cicles 2. Altres  mesures de suport més específiques (agrupaments flexibles, dos mestres dins l’aula, atenció en petit grup- dins o fora 
d’aula-, atenció individual – dins o fora d’aula- suport a la llengua oral i escrita) 

EI Es realitzen diverses activitats en grups reduïts esmentades en l’apartat anterior (treball per espais). 

El mestre de suport ofereix una atenció en petit grup dins i/o fora de l’aula depenent de les necessitats específiques de cada grup (SEP). 

Aquells alumnes que ho requereixen reben una atenció individualitzada o en petit grup de les mestres d’educció especial o audició i llenguatge. 

CI Es disposa d’un suport setmanal durant la mitja hora de pla lector que depenent de les necessitats del grup pot consistir en reforç, 

desdoblament, activitats de velocitat o modelatge, etc. 

Es treballen tallers matemàtics en grups més reduïts (de 3 grups se’n fan 4) i es procura fer un treball matemàtic de caire pràctic i 

experimental. 

Un cop a la setmana es treballa es fan desdoblaments per realitzar una sessió d’expressió escrita i una de llengua anglesa. 

En tots els grups es disposa d’una o dues sessions en què un segon mestre dóna suport dins l’aula. 

En el cas de 2n curs el treball en racons es realitza amb dos terços dels alumnes del grup mentre l’altre terç realitza educació física amb la 

resta de companys del nivell. Cal procurar que els tres grups disposin del mateix horari per fer possible aquesta situació. 

Aquells alumnes que ho requereixen reben una atenció individualitzada o en petit grup de les mestres d’educció especial o audició i llenguatge. 
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S’atenen els alumnes amb més dificultats en el SEP postlectiu, realitzant dues sessions quinzenals de 12:30 a 13h. 

S’atenen als alumnes d’altes capacitats en el SEP postlectiu en el mateix horari esmentat anteriorment. 

CM Es disposa d’un suport setmanal durant la mitja hora de pla lector que depenent de les necessitats del grup pot consistir en reforç, 

desdoblament, activitats de velocitat o modelatge, etc. 

Es treballen tallers matemàtics en grups més reduïts (de 3 grups se’n fan 4) i es procura fer un treball matemàtic de caire pràctic i 

experimental. 

Un cop a la setmana es treballa es fan desdoblaments per realitzar una sessió d’expressió escrita i una de llengua anglesa. 

En tots els grups es disposa d’una o dues sessions en què un segon mestre dóna suport dins l’aula. 

Es realitza una desdoblament que alterna quinzenalment en cada grup el treball a l’aula d’informàtica amb l’expressió oral. 

A tercer es treballen els problemes fent agrupaments homogenis i en diferents nivells. Es redueix el nombre d’alumnes depenent del nivell i 

aprofitant la presència d’un quart mestre. 

Aquells alumnes que ho requereixen reben una atenció individualitzada o en petit grup de les mestres d’educció especial o audició i llenguatge. 

S’atenen els alumnes amb més dificultats en el SEP postlectiu, realitzant dues sessions quinzenals de 12:30 a 13h. 

S’atenen als alumnes d’altes capacitats en el SEP postlectiu en el mateix horari esmentat anteriorment. 

CS Es disposa d’un suport setmanal durant la mitja hora de pla lector que depenent de les necessitats del grup pot consistir en reforç, 

desdoblament, activitats de velocitat o modelatge, etc. 

Es treballen tallers matemàtics en grups més reduïts (de 3 grups se’n fan 4) i es procura fer un treball matemàtic de caire pràctic i 

experimental. 

Un cop a la setmana es treballa es fan desdoblaments per realitzar una sessió d’expressió escrita i una de llengua anglesa. 

En tots els grups es disposa d’una o dues sessions en què un segon mestre dóna suport dins l’aula. 

A cinquè es realitzen 3 sessions de matemàtiques i una de llengua catalana en grups flexibles per tal de reduir el nombre d’alumnes. 

