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PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 

1. Presentació de la Programació General de Centre 

La Programació General de Anual (PGA), abans anomenat Pla Anual de Centre , és un 
document que recull, els plantejaments i les directrius que l’escola i la comunitat 
educativa proposen per continuar evolucionant cap a una millor oferta i proposta 

educativa, en sintonia amb el Projecte Educatiu de Centre i el projecte de direcció. 
 
Un cop valorat l’anterior Pla Anual 2014-15, amb les reflexions i correccions oportunes 

per millorar la nostra tasca educativa, tant per part de l’equip de mestres, com de 
l’AMPA i la resta de comunitat educativa, que trobareu recollides a la memòria del curs 

anterior, us presentem la Programació General de Anual 2015-16 
 

La Programació General Anual recull: 

 Els objectius que desenvoluparem durant aquest curs. 
 Les dades necessàries per a l’organització i el funcionament del centre.  
 La participació dels diferents estaments de la Comunitat Educativa. 

 La formació del Professorat. 
 

El PGA és un projecte col·lectiu per planificar amb il·lusió, esforç i compromís el nou 

curs, on tots i totes participem d’un objectiu comú: El desenvolupament integral dels 
nens i nenes de l’escola i el bon funcionament de la comunitat educativa. 
 

La Programació General de Anual del curs actual queda emmarcada en un context 
d’inestabilitat educativa pel que fa al marc legislatiu, amb una llei d’educació LOMCE 
que ha estat aprovada gracies a la majoria absoluta del partit del govern de l’estat, 

però amb tota la oposició en contra. Durant el proper curs també coincidirà amb època 
d’eleccions i segurament aquesta llei es veig modificada en alguns dels seus punts. 

Tot plegat ens fa continuar amb aquesta incertesa pel que fa a la part legislativa i que 
fa que des de l’àmbit educatiu continuem sense l’estabilitat precisa per plantejar la 
nostra tasca com hauríem i voldríem fer. 

 
Aquest fet, afegit a la situació que ens precedeix i en el qual encara ens trobem de 
retallades del sistema públic, i de la qual encara no hi ha hagut cap símptoma de 

millora, i la gestió dels recursos humans que porta endavant el Departament 
d’Ensenyament, fa que tot i les ganes i la motivació per fer la nostra tasca el millor 
possible, oferir una educació de qualitat i continuar reciclant-nos i adaptant-nos als 

moviments de renovació pedagògica i noves metodologies de treball més adients, la 
manca de recursos materials i humans, no ens permeti poder fer tot allò que voldríem 
i en unes condicions pitjors a la de fa uns anys enrere, de manera que suposa un 

sobreesforç per part de tota la comunitat educativa.  
 
En aquest sentit apel·lem a la unitat de tota la comunitat educativa, unificar esforços, 

oferir-nos suports els uns als altres i reconèixer la importància de la suma i la sinergia 
de totes les parts per poder continuar amb il·lusió, motivació i de manera positiva amb 

aquest projecte d’escola tan valuós que tenim i que entre totes i tots fem créixer dia 
a dia. 
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Hi ha altres variants a tenir en compte el curs 2015-16. La inestabilitat de la plantilla 

respecte els darrers anys amb la jubilació de quatre mestres que van formar part de la 
cooperativa que va crear aquesta escola i per tant han tingut una importància molt 
gran en el projecte d’escola.  

 
Això implica que ¼ part de la plantilla no està definida, i malgrat i que des de l’escola 
tenim algunes eines per poder reclamar a alguns mestres, el no tenir plena autonomia 

ens limita a l’hora de poder continuar amb la dinàmica i la inèrcia de treball, ja que 
alguns dels mestres que havien estat treballant amb nosaltres el curs anterior, no 
continuaran el proper. 

 
Tots aquests elements condicionaran la vida escolar durant aquest curs i caldrà que 
tant el claustre, com les famílies com tota la comunitat educativa, prenguin 

consciència de la situació, per tal de contribuir que l’escola funcioni de la millor 
manera possible. 
 

 

2. Objectius d’escola 

2.1. Àmbit pedagògic 

2.1.1 Consolidar el treball per projectes del nom de la classe i de l’àrea de medi 
El curs passat es va iniciar el treball per projectes. El primer projecte “el nom de la 

classe” va servir per fer una acollida després de l’estiu i començar a endinsar-nos en 
el que va ser la dinàmica de treball habitual de medi. 

Aquest treball per projectes suposa que el llibre deixa de ser el protagonista i el que 
marca la proposta i les situacions d’ensenyament aprenentatge, i són els alumnes i els 
mestres els que a partir de les motivacions dels alumnes, proposen temes a través 

dels quals anirem assolint els objectius i continguts d’aprenentatge de medi per al 
nivell en el que es troben. Es tracta doncs d’un canvi de metodologia i començar a 
viure els aprenentatges d’una manera molt més global, diversificada i significativa. 
 

Accions 
- Assolir els continguts del Desplegament Curricular de medi a través de la metodologia de 
projectes 
Rúbriques 
- Quin percentatge de continguts s’han assolit a través del treball per projectes. 
- Seguiment dels continguts assolits/no assolits per part dels alumnes 
- Intercanvi d’experiències, dubtes i propostes als intercicles i petit cicle 
- De quins projectes s’ha creat un arxiu digital/analògic amb els materials. 
 

2.1.2 Iniciar el canvi de metodologia del treball de l’àrea de matemàtiques 
Enguany es continua desplegant el projecte de direcció vigent per l’escola. En aquest 

segon curs escolar es fa un canvi d’enfoc a l’àrea de matemàtiques cap a una 
metodologia de treball manipulatiu i competencial. Aquest canvi metodològic té un 
calendari d’implantació de dos anys. 
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Aquest primer any s’iniciarà des de P3 fins a 3r, fent una inmersió total en el treball 
manipulatiu i l’àrea es vertebrarà a través de tres part: Raonar, manipular i exposar. 

 
De 4t a 6è, no es començarà encara a fer aquest treball amb materials manipulatius i 
es continuarà un sistema més tradicional basat en llibre de text, llibreta  i quadernet, 

però que no obstant també tindrà un nou enfoc competencial. Això vol dir que els 
aprenentatges aniran encaminats no només en l’aprenentatge d’aspectes conceptuals 
i mecànics de les matemàtiques, sino que els alumnes els sàpiguen aplicar aquests 

conceptes i aprenentatges a situacions dintre d’una realitat i un context. 
 
