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Presentació  

La present Programació Anual, corresponent al curs 2014/2015, recull tota la feina programada 

per l’Equip Directiu, pels cicles, per l’AMPA, l’EAP i altres entitats col·laboradores. 

Aquest curs com a objectius generals de centre ens hem  marcat els següents: 

Àmbit organitzatiu:  

Acabar d’elaborar el Pla lector de centre 

Elaborar el Pla d’acció Tutorial 

Àmbit ensenyament/aprenentatge:  

Treballar per aconseguir una millora en el rendiment acadèmic dels alumnes, posant especial 

èmfasis en les matèries instrumentals, en la llengua estrangera i en la competència digital. 

Pel que fa a les àrees de llengües, potenciar el treball d’aula amb les actuacions de millora en 

expressió escrita que es van elaborar en el seminari de Coordinació Primària/Secundària el 

curs passat. Impulsar la lectura amb actuacions destinades exclusivament a aquest fi, posant 

especial èmfasis en les actuacions que figuren en el Pla lector, que s’acabarà d’elaborar aquest 

curs. Potenciar l’anglès amb diverses activitats que impliquin a altres matèries. 

En l’àrea de matemàtiques aprofundir en les actuacions de millora, metodologia i 

experimentació sobretot en l’apartat de espai, forma i mesura, Seguirem duent a terme les 

actuacions que valorem positivament, en els apartats de càlcul, problemes i  raonament lògic.  

Seguirem potenciant el rendiment dels nostres alumnes amb les hores de suport escolar 

personalitzat pels alumnes amb necessitats educatives específiques, contemplant tant les 

hores d’ampliació horària per a l’alumnat com les hores d’intervenció de dos mestres a l’aula.  

En claustre, realitzar un anàlisi de resultats amb propostes de millora, mirant els resultats de les 

proves internes, les de CI , l’avaluació diagnòstica de 3er i les de 6è. 

Avançar en la línia de treball de millora del procés d’ensenyament/aprenentatge i seguir 

treballant en  els aspectes organitzatius del centre, tant de gestió i organització interns.  

Així mateix, aquesta Programació recull  tota la informació referent a calendari, sortides, 

horaris, activitats extraescolars, documents de treball elaborats pel centre, relació amb les 

famílies, relació amb l’entorn i tots aquells aspectes que formen part del procés d’aprenentatge 

dels alumnes i d ela seva avaluació. 

Esperem doncs, que aquest Pla sigui un instrument útil de treball i de consens per a tots els 

membres de la comunitat educativa. 
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1. Estructura organitzativa: 

Equip docent 

  

 

Nom Càrrec 
 

M. Dolors Sureda Massó Directora 
 

Alícia Garrido Cap d’estudis i Tutoria P3 
 

M. Àngels Díaz López Secretària i Especialista d’Ed.Física 
 

Mireia Badia Casas Coord. d’Infantil  
Tutoria  de P4 

Marta Almiñana (titular) 
Sandra Iglesias (substituta) 

Tutoria  de P5 

Xavier Porta Clot Coordinador Lingüístic  
Tutoria 1er 

Ana Maria Lluch Calomarde  Tutoria  2on 
 

Montse Rovira Coordinadora d’informàtica  
Tutoria de 3er 

Clara Riera Tutoria de 4rt  
 

Anna Mas Tutoria de 5è 
 

Esther Fontrodona  Especialista  de Música  
 

Carmen Inarejos Coordinadora de Riscos Laborals  
Tutoria 6è 

Bibiana Martín 
 

Especialista  d’Anglès 

Iris Anglès Especialista d’Educació Especial 
 

Teresa Ugàs Mestra de Religió 
 

 
 

 

Equip directiu. Equip de coordinació 

 

Directora M. Dolors Sureda 

Cap d’estudis Alícia Garrido 

Secretària M. Àngels Díaz 

Coordinadora d’informàtica Montse Rovira 

Coordinador de Riscos Laborals Carmen Inarejos 

Coordinadora d’Educació Infantil Mireia Badia 
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Coordinadora Lingüística Xavier Porta 

Coordinador d’Educació Primària Clara Riera 

Veure els Annexos,14,15,16 relatius als Plans de treball del coordinador TAC, LIC i Riscos 
Laborals 

 

Composició del Consell Escolar 

 

Sector Nom 

Directora M. Dolors Sureda Massó 

Cap d’estudis Alícia Garrido Serra 

Secretària 
 
M. Àngels Díaz López 
 

Representants sector professors   

 
Bibiana Martín 
Ana Maria Lluch Calomarde  
Mireia Badia  
 

Representant de l’Ajuntament   Pedro Sosa 

Representants sector pares   
Cristina Guirado 
Pamela Doblas (AMPA) 
Àngel García Pedrosa 

Representant sector PAS S’escollirà un nou representant 

 

Les reunions ordinàries es realitzaran una vegada per trimestre. Les reunions extraordinàries 

sempre que siguin sol·licitades per un terç dels seus membres o les convoqui la presidenta del 

Consell Escolar.  