Aquells alumnes que ho requereixen reben una atenció individualitzada o en petit grup de les mestres d’educció especial o audició i llenguatge. 

S’atenen els alumnes amb més dificultats en el SEP postlectiu, realitzant dues sessions quinzenals de 12:30 a 13h. 

S’atenen als alumnes d’altes capacitats en el SEP postlectiu en el mateix horari esmentat anteriorment. 
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RESUM ACORDS  CURS FIC “ESCRIURE DESDE LES ÀREES” 

 Informe d’avaluació i aspectes a consolidar 

1. Autodiagnosi de centre: abans i ara. 

Punts febles detectats a l’autodiagnosi realitzada per tot el claustre: 
 
� La majoria de tipus de text es treballen des de l’àrea de llengua catalana, a l’hora d’expressió 

escrita. 
� Hi ha tipus de textos que es treballen a tots els cicles: descripció, narració, recepta... 
� Hi ha tipus de textos que es treballen poc: còmic, rimes, cal·ligrames, rodolins, contes, resum, 

mapes conceptuals... 
� Treballem molts tipus de text però aprofundim poc. 
� Cada mestre seguia la seva pròpia pauta o guia per explicar un determinat tipus de text 
� Cada mestre valorava l’expressió escrita seguint el seu criteri. 
 

2. Posada en comú. Què consolidem de cada aspecte? 

 
Hem acordat la tipologia de text que caldrà treballar i haver consolidat a cada nivell o cicle. 
 
EDUCACIÓ INFANTIL 
 
Text expositiu: la llista (P3) 
Text narratiu: la notícia i els missatges (P5) 
Text poètic: els rodolins (P4) 
Text poètic: el cartell (P4: per acollir els futurs alumnes de P3) 
 
CICLE INICIAL 
 
Text descriptiu: descripció d’animals, persones, paisatges i objectes. 
Text instructiu: la recepta 
Text narratiu: experiències vivencials (p. ex. explicar el cap de setmana) 
Text poètic: endevinalles 
Text expositiu: la nota (treball a partir de notes i comunicacions a les famílies) 
Text poètic: el cartell (anàlisi del cartell de fires de Girona i, en cas que facin teatre, elaboraran el 
cartell per anunciar l’obra) 
Text conversacional: el diàleg senzill (llengua castellana i llengua anglesa) 
 
REFORÇARAN: 
 
Text poètic: els rodolins 
Text expositiu: la llista (p. ex. fer llistes amb l’ordinador) 
 
CICLE MITJÀ 
 
Text descriptiu / narratiu: experiències emocionals (3r) 
Text conversacional: el diàleg directe i indirecte (4t) 
Text conversacional: el còmic (des de les àrees d’informàtica, plàstica o llengua)  
Text narratiu: el conte (4t) 
Text narratiu: la carta (3r) 
Text expositiu: text científic (àrea de medi) 
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Text poètic: el cartell (festa de tardor) 
 
REFORÇARAN: 
 
Text conversacional (4t): el diàleg directe (llengua anglesa)  
 
CICLE SUPERIOR 
 
Text narratiu: el conte (5è) 
Text narratiu: el correu electrònic 
Text expositiu: el resum i el mapa conceptual (àrea de medi) 
Text poètic: el poema (5è) 
Text poètic: L’eslògan i el llenguatge publicitari (6è) 
Text argumentatiu: article d’opinió o crítica periodística 
Text instructiu: l’itinerari (excursió amb bicicleta i viatge de final de curs de 6è) 
 
REFORÇARAN:  
 
Text narratiu: la notícia  
Text narratiu: la postal (àrea d’anglès) 
Text poètic: el cartell (festa de Nadal) 
Text instructiu: instruccions de jocs i esports (àrea d’educació física) 
 
* No treballarem específicament a cap cicle:  

� les dites  
� les frases fetes (es treballen a partir d’una de les lectures obligatòries de CM) 
� els refranys   
� l’entrevista 

 

3. On ho recollirem? En quins documents de centre? 

 
A fi de vetllar per la continuïtat del treball de l’expressió escrita d’un cicle a l’altre: 
 

� Les programacions de cada tipologia de text s’hauran de realitzar seguint el model de 
programacions del centre. 