Accions  
- Assolir els continguts del Desplegament Curricular de matemàtiques a través del 
raonament, la manipulació i l’exposició. 
Rúbriques 
- Quin percentatge de continguts s’han plantejat amb un raonament ,manipulació i 
exposició 
- S’han fet intercanvi d’experiències, dubtes i propostes als intercicles i petit cícle 
- Quines propostes de millora, nous plantejaments s’han fet que es valorin positivament 
- S’ha fet un seguiment dels continguts assolits/no assolits per part dels alumnes 
- Ha calgut comprar nous materials al llarg del curs? Quins? Perquè? 
- Ha calgut generar nous materials al llarg del curs? Quins? Perquè? 

 
Accions 
- Plantejar els continguts de matemàtiques a través de situacions competencials 
Rúbriques 
- Quin percentatge de continguts s’han plantejat amb raonament , resolució de situacions 

reals i treball competencial, i exposició. 
- S’han fet intercanvi d’experiències, dubtes i propostes als intercicles i petit cícle 
- Quines propostes de millora, nous plantejaments s’han fet que es valorin positivament 
- S’ha fet un seguiment dels continguts assolits/no assolits per part dels alumnes 

 

2.1.3 Consolidar el Protocol d’acollida de mestres 
El fet que entre els cursos 13-14 i 14-15 es jubilés ¼ part de la plantilla, sumat a que 
aquests mestres feia molts anys que estaven a l’escola, i per tant tenien molt clars 

aspectes metodològics, de funcionament i de filosofia d’escola, ens va fer 
desenvolupar un Protocol d’acollida de mestres més concret que el que teníem fins 
ara, per tal de garantir aspectes metodològics, de funcionament i de filosofia d’escola. 

 
Accions 
- Entregar i revisar el Protocol i el llibre d’informacions del curs, els models i materials 
corresponents al curs o la especialitat del mestre/a 
Rúbriques 
- Reunions amb l’intercicle o coordinadora per explicar i aclarir funcionament 
- Seguiment i intercanvi dels aspectes de funcionament pedagògic diari (intercicles) 
- Coordinació de sortides, colònies, festes, avaluacions i finals de trimestre. 
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2.1.4. Activitats de dinamització de la llengua diària. 
Aquest plantejament per aquest curs té com a finalitat fixar, i aprofitar alguns dels 

molts aspectes que treballem diàriament la llengua. L’objectiu es precisament fer incís 
i posar-hi l’enfoc i l’atenció en aquells moments i aquelles situacions que generem a 

les nostres aules de manera habitual, però preveient un objectiu i una intenció 
concreta d’aquestes situacions, encaminades a la dinamització i millora bàsicament de 
tres aspectes. Lectura, expressió i comprensió Oral i Expressió i Comprensió escrita. 

Accions 
- Programar i dur a terme activitats diàries per la dinamització de la llengua 
Rúbriques 
- S’ha previst i planificat un espai de mitja hora de lectura diària 
- S’han previst i planificat situacions d’ensenyament aprenentatge per dinamitzar i millorar 

l’expressió i la comprensió Orals. 
- S’ha previst i planificat situacions d’ensenyament aprenentatge per dinamitzar i millorar 
l’expressió escrita. 
 

2.1.5Nou enfocament de la Comissió d’Atenció a la Diversitat i  Educació Especial. 
Amb el nou plantejament per projectes i després de la valoració del curs 2014-15 es va 
valorar la necessitat d’un nou enfocament de la CAD i de l’Educació Especial. 
Pel que fa a la CAD es prioritzarà per sobre d’altres reunions i trobades, i es farà el 

primer dimarts lectiu de cada mes. També es faran canvis en la manera de gestionar 
les derivacions i el treball amb les famílies que els seus fills facin treball específic 
d’educació especial. 

 
Pel que fa a l’educació Especial, es considera molt important que l’especialista pugui 
intervenir dins de l’aula simultàniament amb la mestra amb el gran grup quan es 

treballin projectes o amb materials manipulatiu dins de l’aula de P3 a 3r, i de 4t a 6è, 
tenir present de no programar activitats de projectes en hores d’Educació Especial. 
Per últim també s’aposta per fer grups per necessitats i no només per nivell, ja que 

pensem que és la manera més eficient d’aprofitar les hores d’especialista. 
 
Accions 
- Nou enfocament de la CAD 
Rúbriques 
- Quin percentatge de reunions CAD s’han fet 
- L’especialista d’Educació Especial ha fet el traspàs mensual als cicles 
- Hi ha hagut feedback entre les tutories i l’especialista EE, per tractar al CAD 
- S’ha respectat el nou procediment de derivació 

 
Accions 
- Nou enfocament de l’Educació Especial 
Rúbriques 
- S’ha treballat dins de l’aula en els moments de projecte i manipulacions tutor+EE 
- L’especialista ha treballat amb petits grups a l’aula d’EE 
- Quins agrupaments per necessitat s’han fet? 
- S’ha informat a les famílies llurs alumnes treballen amb la especialista d’EE.  
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2.1.6Reorganitzar els Cicles escolars per a la seva millor coordinació 
Donat que som una escola petita, amb dues coordinadores una de primària i l’altra 

d’infantil, i després de les valoracions fetes respecte al funcionament dels cicles el curs 
14-15. Per aquest proper curs es plantejaran dos grans cicles d’escola. Un primer que 

englobarà Cicle Infantil i Inicial , i un segon que englobarà Cicle Mitjà i Superior.Així 
mateix es canvia el dia setmanal de cicle que serà els dimecres. 
 

L’Objectiu d’aquesta reorganització és optimitzar els cicles i el treball que s’hi ha de 
fer, la coordinació d’aspectes rellevants de treball, de metodologia i del dia a dia de 
l’escola. També ha de ser un espai per fer intercanvi d’idees, experiències dubtes i 

propostes. 
 
Amb aquest mateix sentit els materials fungibles que fins ara es compartien amb tots 

els nivells, a partir d’enguany, també s’organitzarà i dividirà en aquests dos grans 
cicles de manera que la gestió sigui més acurada i millor planificada i consensuada 
pels cicles. 

 
Accions 
- Reorganitzar els Cicles escolars 
Rúbriques 
- S’han respectat els dies de cicle? Quants Cicles s’han fet? 
- Quins aspectes positius han sortit d’aquesta nova organització? Quins de negatius? 
- Ha millorat l’organització del material? 

 

2.1.7 GRODE i Sociogrames 
El curs passat una petita part del claustre es va formar en una eina molt potent a nivell 

d’analitzar i obtenir algunes informacions del grup classe per a afegir-la a la que com 
a mestres tenim dia a dia. Aquesta eina desenvolupada pel GRODE (Grup de Recerca 
Orientació del Desenvolupament Educatiu) de la Universitat Autonoma de Barcelona, 

ens ofereix una plataforma de generació de sociogrames per a conèixer la dinàmica 
del grup per poder intervenir pedagògicament. 
 