Calendari de reunions del Consell Escolar 

Dates previstes de reunions ordinàries: 

Octubre: Presentació del Pla de Centre 

Gener- febrer:  Liquidació econòmica 2014 i  presentació del pressupost anual 2015 

Abril: Calendari escolar, dies festius i horari curs 15/16 

Juny: Presentació de la Memòria 

Hi haurà reunions extraordinàries que es realitzaran en les dates que oportunament es 

convoquin. 
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2. Objectius prioritaris del sistema educatiu 

Els objectius prioritaris del sistema educatiu català són l’èxit escolar i l’excel·lència educativa, 

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

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

Tenint en compte aquests objectius prioritaris, l’Escola Trentapasses, seguint el principi de 

l’escola inclusiva i d’acord amb les seves característiques, assumeix com a propis els aspectes 

següents i els concretarà més endavant en les seves actuacions: 

- El català com a llengua pròpia de Catalunya. L’ús de la llengua catalana com a llengua 

d’aprenentatge i de comunicació en les actuacions docents i administratives del centre. Tot 

garantint en finalitzar l’ensenyament obligatori, el ple domini de les llengües oficials catalana 

i castellana. 

- La innovació metodològica i didàctica a les aules per l’adquisició de les competències 

bàsiques. Prioritàriament, les comunicatives i lingüístiques, les matemàtiques i l’autonomia  i 

iniciativa personal. L’ús de les TAC i dels recursos digitals per afavorir la millora dels 

processos d’ensenyament i aprenentatge, de la competència digital i dels resultats escolars. 

- La lectura com a eix vertebrador dels aprenentatges en totes les àrees i la consolidació d’un 

hàbit de lectura independent, diària i reflexiva que formi lectors capaços d’accedir al 

contingut de qualsevol text. 

- Accions de dinamització lingüística i comunicativa en els àmbits acadèmics i 

d’interculturalitat per afavorir el plurilingüisme efectiu dels alumnes i incrementar el domini 

de les llengües a Catalunya d’acord amb el Marc europeu comú de referència. 

- La personalització dels aprenentatges a través de l’atenció individualitzada per donar 

resposta educativa amb atenció metodològica adequada a les necessitats de tots els 

alumnes. 

- La cultura avaluativa i el rendiment de comptes per a la millora a través de la planificació i el 

disseny d’estratègies d’autoavaluació fonamentades en el sistema d’indicadors, les 

avaluacions de competències bàsiques, l’avaluació diagnòstica i els indicadors de progrés 

del centre per a la priorització d’objectius en la programació general anual i en els processos 

d’aula. 

- El creixement professional a través de la formació contínua orientada a les necessitats 

educatives dels alumnes, afavorint l’autoformació en centre a partir de la diagnosi de les 

necessitats del centre per a la seva transferència a l’aula. 

- La implicació i el compromís de la família en l’escolarització i el seguiment de l’evolució 

acadèmica i personal de l’alumne, a través de la carta de compromís educatiu i l’impuls 

d’altres estratègies, així com la participació en la vida del centre. 
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- La relació del centre i l’entorn per afavorir respostes integrals i comunitàries als reptes 

educatius, adequades al context, amb la col·laboració i el treball en xarxa entre els centres 

els agents socioeducatius, les entitats del territori i el teixit productiu. 

- La prevenció i la reducció de l’absentisme i l’abandó escolar amb estratègies i actuacions 

educatives i organitzatives que impliquin el centre, les famílies i els serveis socials. 



3. Objectius generals curs 2014/15 

Objectiu 1: Acabar el Pla lector. Elaborar un pla de lectura de centre a fi de millorar els resultats en comprensió lectora dels alumnes. 

Actuacions Temporalització Responsables Indicadors d’avaluació 

1. Revisar el document 
i acabar la part de 
l’avaluació 

Octubre  Cap d’estudis/ 
Coordinador  
lingüístic  

El centre ha pres acords sobre la planificació del temps de lectura i la modificació de 
dinàmiques d'aula en relació a l'impuls de la lectura. 