� Les programacions de cada tipologia de text s’hauran de guardar en una carpeta compartida 
a la qual tindrà accés tot el claustre. 

� Les rúbriques emprades com a guia d’escriptura i d’avaluació de les diferents tipologies de 
text s’hauran de guardar en una carpeta compartida a la qual tindrà accés tot el claustre. 

� Els alumnes podran disposar de les rúbriques emprades com a guia d’escriptura i 
d’avaluació de les diferents tipologies de text si ho necessiten en cursos posteriors. 

 

4. Què podem fer per anar més enllà? 

 
De cara al curs vinent, a fi de seguir treballant el procés d’ensenyament i aprenentatge de la 
llengua, el claustre ha decidit complementar la formació d’enguany amb la FIC: parlar per escriure. 
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MÍNIMS D’ORTOGRAFIA QUE S’HAN DE TREBALLAR PER NIVELLS 
ACORDATS PELS COORDINADORS DE CICLE I CAP D’ESTUDIS 

 
NORMES ORTOGRÀFIQUES 

1r nivell 

• Majúscula (noms propis de persones, pobles i ciutats i a principi de frase). 

• Punt a final de frase. 

• Separació correcta de paraules. 

• Escriptura correcta i discriminació dels dígrafs LL i NY. 

• RR 

Es treballaran com a PARAULES MÀGIQUES: 

• Hi ha / hi havia 

• Vaig – Veig  

• De 

• Per 

• QUE / QUI  

• Jo 

• El / la 

• Anys 

* I altres paraules que vagin sortint. 

2n nivell 

• Assoliment de l’ortografia natural.  

• Pretèrits imperfets: acabats en  –ava 

• GA-GUE-GUI-GO-GU 

• BR - BL 

• Sons CA-QUE-QUI-CO-CU  

• Plurals femenins acabats en –es. 

• Apòstrof en els articles el – la i la preposició (sense excepcions). 

Es treballaran com a PARAULES MÀGIQUES: 

• Però 

• Aquest – aquesta –aquests -aquestes 

• Molt – molts 

• Amb 

* I altres paraules que vagin sortint. 

3r nivell 

• SA-CE-CI-SO-SU  

• JA-GE-GI-JO-JU  (sense excepcions) 
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• Formes del verb haver  

• V en els verbs en passat perifràstic: vaig cantar, va anar... 

• El punt i seguit, els signes d’interrogació i d’admiració. 

• Canvis produïts en els plurals per aquesta terminació: GA-GUES, CA-QUES 

• Separació de síl·labes. 

• AIXÒ – ALLÒ 

4t nivell  

• Dígrafs (tots: ss, rr, ix, ny, ll, l·l, qu, gu, tx, tj, tg, ig, ng, nc) 

• Vocal neutra (paraules senzilles: seguint femení – masculí ) 

• Grups consonàntics: MM - MP - MB - NV i excepcions: tramvia 

• S-SS-Ç-Z 

• Plurals: canvi de JA-GES, ÇA-CES 

• Emmudiments (paraules acabades en –NT: vint, cent, font... i adverbis acabats en 

MENT  

• El punt i a part 

• Terminacions verbals: infinitius. 

• Síl·laba tònica. 