Accions 
- Fer servir els sociogrames com a eina per tenir una major informació per la gestió del grup  
Indicadors 
- S’han passat els sociogrames seguint els criteris establerts 
- S’ha fet un sociograma a l’inici i un al final del curs 
- S’han fet propostes que han implicat millores dins de la gestió del grup? 
 

2.1.8  Formacions claustre 
Els nous plantejaments de cara a el proper curs, pel que fa a noves metodologies ens 
generen la necessitat de continuar formant-nos en alguns aspectes i nous enfocs per 

anar adaptant-nos a les noves eines i propostes de treball 
 

Accions 
Realitzar formacions específiques a nivell de claustre  
Rúbriques 
- S’ha fet una formació amb el grup GRODE per saber aplicar i interpretar sociogrames 
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- S’ha fet una formació inicial sobre l’acompanyament emocional  
- S’ha fet una formació sobre el nou enfoc de les matemàtiques i materials manipulatius 
 

2.1.9 Continuar amb activitats d’identitat de centre: Cantània, Padrins de lectura, 
Lliga dels llibres, Roda dels Contes, revista 345, Musiquetes, hort, agenda 21, 
biblioteca i web. 
El centre duu a terme una sèrie d’activitats didàctiques que es consideren positives i 
beneficioses pel desenvolupament i l’adquisició d’aprenentatge dels alumnes donat 
que tracten aspectes curriculars i al mateix temps reforcen el treball en equip. Per 

aquest motiu, la Programació General de Centre contempla la realització de les 
següents activitats sempre que es donin les condicions adients: 

 Cantània a 4t: concert amb altres escoles de Barcelona. 
 Padrins de Lectura 6è-2n : activitat on els alumnes de 6è ajuden als alumnes de 

2n amb la lectura. 
 Lliga dels llibres 5è : joc de lectura amb als alumnes de la ciutat del mateix 

nivell. 
 Roda dels Contes 6è: activitat d’escriptura de narracions amb alumnes de 1r 

ESO de la ciutat. 
 Revista 345 Educació Infantil: document informatiu sobre les activitats 

realitzades pels alumnes d’educació infantil.  
 Musiquetes 2n: concert amb altres escoles de la ciutat. 

 
Accions 
Continuar les altres activitats d’identitat de centre 
Rúbriques 
- S’ha realitzat l’activitat de la cantània amb el grup de 4t 
- S’ha fet la sessió setmanal de padrins de lectura 
- S’ha participat i preparat la lliga dels llibres amb el grup de 5è 
- S’ha participat en l’activitat de la Roda dels contes de 6è 
- S’han elaborat les revistes d’escola 345 i la ESJEP 
- S’ha participat en les musiquetes de 2n. 
- S’ha dut a terme l’activitat de préstec de biblioteca 

- S’ha fet la dinamització de l’hort 

- S’ha col·laborat i participat a l’agenda 21 

- S’han realitzat les colònies i sortides 

- S’ha dut a terme l’activitat de piscina de P3 a 4t 

 

2.1.10 Dinamitzar els Patis 
Continuarem amb dos torns de pati: infantil i primària. En el cas de primer de primària 
el pas al segon torn de primària es farà de manera progressiva per facilitar l’adaptació 

al nou ritme. Començaran en el primer torn i al llarg del curs aniran modificant per tal 
que s’adaptin al nou torn de primària. Tots els mestres faran 4 dies de patis i han 
d’estar distribuïts per tota la superfície del mateix vigilant que no hi hagi incidències, 

es respectin les normes de convivència i prevenint i ajudant a resoldre els possibles 
conflictes. 
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Accions 
Realitzar una adaptació  progressiva al torn de primària el 1r nivell de Cicle Inicial 
Rúbriques 
- S’ha fet una adaptació  gradual per tal que els alumnes assoleixin bé el nou ritme escolar 
- Quina ha estat la progressió i la temporització d’aquesta adaptació 

 
Accions 
Temps de pati per respectar la convivencia i acompanyar en la resolució de conflictes 
Rúbriques 
- S’ha realitzat un horari organitzant el temps de pati? 
- S’han consensuat els criteris a l’hora de vigilar, preveure i resoldre incidències? 

 

2.1.11 Partnership amb l’escola St Cuthberts with St. Matthias CE primary school 
Continuarem amb aquest projecte llur objectiu és el d’utilitzar la llengua anglesa com 

a la informació per poder resoldre les situacions d’ensenyament-aprenentatge que es 
proposen. 
 

Accions 

Realitzar trobades amb els alumnes de l’escola St. Cuthberts primary school 

Rúbriques 

- S’ha realitzat com a mínim una trobada entre els alumnes de les dues escoles. 

- S’han programat activitats per fomentar la  interacció entre els alumnes. 

 

2.2 Àmbit Econòmic 

2.2.1 Assignar els mitjans i el pressupost pel desenvolupament de la pràctica 
docent. 
Durant el curs, es vetllarà per tal que els recursos econòmics s’assignin a cadascuna 
de les partides del pressupost de la millora manera possible, modificant les quantitats 

assignades en cas que sigui necessari per la nostra pràctica docent. 
 

Accions 

Crear un pressupost anual que atengui les necessitats del centre equitativament. 

Rúbriques 

 S’han valorat i prioritzat les necessitats del centre. 
 S’han creat les partides econòmiques adequades per respondre a les necessitats del 

centre. 
 S’ha proposat un pressupost que ha donat resposta a  aquestes necessitats. 

 

2.2.2 Consolidar la gestió econòmica amb format SAGA i el possible pas a Esfera. 
Tal i com exigeix el Departament d’Ensenyament, continuarem la feina de gestió 
econòmica del centre amb SAGA. Aquest curs, caldrà consolidar algunes de les accions 

realitzades el curs passat i revisar l’ organització de les partides generades per tal de 
comprovar si cal fer alguna modificació.  
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D’altra banda, caldrà tenir present que el possible pas a la nova plataforma de gestió 
Esfera pot suposar la inversió de més hores  de les destinades a la gestió econòmica 

per tal de poder reorganitzar i continuar tenint aquest aspecte al dia. 
 

Accions 

Assignar franges horàries concretes al secretari del centre per poder realitzar aquesta tasca. 

Rúbriques 

 S’han organitzat les hores de secretària per poder portar la gestió económica del 
centre actualitzada. 