• Classificació AGUDES-PLANES-ESDRÚIXOLES 

• Diferenciació HEM-EM-AMB 

• QUAN-QUANT 

• PER QUÈ-PERQUÈ 

5è i 6è nivells 

• L’apòstrof (amb excepcions) 

• Terminacions verbals: gerundis i participis 

• Discriminació E oberta E tancada 

• Accentuació 

• Accents diacrítics 

• Diftongs i hiats 

• Dièresi: QÜE, QÜI, GÜE, GÜI 

• Dièresi (casos més difícils) 

• Mots amb B – V, P-B (cap cabre), U-V (seu-seva) 

• Vocals àtones A-E-O: derivacions  

• Homòfons amb H: HI-HA/ I A 

• Mots bàsics amb H 

• T o D final després de vocal o consonant 

• CC versus X 
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ALTRES 

• Guionet en els nombres. Es treballarà progressivament de manera que quan 

apareguin els nombres se’n treballi també la seva escriptura.  

• L’ortografia arbitrària s’anirà corregint progressivament. S’iniciarà a Cicle Inicial amb 

el treball de les paraules màgiques.  

 
ORGANITZACIÓ SEP 2017-2018 

 
 
Organització SEP LECTIU a P-5 
 

Cada tutora valora quins nens són candidats ha rebre aquest suport personalitzat 

Criteris que utilitzem : 

� Quan s’observa  que un alumna/e té  dificultats o bloqueig en algun aprenentatge  i li 
 costa seguir el ritme de l'aula.  

� Nens insegurs que en petit grup es senten millor i es reforcen positivament 

Treball que es realitza: 

� Es realitza un treball global i  personalitzat atent les necessitats de cada nen; atenció, 
raonament, aprenentatge de la lectura i l’escriptura, pensament matemàtic.... 

 
SEP POST-LECTIU AL CICLE INICIAL. 
 

*Criteris a l’hora de decidir els alumnes que fan SEP. 
 
CATALÀ 
 

� Alumnes que ens arriben de P-5 sense ser alfabètics. Seguim les recomanacions de 

les mestres d’e. Infantil. 

� Prioritzem els alumnes que no tenen el nivell de lecto-escriptura desitjat: es deixen 

lletres, ajunten o separen les paraules incorrectament, no fan una bona discriminació 

dels sons...  

� Alumnes que tenen un nivell de lectura baix i els costa la comprensió. 

� Quan l’alumne/a mostra molta inseguretat o es constata un bloqueig en algun aspecte. 

� Quan un alumne/a suspèn la llengua.  

� Seguin criteris de la CAD. .(Alumnes amb qualificació superior a suficient caldrà el 

vistiplau de la CAD) 

 
      MATEMÀTIQUES 
 

� Alumnes que presenten dificultats quant a numeració, càlcul o problemes. 

� Quan l’alumne/a mostra inseguretat o es constata un bloqueig en algun dels apartats 

citats anteriorment. 

� Quan un alumne/a suspèn l’assignatura. 
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� Seguin criteris de la CAD. .(Alumnes amb qualificació superior a suficient caldrà el 

vistiplau de la CAD) 

 
Treball que es realitza  de llengua 
 

� Exercicis de discriminació fonològica ( mots que acaben o comencen amb el mateix so, 

relacionar sons/grafies, síl·labes...) 

� Ordenació de paraules per aconseguir una frase significativa. 

� Petits dictats, primer de paraules i més endavant de frases. 

� Jocs de memòria visual de paraules que s’han treballat o bé per assegurar una norma 

ortogràfica. 

� Escriptura de frases a partir d’una estructura concreta. 

� Lectura de diferents tipus de textos per millorar l’agilitat lectora. 

� Comentaris i exercicis de comprensió, tant a nivell oral com escrit. 

Treball que es realitza de matemàtiques    
 

� Activitats amb material: comptar, ordenar de forma ascendent i descendent... 

� Resolució de problemes presentats de diferents maneres. 

� Estratègies de càlcul mental per tal d’augmentar-ne la velocitat. 

� Operacions bàsiques. 

� Concepte de unitat i desena amb material. 

 
 
ALUMNES D’ALTES CAPACITATS. 