 S’han ampliat, en cas necessari, les hores dedicades a la gestió econòmica per respondre 
al canvi de plataforma de gestió escolar. 

 S’han pogut revisar les partides i fer les modificacions convenients. 
 

2.2.3 Optimitzar els recursos i el control de les despeses generals. 
El programa de comptabilitat que es fa servir ara mateix, SAGA, ens permet 
comprovar en qualsevol moment l’estat comptable de cadascuna de les partides, de 
manera que és àgil portar un control correcte de les despeses generades pel centre. 

Suposem que el programa esfera continuarà una dinámica similar que ens continuarà 
permetent optimitzar i fer un bon control dels recursos de l’escola. 
 

Accions 

Introducció al programa de gestió cadascun dels pagaments i els ingressos que es 
succeeixen al centre. 

Rúbriques 

- S’ha fet un seguiment i una valoració mensual de l’estat de les diferents partides 
econòmiques. 
- S’han modificat les partides econòmiques necessàries per poder atendre a les necessitats del 
centre. 

- S’ha comprovat que les assignacions a cada partida han respòs a les necessitats del centre.  

 

2.3 Àmbit Organitzatiu 

2.3.1  Assegurar un traspàs d’informació correcte als nous membres del claustre. 
Tal i com es programa cada curs, durant els dies de final de juny i inici de setembre, 
es programen les reunions de traspàs necessàries per tal que mestres puguin iniciar el 

curs amb la informació necessària sobre el grup amb que treballaran aquest curs. 
Aquestes reunions han de servir per poder donar la informació necessària sobre el 
grup general, els alumnes en concret, la manera de treballar, els continguts 

treballats…. Així mateix, els mestres han de traspassar la carpeta de classe, on ha 
d’haver la informació necessària ( llistats, entrevistes…) 
 

A més, els mestres reben al setembre un Protocol d’acollida que recull tota la 
informació necessària sobre el centre i sobre la programació pel curs 15-16. A més 

aquest document ha de donar als membres del claustre les directrius generals per 
elaborar la seva programació d’aula i poder realitzar la seva feina amb més 
autonomia. 
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Accions 

Programar reunions de traspàs entre els membres del claustre. 

Donar el Protocol d’acollida a tots els membres del claustre i revisar-ho conjuntament. 

Rúbriques 

 S’ha portat a terme les reunions de traspàs abans que hagi començat els curs. 
 S’ha revisat en claustre el protocol d’acollida i s’han aclarit els dubtes o fet 

modificacions acordades en claustre. 
 S’ha valorat com una eina útil durant el curs. 

 

2.3.2  Elaborar els horaris atenent als criteris pedagògics que estableixi l’equip 
de mestres. 
Tal i com ja s’ha fet, els horaris s’elaboraran atenent als criteris pedagògics acordats 
en claustre, sempre i quan la situació actual en quan a plantilla i hores lectives ens ho 

permeti.  
Aquests criteris seran, a més del habituals:  

 Evitar l’entrada d’especialistes abans del pati a infantil. 

 Fer coincidir les sessions amb suport, reforç, desdoblament, Educació especial 
amb les àrees instrumentals. 

 Intentar augmentar el nombre de  desdoblaments o de suports a l’aula, sempre 

que sigui possible. 
 Assignar tres sessions a l’aula de TIC-TAC per tal d’aprofitar l’espai el màxim 

possible, no establir una hora fixa setmanal a l’horari, repartir les últimes 

sessions de la tarda per no repetir àrees en aquella franja horària. 
 

S’establirà un calendari de reunions: claustre, sessions d’avaluació, cicles, coordinació 
pedagògica, etc. i es tindrà present la previsió de les diferents activitats i projectes que 
es duran a terme, per tal de tenir una visió global de com està organitzat el curs i que 

ens permeti fer actuacions més adequades.  
 

Accions 

Organitzar horaris atenent als criteris establerts i a la valoració feta a final de curs per atendre 
a les propostes de millora. 

Programar el calendari de reunions amb antelació per poder organitzar-les de la millor manera 
possible. 

Rúbriques 

- S’ha aconseguit respectar els criteris per fer els horaris. 

- S’han respectat el calendari de reunions programat. 

- S’han treballat els objectius programats i s’ha pogut arribar a acords pedagògics i 
organitzatius. 

 

 

2.3.3. Organitzar el Suport Escolar personalitzat (SEP) 
Tal i com s’ha fet en cursos anteriors, s’adequaran els horaris al Suport Escolar 
Personalitzat seguint les instruccions que marca el Departament d’Ensenyament pels 
nivells de P4, P5, Cicle Inicial i 6è. La resta de nivells comptarà amb les hores de reforç 

que ens permeti l’organització dels horaris. El grup de 6è rebrà una part d’aquest 
suport fora de l’horari lectiu, de 8:30 a 9:00 per treballar l’organització i les tècniques 

d’estudi. 
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Accions 

Programar els objectius i les activitats destinades a les hores de SEP i reforços per treballar els 
aspectes amb més dificultats. 

Rúbriques 

- S’han organitzat els SEPs i reforços per realitzar activitats concretes. 

- S’han reforçat aspectes com l’expressió escrita, la comprensió lectora o la resolució de 
problemes matemàtics. 

-S’han organitzat el SEPs en franges horàries en que són realment profitosos. 

 

 

2.3.4 Actualitzar i millorar els recursos del centre. 
Aquest curs l’escola tornarà a destinar una part dels ingressos de la socialització de 
llibres a la compra de material pedagògic dirigit a recolzar el treball per projectes a 

l’àrea de medi i de matemàtiques, segons marca aquesta Programació general. 
Tot aquests nous materials mostren que un dels objectius de la nostra comunitat 
educativa és actualitzar el recursos amb els que comptem per tal de poder donar una 

atenció adequada als alumnes i les alumnes del centre. 
 

Accions 

Ampliar el fons de material amb que compta l’escola. 

Rúbriques 

-S’han comprat nous material per les àrees de medi i matemàtiques. 
- Quins nous materials inventariables pel centre s’han adquirit 
- S’han generat materials nous. 

- S’han actualitzat els inventaris corresponents als diferents recursos 

 

2.3.5 Col·laborar en la coordinació dels serveis de l’escola. 
L’escola, a través de les diferents comissions de treball, col·laborarà en coordinació 
amb l’AMPA per tal de poder oferir els millors serveis i de la millor manera possible. 
 

Accions 

Programar reunions periòdiques amb les diferents comissions de l’AMPA. 

Rúbriques 

-S’han fet reunions amb les comissions de l’AMPA on s’han pres decisions sobre el servei de 
menjador, extraescolars, casal d’estiu, festes d’escola... 

- S’ha valorat els diferents serveis i s’han fet porpostes de millora. 

 

2.3.6 Col·laborar amb les universitats en la Formació inicial de nous mestres 
Tal i com s’ha fet altres cursos, el centre continuarà participant en la formació de mestres de 

pràctiques col·laborant amb diferents centres universitaris. És un projecte molt profitós pels 
alumnes de pràctiques i pel centre, ja que ens aporta noves eines de treball i una ampliació de 
recursos humans necessària, donada la situació actual de la plantilla. 
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Accions 

Tutoritzar alumnes de pràctiques dels diferents nivells de pràcticum i especialitats. 

Rúbriques 

 Els alumnes de pràctiques han col·laborat en les activitats d’escola. 
 S’ha comptat amb els alumnes de pràctiques a nivell d’ organització del centre. 

2.4 Àmbit Institucional 

2.4.1  Apropar la realitat del barri i la ciutat als alumnes. 
Tal i com venim fent des de fa alguns cursos, el centre participarà i informarà a les 
famílies de les activitats esportives, lúdiques, culturals organitzades al barri o a la 
ciutat per tal de donar a conèixer als alumnes les oportunitats i recursos que tenen al 

seu abast. 
 

Així mateix, el centre continuarà amb l’objectiu començat el curs passat, oferint 
activitats a la ciutat de Barcelona i fent ús del transport públic com a mitjà de transport 
habitual.  
 

Accions 

Programar activitats per tal que els alumnes puguin coneixer l’entorn proper 

Rúbriques 

-S’han organitzat activitats a l’Hospitaet de Llobregat. 

-S’ha programat activitats a Barcelona. 

-S’ha fet ús del transport públic com a mitjà de transport. 

 

3. Organització general del centre 

3.1 Quadre Pedagògic 
Com sempre, però especialment aquest, l’organització del quadre pedagògic ve 

donada per la casuística resultant de les jubilacions.  
 
EDUCACIÓ INFANTIL  

E.I. 3 anys  Marta Gonzàlez 
E.I. 4 anys  Conxita Feliu 

E.I. 5 anys : Desirée Solana 
Mestre de suport: Mª Carmen Villanueva 
  

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
1r Cicle 1r : Sònia Pèrez 
  2n:Carme Moreno 

2n Cicle 3r: Teresa Husillos 
  4rt A: Olga Ribera 
  4rt B: Gemma Cuscó 

3r Cicle 5è: Maribel García 
  6è:Carmen Alonso 
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ESPECIALISTES 
Llengua Estrangera Anglès: Mila Gómez 

Educació Especial: Pepi Sánchez  
Educació Musical: Marta Zamora 
Educació Física: Antulio Pérez 

  
EQUIP DIRECTIU 
Director Antulio Pérez 

Cap d´Estudis: Carmen Alonso 
Secretari: Jesús Chivite 
  

ADMINISTRACIÓ: Pere Díaz 
CONSERGERIA: Mercè Rodríguez 
 

Accions 

Assignar càrrecs, tutories i especialitats 

Rúbriques 

- S’han tingut en compte els criteris d’assignació de tutories i especialitats? 

- S’ha promogut el canvi de cicle dels diferents docents. Quin percentatge ha canviat 

- Quin és el grau de satisfacció de la comunitat educativa? Alumnes, Mestres, famílies 

 

3.2 Calendari del curs escolar 2015-16 
 

Inici de les classes: 14 de setembre de 2015 
Vacances de Nadal:Del 23 de desembre de 2015, al 7 de gener de 2016 (ambdós 

inclosos) El 22 de desembre  de 9 a 13h  
Vacances de Setmana Santa:del 21 al 28 de març de 2016 (ambdós inclosos) 

Darrer dia de curs:21 de juny de 2016 
 
Dies festius - any 2.015 

 Dijous, 24 de setembre (Festa local) 
 Dilluns, 12 d’octubre (festiu) 

 Dilluns, 2 de novembre (lliure disposició) 
 Dilluns, 7 de desembre (lliure disposició) 

 Dimarts, 8 de desembre (festiu)  

 
Dies festius - any 2.016 

 Divendres 12 de febrer (festa local) 
 Dilluns, 15 de febrer (lliure disposició) 

 Divendres, 13 de maig (lliures disposició) 
 Dilluns, 16 de maig (festiu) 

 
Jornada intensiva: 

 22 de desembre de 2015 (últim dia 1er trimestre, de 9 a 13h) 
 Del 6 al 21 de juny de 2016 ( horari de 9 a 13h) 
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Accions 

Assignar dies de lliure disposició i consensuar  

Rúbriques 

- S’ha tingut en compte la proposta feta per a la ciutat en quant a dies de lliur disposició? 

- Hi ha hagut consens? 

3.3 Horari del centre 
Les classes començaran dilluns 14 de setembre de 2015. 
El grup de P3 farà l’entrada esglaonada durant la primera setmana en dos torns 

 9 a 10:30h 
 11 a 12:30h 

Per la resta de grups, l´horari serà de 9 a 12:30h i de 15 a 16:30h. 
 
Els i les alumnes de 6è, entraran a les 8:30 de dilluns a dijous per fer les hores 

SEP que el departament marca fer fora de l’horari lectiu. L’organització dels dies 
els definirà la tutoria. 

 
El horaris lectius són diferents segons el cicle educatiu: 

 Educació Infantil, les classes seran de 45minuts.  

 Cicle Inicial*, Cicle Mitjà i el Cicle Superior, les classes són d’una hora.  
Aquesta organització horària, implica que l’escola fa dos torns de pati: 

1r torn de pati:  10’30 a 11 h  Educació Infantil  
2n torn de pati:   11 a 11’30 h  Cicle Inicial*, Cicle Mitjà i Cicle Superior. 
*El primer nivell de Cicle inicial farà una adaptació progressiva als horaris de primària 

Accions 

Assignar hores i horaris als diferents grups  

Rúbriques 

- S’han hagut de fer adaptacions al llarg del curs? 

- El grau de satisfacció amb els horaris quin ha estat? 
 

3.4 Relacions família – escola 

3.4.1. Reunions d’inici de curs 
Durant les primeres setmanes del curs es convoca una reunió per a les famílies. El 

tutor o tutora informa de la programació i planificació de les activitats de la seva classe 
i del seu Cicle, així com d’altres informacions referents a normes de convivència del 
centre, documentació necessària i d’altres que permeten a les famílies poder 

participar de les activitats de l’escola adequadament. 

 Nivell   Data     Hora 

P3   diljous 1 d’octubre   16,45 h. 