 
� Assisteixen al SEP d’atenció singularitzada els alumnes d’altes capacitats diagnosticats 

com a tals.   

� Els grups es fan tenint en compte els cicles i no els nivells, sempre que es pugui. En cas 

que s’excedeixin els 8 alumnes per cicle es procurarà que en aquell grup hi hagi dos 

mestres. 

 

Treball que es realitza al SEP d’altes capacitats 

 

� S’hi realitzen activitats que potenciïn la creativitat, el treball en equip, la resolució de 

reptes, la descoberta i l’ús de les noves tecnologies, el raonament lògic, l’expressió 

artística, etc. Així mateix es potencia la constància en el treball a partir de la realització 

d’activitats que tinguin un inici, un procés i un final. 

� De manera puntual, es realitzen activitats conjuntes amb els alumnes dels tres cicles  a fi 

d’afavorir la relació entre alumnat de característiques i necessitats semblants i amb el 

propòsit de resoldre algun tipus de repte en petit grup. 
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� Per la mateixa organització del SEP d’altes capacitats, un cop començat, no es permeten 

noves incorporacions fins el curs següent, a no ser que el/la mestra responsable del grup 

ho consideri oportú. 

 
SEP POST-LECTIU AL CICLE MITJÀ 
 
*Criteris a l’hora de decidir els alumnes que fan SEP. 

 
CATALÀ 
 

� Alumnes que ens arriben de 2N  amb dificultats de llengua i mates.  

� Seguim les recomanacions de la CAD. .(Alumnes amb qualificació superior a suficient 

caldrà el vistiplau de la CAD) 

� Alumnes que suspenen la matèria. 

 
      MATEMÀTIQUES 
 

� Alumnes que presenten dificultats quant a numeració, càlcul o problemes. 

� Quan l’alumne/a mostra inseguretat o es constata un bloqueig en algun dels apartats 

citats anteriorment. 

� Seguin criteris de la CAD. .(Alumnes amb qualificació superior a suficient caldrà el 

vistiplau de la CAD). 

� Quan un alumne/a suspèn l’assignatura. 

 
Treball que es realitza  de llengua 
 

� Comentaris i exercicis de comprensió, tant a nivell oral com escrit. (PDI) 

� Treball d’ortografia sistemàtica adequada als temes que s’estiguin treballant a l’aula en 

aquells moments. 

� Escriptura sistemàtica (quaderns Escoltem, Parlem, Escrivim). 

� Treball d’expressió escrita a partir de les pautes donades a l’aula. (edu 365.cat) 

� Treball amb suport TIC de conceptes treballats a l’aula. 

� Exercicis a fi de millorar la velocitat lectora dels alumnes 

 
Treball que es realitza de matemàtiques    
 

� Resolució de problemes presentats de diferents maneres potenciant el treball 

individualitzat. 

� Estratègies de càlcul mental per tal d’augmentar-ne la velocitat. 

� Treball puntual de reforç amb els alumnes dels temes treballats en aquell moment a 

l’aula. 

� Treball de percepció, memòria, numeració,...amb suport TIC (Activa tu mente). 

� Treball amb suport TIC de conceptes treballats a l’aula. 
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� Operacions bàsiques. 

� Activitats de reforç dels continguts, en diversos formats: a l’ordinador, activitats de jclic, 
pàgines web diverses (divisió per dues xifres, fraccions, mesures). 

� Jocs de taula: dòminos, oques, parxís. 

� Anticipació de continguts, per millorar la participació en el grup classe.  

 ALUMNES D’ALTES CAPACITATS. 
 
 

� Assisteixen al SEP d’atenció singularitzada els alumnes d’altes capacitats diagnosticats 

com a tals.   

� Els grups es fan tenint en compte els cicles i no els nivells, sempre que es pugui. En cas 

que s’excedeixin els 8 alumnes per cicle es procurarà que en aquell grup hi hagi dos 

mestres. 