P4  diljous 1 d’octubre   16,45 h. 
P5  diljous 1 d’octubre   16,45 h. 

1r   dimecres, 7 d’octubre  16,45 h. 
2n    dimecres, 7 d’octubre  16,45 h. 
3r   dilluns, 28 de setembre  16,45 h. 

4tA   dilluns, 28 de setembre  16,45 h. 
   4tB      dilluns, 28 de setembre   16,45 h. 

5è   dimarts, 6 d’octubre   16,45 h. 

6è   dimarts, 6 d’octubre   16,45 h. 
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Durant les reunions hi ha servei d’acollida, excepte pels alumnes de Cicle Superior. 
 

Accions 

Assignar en diferents dies i amb antelació les diferents reunions de cada Cicle per tal 
d’afavorir la major assistència de les famílies 

Rúbriques 

- Quin percentatge d’assitència i de faltes comunicades hi ha hagut a les reunions. 

- Com s’ha valorat el servei d’acollida 
 

3.4.2. Informes d’avaluació 
En acabar cada trimestre, les tutories informen a les famílies sobre l’evolució dels 
infants. Els alumnes de primària reben un informe trimestral. Pel que fa als d’infantil, 
reben un informe el primer i el tercer trimestre. El segon trimestre, es convocarà una 

reunió per valorar l’evolució del grup. 

Aquest curs per segon any, els informes incorporaran una pestanya al final, per tal que 
les famílies la retornin signada i el centre pugui assegurar que tots els alumnes han 

entregat l’informe a casa.  

Accions 

Afavorir la comunicació i el seguiment mitjançant els informes d’avaluació 

Rúbriques 

- S’han retornat signats tots els informes donats 

- Ha calgut necessitat mantenir una reunió per tal d’acabar d’explicar l’informe 
 

3.4.3. Entrevistes amb les famílies 
Tots els membres del claustre tenen assignada una franja horària de dedicació a 
entrevistes amb famílies, dimarts de 12.30 a 13:30h. 
Durant el segon trimestre, els tutors convocaran totes les famílies del grup classe per 

poder fer una valoració individual de l’evolució de cadascun dels alumnes, poder 
resoldre possibles dubtes i donar estratègies a les famílies per a que puguin 
acompanyar als seus fills o les seves filles en el procés d’aprenentatge. Sempre que el 

tutor o el mestre especialistaho cregui convenient, podrà convocar a les famílies per 
tractar temes relacionats amb l’evolució de l’alumnat. 
Així mateix, les famílies podran demanar entrevistes amb el mestre tutor  o 

especialista quan necessitin resoldre algun dubte o tinguin algun tema important a 
tractar sobre els seus fills i filles. 

 
Accions 

Mantenir com a mínim una trobada al curs amb les famílies per posar en comú diferents 
aspectes del desenvolupament de l’alumne i del seu entorn. 

Rúbriques 

- Quantes entrevistes s’han mantingut amb cada familia (tutories i especialistes) 

- S’han prioritzat aquelles que l’alumne es troba amb una situació més complexa 
- S’han realitzat acords que s’hagin incomplert o no s’hagin arribat a assolir? 
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3.4.4. Atenció i tractament a les famílies amb situacions específiques. 
El centre continuarà vetllant per tal d’atendre les famílies amb situacions complexes i 

oferir el recursos que estiguin al seu abast per facilitar la resolució d’aquestes 
mateixes situacions a través de beques de menjador, partida solidària o ajuts de 

material a través de la Comissió Socioeducativa. 
 
En d’altres situacions més específiques, es treballarà en col·laboració amb l’AMPA tal 

i com ja s’ha fet en d’altres ocasions per tal d’atendre totes les famílies de la millor 
manera possible. 
 
Accions 

Mantenir un seguiment periòdic de les famílies amb situacions complexes 

Rúbriques 

- Quina freqüència hi ha hagut de reunions socioeducatives 

- S’ha tingut contacte amb serveis socials i les famílies per millorar la seva situació 

 

3.5 Calendari i horari de reunions dels òrgans de govern del centre 

3.5.1. Consell Escolar 
Per tal de fer més funcionals les reunions de Consell Escolar, aquest curs s’establirà un 

calendari provisional de reunions al llarg del curs que ajudarà a tots els membres del 
Consell Escolar a organitzar-se amb temps per poder assistir-hi. 
Així mateix, es farà un resum aproximat dels temes a tractar en cadascuna de les 

reunions fixades per tal d’agilitzar les tasques a realitzar. 
Les reunions es continuaran convocant a les 16.45h en dies alterns de dilluns a dijous 
per facilitar l’assistència de tots i cadascun dels membres. 

 
Accions 

Reunir als representants de la comunitat educativa per tal de fer un seguiment de 
l’evolució de l’escola i fer propostes de millores 

Rúbriques 

- S’ha respectat el calendari prefixat i s’han mantingut la temporització de les trobades 

- Quina valoració s’en fa per part dels diferents representants, del Consell Escolar 

 
1r trimestre.  

Es reuneix per presentar i aprovar, si s’escau: 
 Extraescolars i  sortides i colònies (al mes de setembre) 
 El Pla General Anual, document on queden reflectides les activitats que farà 

l'Escola al llarg del curs. 
 Altres punts que puguin sorgir. 

 
2n trimestre.  

 Valoració de les activitats del 1r trimestre. 
 Tancament del pressupost  de l’any anterior i aprovació de l’actual. 

 Modificació, si s’escau, i aprovació de la quota socialitzada per l’any següent. 

 Es fan les valoracions de les activitats realitzades i un seguiment dels 
pressupostos, i altres punts que puguin sorgir. 

 Convocatòria d’eleccions dels membres del Consell Escolar. 

 Altres punts que puguin sorgir. 
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3r trimestre. 

 Valoració de les activitats del 2n trimestre. 
 Informació sobre preinscripció i matrícules curs següent. 

 Valoració del curs per poder aprovar la memòria de centre. 
 Modificació, si s’escau, i aprovació de la quota de socialització de llibres de text pel 

curs següent. 
 La Memòria Anual del curs anterior. 

 Altres punts que puguin sorgir. 

 
 
Aquest calendari es pot veure modificat segons ho requereixi el funcionament de 

l’escola. 
 

3.5.2. Equip Directiu 
Director   Antulio Pérez 
Cap d’ Estudis  Carmen Alonso 

Secretari   Jesús Chivite 

 
Es reuneix els dijous de 9 a 10 hores. 
 