 

Treball que es realitza al SEP d’altes capacitats 

 

� S’hi realitzen activitats que potenciïn la creativitat, el treball en equip, la resolució de 

reptes, la descoberta i l’ús de les noves tecnologies, el raonament lògic, l’expressió 

artística, etc. Així mateix es potencia la constància en el treball a partir de la realització 

d’activitats que tinguin un inici, un procés i un final. 

� De manera puntual, es realitzen activitats conjuntes amb els alumnes dels tres cicles  a fi 

d’afavorir la relació entre alumnat de característiques i necessitats semblants i amb el 

propòsit de resoldre algun tipus de repte en petit grup. 

� Per la mateixa organització del SEP d’altes capacitats, un cop començat, no es permeten 

noves incorporacions fins el curs següent, a no ser que el/la mestra responsable del grup 

ho consideri oportú. 

 
SEP POST-LECTIU AL CICLE SUPERIOR 
 
*Criteris a l’hora de decidir els alumnes que fan SEP. 

 
CATALÀ 
 

� Alumnes que ens arriben de 4T  amb dificultats de llengua. 

�  Seguim les recomanacions de la CAD.(Alumnes amb qualificació superior a suficient 

caldrà el vistiplau de la CAD) 

� Alumnes amb dificultats d’expressió escrita i comprensió lectora i escrita... 

� Alumnes amb la matèria suspesa. 

 
      MATEMÀTIQUES 
 

� Alumnes que presenten dificultats quant a numeració, càlcul o problemes. 
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� Quan l’alumne/a mostra inseguretat o es constata un bloqueig en algun dels apartats 

citats anteriorment. 

� Seguin criteris de la CAD. .(Alumnes amb qualificació superior a suficient caldrà el 

vistiplau de la CAD) 

� Quan un alumne/a suspèn l’assignatura. 

 
Treball que es realitza  de llengua 
 

� Comentaris i exercicis de comprensió, tant a nivell oral com escrit. 

� Treball d’ortografia sistemàtica adequada als temes que s’estiguin treballant a l’aula en 

aquells moments. 

� Treball d’expressió escrita i ortografia sistemàtica. 

� Treball amb suport TIC de conceptes treballats a l’aula. 

 
Treball que es realitza de matemàtiques    
 

� Resolució de problemes presentats de diferents maneres. 

� Estratègies de càlcul. 

� Operacions bàsiques i treball de problemes. 

� Treball amb suport TIC de conceptes treballats a l’aula. 

� Treball de percepció, memòria, numeració,...amb suport TIC (Activa tu mente) 

 
 

ALUMNES D’ALTES CAPACITATS. 
 
 

� Assisteixen al SEP d’atenció singularitzada els alumnes d’altes capacitats diagnosticats 

com a tals.   

� Els grups es fan tenint en compte els cicles i no els nivells, sempre que es pugui. En cas 

que s’excedeixin els 8 alumnes per cicle es procurarà que en aquell grup hi hagi dos 

mestres. 

Treball que es realitza al SEP d’altes capacitats 

 

� S’hi realitzen activitats que potenciïn la creativitat, el treball en equip, la resolució de 

reptes, la descoberta i l’ús de les noves tecnologies, el raonament lògic, l’expressió 

artística, etc. Així mateix es potencia la constància en el treball a partir de la realització 

d’activitats que tinguin un inici, un procés i un final. 

� De manera puntual, es realitzen activitats conjuntes amb els alumnes dels tres cicles  a fi 

d’afavorir la relació entre alumnat de característiques i necessitats semblants i amb el 

propòsit de resoldre algun tipus de repte en petit grup. 
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� Per la mateixa organització del SEP d’altes capacitats, un cop començat, no es permeten 

noves incorporacions fins el curs següent, a no ser que el/la mestra responsable del grup 

ho consideri oportú. 

 
 