L’horari d’atenció al públic de l’Equip Directiu és el següent: 
 
Director: dimarts i dimecres de 9 a 10:00h 

 
Cap d´Estudis: dimarts de 15 a 15:45 i dijous de 9:00h a 10:00h 
 

Secretari: dimarts de 9:00 a 10:00h i dijous de 9 a 10:00h 

3.5.3. Equip de Coordinació Pedagògica 
L’ Equip Pedagògic està format per: 

Director   Antulio Pérez 
Cap d’ Estudis   Carmen Alonso 
Secretari   Jesús Chivite 

Coordinador Infantil  Carme Villanueva 
Coordinadora Primària Mila Gómez 

Es reuneix els dilluns de 12:30 a 14:00 hores 

3.6 Calendari i horari de reunions del professorat 
Claustres 
Les reunions de claustre es realitzen els dijous de 12:30 a 14:00 hores, setmanal o 

quinzenalment, segons les dates i els necessitats. 
 
Intercicles 

Els Cicles es reuneixen els dimecres de 12:30 a 14:00 hores, setmanalment. 
La coordinadora del Cicle Infantil i inicial serà la Carme Villanueva 
La coordinadora del Cicle Mitjà i Superior serà la Mila Gómez 
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Comissions 
Les comissions de treball es reuneixen els dilluns de 12:30 a 14:00h, setmanal o 

quinzenalment, segons les necessitats del centre. 

3.7 Calendari d’avaluacions 
Al final de cada trimestre s'informa a les famílies de l’evolució del seu fill o filla,  
mitjançant un informe escrit o una reunió de valoració. 

 

CICLES 1r. Trimestre 2n. Trimestre 3r. trimestre 

Cicle Infantil 

 
Informe tutoria 
 

 
Entrevistes personals 
Reunió de valoració 

curs amb les famílies 

 
Informe tutoria 
 

Cicle Inicial 

 

Autoavaluació 
Informe tutoria 
 

 

Entrevistes personals 
Autoavaluació 
Informe tutoria 

 

 

Autoavaluació 
Informe tutoria 
 

Cicle mitjà 

 

Autoavaluació 
Informe tutoria 

Entrevistes personals 

Autoavaluació 
Informe tutoria 

Autoavaluació 

Informe tutoria 
 

Cicle superior 

Autoavaluació 

Informe tutoria 
 

Entrevistes personals 

Autoavaluació 
Informe tutoria 

Autoavaluació 

Informe tutoria 
 

 

Orientació escolar amb les famílies de 6è curs 
Durant el curs, i a les entrevistes amb la família, la tutoria ajudarà a aclarir els dubtes 
que puguin sorgir a l’hora d’escollir un institut. 

Aquests curs, a la zona de Sant Josep- Centre- Sant Feliu es continuarà fent la 
coordinació d’escoles de Primària i Secundària per fer un traspàs acurat sobre la 
informació referent a cadascun dels alumnes. 

3.8 Calendari de lliurament dels informes a les famílies 
 
Els informes es lliuraran a les famílies l’últim dia del trimestre. Les famílies hauran de 

retornar el full signat conforme han rebut l’informe el primer dia del següent trimestre 
o el primer dia del curs següent, en el cas del tercer trimestre. 
 
 

1r trimestre 22/12/2015 

2n trimestre 18/03/2016 

3r trimestre 21/06/2016 
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3.9 Calendari de sortides i colònies 
 

Els objectius generals són: 
 Treballar, fora del centre educatiu, els objectius de les diferents àrees curriculars a 

través de les pròpies vivències i l’observació directa. 
 Oferir un ventall ampli d’experiències que tinguin en compte la realitat de l’entorn 

dels nostres alumnes. 
 Donar a conèixer l’entorn més proper, treballant el barri (Educació infantil i Cicle 

Inicial), a nostra ciutat (Cicle Mitjà) i Barcelona ( Cicle superior). 
 Fer ús del transport públic i conèixer les normes de convivència ( Cicle mitjà i 

superior). 
 Aprofitar les estades per observar, amb més cura i temps, el comportament dels 

nostres alumnes i establir llaços de confiança i afecte amb les tutories. 

 
La llista de sortides i colònies romandrà oberta a altres activitats que puguin sorgir al 

llarg del curs i treballin aspectes inclosos en la programació del centre: exposicions, 
tallers i altres activitats que es programin des de l’àrea d’educació de l’Ajuntament de 
la ciutat.  El quadre resum està en l'annex 1 del PAC. 
 

3.10 Festes de l’escola 
Tenen com a objectiu principal donar a conèixer la nostra història, gastronomia, 

músques, danses i d’altres signes culturals.  

A més, són una oportunitat molt valuosa de crear espais on tots els membres que 
formen la comunitat poden interactuar i millorar la pràctica educativa. Per aquest 

motiu, les festa de l’escola continuaran sent obertes a totes les famílies i es continuarà 
treballant en col·laboració amb aquestes mateixes per organitzar totes les activitats 
que es puguin realitzar. 

 

3.11 Equips de treball durant el present curs 
 

COMISSIONS i 
CÀRRECS 

REPRESENTANTS i 
            ENCARREGATS 
 

CONSELL ESCOLAR 
 
 
 

Carme Villanueva 
Sonia Pérez 
Marta González 
Antulio Pérez 
Pepi Sánchez 
Mila Gómez 
Jesús Chivite 
Conxita Feliu 
Carmen Alonso 

BIBLIOTECA Carme Villanueva 
Conxita Feliu 
Antulio Pérez 
 

EQUIP DE 
COORDINACIÓ 

Antulio Pérez 
Jesús Chivite 
Mila Gomez 
Carme Villanueva 
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Carmen Alonso 

RISCOS LABORALS Pepi Sánchez 

TAC Antulio Pérez  
Jesús Chivite 
 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT (CAD) 

Carmen Alonso 
Pepi Sánchez 
Eva Moragues (EAP) 

MEDI 
(AGENDA 21 
HORT ESCOLAR) 

 
Mila Gómez, Gemma Cuscó, Marta González 
Jesús Chivite 

WEB Antulio Pérez 
 

FESTES 

CASTANYADA 
 

Maribel, Pepi, Carme M 

NADAL 
 

Marta Z, Carme V, Olga R, Mila 

CARNAVAL 
 

Gemma, Conxita, Antulio 

SANT JORDI 
 

Sonia, Tere, Marta, Desirée 

FI DE CURS 
 

Carmen A.,  Jesús 

REVISTA 345 Carme Villanueva,Marta González,Desireé Solana,Conxita Feliu 
 

REVISTA ESJEP Antulio Pérez Gómez 

3.12 Serveis del centre: menjador i aula d’acollida 
Menjador 

El Consell Escolar ha contractat els serveis i l’assessorament de l’empresa SERVEIS 
D’ESPLAI que coordina tots els aspectes d’organització, educatius i laborals, excepte 
la gestió econòmica.  

 

Aula d’ acollida 

L’AMPA de l’escola ofereix, sempre subjecte a la demanda que hi hagi, un servei 

d’acollida MATINAL (SAM) diari de 8 a 9 del matí i d’acollida DE TARDA (SAT) de 16:30 
a 17:30h  

  

3.13 Llibres de text 
Aquest curs, es mantindran els llibres de text que es van acordar el curs passat per 
cadascun del nivells educatius, excepte per l’àrea de matemàtiques.  

Tal i com es preveia al projecte de direcció, aquest curs el claustre ha engegat el 
treball sense fer servir ono basat en el llibre de text per a l’àrea de matemàtiques. Per 
tal de poder respondre amb coherència i evitar deixar buits de coneixements en 

aquesta àrea, s’ha acordat que els grups d’educació infantil, i  primària fins a 3r, 
treballaran les matemàtiques a través de la manipulació i l’experimentació. De quart a 
sisè s’ha iniciat l’enfoc d’aquesta àrea d’una manera competencial, posant l’accent 

sobretot en el saber resoldre i aplicar a través de les matemàtiques situacions 
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significatives i superar l’enfoc més mecanicista tradicional. El curs vinent, es preveu 
que la resta de nivells comencin a treballar amb aquesta metodologia implementada 

amb materials, manipulacions i jocs. És per aquest motiu, el claustre s’ha organitzat 
per poder elaborar o comprar tots els materials necessaris per aquesta àrea. 

Aquesta decisió suposa que s’ha d’incrementar la dotació de recursos econòmics 

destinats a les àrees on ja treballem sense llibre de text, ja que s’han de comprar i 
elaborar nous materials ( coneixement del medi i matemàtiques fins a 3r).  

El claustre ho valora com un canvi necessari, de renovació pedagògica i més d’acord 

a les noves pedagogies que la neurociència està marcant per tal de poder crear millors 
aprenentatges i plantejar millors situacions pels alumnes. 

La valoració que fan les famílies i els mestres és positiva pel que fa a la socialització. 

Gairebé tots els alumnes han mostrat tenir cura dels llibres renovats el curs passat, 
excepte algun cas aïllat que s’ha hagut de fer càrrec de les despeses derivades del 
tracte que el seu fill ha donat a algun llibre de text. S’ha de fer un replantejament amb 

els llibres de cicle superior que estan en el seu darrer any de servei, tenint en compte 
que els dos propers cursos hi haurà cada any un doble grup. 

Accions 

Adaptar el concepte de socialització de llibres de text a la nova realitat escolar 

Rúbriques 

- S’ha fet un replantejament i una redistribució dels recursos adaptat a la nova realitat 

- Quina previsió s’ha fet pel doble grup a cicle superior 

 

3.14 Mitjans de comunicació – informació amb les famílies 
Comuniquem i informem a les famílies mitjançant circulars que lliurem a l’alumnat i els 
panells informatius aportats per l’AMPA. 

Igual que el curs anterior,  es potenciarà l’ús del web com eina de comunicació, 

donant a conèixer els documents del centre, les novetats, les activitats que realitzen 
els alumnes i d’altres. A més, l’escola compta amb un compte twitter on es mostren 
informacions sobre les activitats d’escola. 

A més, es farà servir el taulell d’anuncis exterior per les informacions permanents 
durant tot el curs ( horaris d’atenció, calendari escolar...). 

Per tal que determinades informacions arribin amb la màxima brevetat i eficiència 

possible, es farà un grup de pares delegats a qui es faran arribar les comunicacions a 
través del correu electrònic i que seran els encarregats de passar aquesta informació 

a la resta de les famílies del grup classe. 

Accions 

Adoptar mesures per millorar les comunicacions amb les famílies 

Rúbriques 

- Quins han estat els principals mitjans de comunicació amb les famílies 

- S’han adoptat mesures noves? Quin impacte han tingut. 
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3.15 Prevenció de riscos laborals 
La Coordinadora presenta i prepara el següent pla de treball: 

 Actualització del manual del pla d’emergència. 
 Assistència a les reunions convocades per la Secció de Prevenció de riscos laborals 

i altres possibles entitats sobre P.R.L. 
 Seguiment de les actuacions adeqüades en matèria de seguretat i salut.  

 Preparació i realització de sessions informatives amb el claustre sobre els 
simulacres i altres aspectes. 

 Col·laboració amb el director en la formalització i tramesa als Serveis 
Territorials-Secció de PRL, de les fitxes 27 i 28 del Manual del Pla d’Emegència 

sobre els resultats del simulacre. 
 Començar l’elaboració d’uns nous cartells, als diferents espais de l’escola, de les 

funcions a realitzar en cas d’evacuació.  
 Actualització de les dades del personal de l’escola, dels centres assistencials 

sanitaris on es vol ser atés en cas d’accident laboral.  
 Col.laboració amb el director en la formalització i tramesa del procediment de 

comunicació en cas d’accident laboral.  
 Revisió d’instal·lacions ( llums i cartells d’emergència, farmaciola…) 

 Coordinació amb el monitoratge de menjador i de les activitats extraescolars. 
 Elaboració d’un tríptic relatiu a Prevenció de Riscos Laborals. (Es repartirà al 

Claustre i al servei de menjador). 
 Pla d’emergència ( Actualització i simulacre) 

 Seguiment d’accidents. 
 Seguiment de plagues. 

 
Accions 

Seguir el pla de treball organitzat per la coordinadora 

Rúbriques 

- S’han fet efectius els punts de treballs proposats al pla? 

- Hi ha hagut mesures o propostes de millora. 

 
 

3.16 Activitats extraescolars 
A l’annex 2 hi ha el detall de les activitats que es proposen per aquest curs, horaris, 
espais i monitoratge que s’encarrega de les activitats extraescolars. 

A més de les presentades, s’oferiran tallers i activitats puntuals relacionats amb les 
festes de l’escola i d’altres interessos. 
 
Accions 

Oferir unes activitats extraescolars adaptades a les famílies i a la filosofia d’escola 

Rúbriques 

- S’han fet trobades de coordinació per fer seguiment de les activitats AMPA – Escola 

- S’han consensuat les activitats proposades 
- S’han ofert altres activitats a més de les presentades inicialment 

 

ANNEX 1: Quadre de sortides i colònies 
ANNEX 2: Activitats extraescolars 
ANNEX 3: Llibret d’informacions a les famílies. 