2. Presentar el 
document  al claustre 
i al consell escolar 

1er  trimestre Equip directiu / 
Coordinador 
lingüístic 

El claustre i el consell escolar han aprovat el document i s’ha introduït a la 
documentació del centre 

3. Fer la transferència a 
l’aula 

2on i 3er 
trimestre 

 

Els tutors/es El centre ha incorporat pràctiques orientades a millorar  el rendiment lector. 

4. Valoració del pla Juny Tot el claustre 100 % de compromís del professorat en les pràctiques portades a terme 

 

 

 
Objectiu 2: Iniciar l’elaboració del Pla d’acció tutorial 

Actuacions Temporalització Responsables Criteris d’avaluació 

1. Buscar models del 
document. Debatre 
les parts del 
document  

1er trimestre La cap d’estudis Reunió setmanal dels mestres encarregats d’iniciar el pla. 

2.  Elaborar el Pla 2on i 3er 
trimestre 

La cap d’estudis Reunió setmanal dels mestres encarregats d’iniciar el pla. 

3. Consensuar  i 
aprovar el document 

3er trimestre  L’equip directiu El centre ha pres acords sobre la pla d’acció tutorial. 

4. Presentar el 
document al claustre 
i al consell escolar 

Juny  L’equip directiu El claustre i el consell escolar han aprovat el document i s’ha introduït a la 
documentació del centre 
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Objectiu 3: Ampliar el coneixement sobre la competència matemàtica: Impulsar i sistematitzar estratègies de càlcul i raonament matemàtic a 
fi de millorar les competències matemàtiques a primària. 

Actuacions Temporalitzaci
ó 

Responsables Criteris d’avaluació 

1. Revisió de les proves 
internes pròpies. 

Octubre  L’equip docent 
de primària 

Realitzar una reunió per cicles per veure la necessitat de refer-les o mantenir-les, 
prendre una decisió 

2. Desdoblament d’una 
hora setmanal  del 
grup classe de 1er a 
4rt,  per a realitzar 
activitats de 
matemàtiques 

Tot el curs L’equip directiu Dissenyar els horaris tenint en compte aquest punt 

3. Anàlisi de l’avaluació 
inicial a partir d’unes 
proves internes 
elaborades pel 
claustre. 

Novembre L’equip directiu i 
coordinadores 

% de millora en relació al curs anterior  

4.  Anàlisi de l’avaluació 
final a partir de les 
proves internes 
elaborades pel 
claustre. 

Juny Tot el claustre Millora dels resultats de l’alumnat a final de cada curs, respecte als resultats 
obtinguts en l’avaluació inicial interna, i augment del % de millora en relació al juny 
del curs anterior.  

5. Anàlisi de les proves 
externes de 6è. 

Juny Tot el claustre Increment del % d’alumnes que superen la prova en relació al curs 2013/2014 
Augment del nombre d’alumnes que superen ales proves amb un nivell mig-alt  

6. Anàlisi de l’avaluació 
final a partir de les 
proves diagnòstiques 
de 3er. 

Juny  Tot el claustre En ser el primer any en passar les proves ens basarem en: Comparar els resultats 
amb les proves internes i veure’n una millora objectiva en relació als resultats de 
finals de CI. 

7. Elaboració de  
propostes de millora 
després de l’anàlisi. 

Juny L’equip docent 
de primària 

Elaborar al menys una activitat de millora pel curs 2015/2016 

8. Treball sistemàtic 
d’estratègies de 
càlcul i operacions 
bàsiques a partir del 
material de Segarra. 

Tot el curs L’equip docent 
de primària 

100 % de compromís del professorat en la sistematització de l’activitat 
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9. Treball sistemàtic 
diari d’operacions 
bàsiques (+,-,x,/), 
realitzades a casa. 

Tot el curs L’equip docent 
de primària 

100 % de compromís del professorat en la sistematització de l’activitat 

10. Prioritzar les hores 
que disposa el centre 
per atenció a la 
diversitat pels 
aprenentatges de les 
matemàtiques. 

Tot el curs L’equip directiu Realitzar els horaris adaptats a les necessitats de l’alumnat i dels grups i marcar una 
reunió trimestral per a revisar les necessitats. 

 

Objectiu 4: Millorar els resultats d’expressió escrita  a infantil i primària  

Actuacions Temporalització Responsables Criteris d’avaluació 

1. Revisió de les proves 
internes pròpies. 

Setembre  L’equip directiu Realitzar una reunió per cicles per veure la necessitat de refer-les o mantenir-
les 

2. Desdoblament d’una 
hora setmanal  del grup 
classe de 1er a 4rt,  per 
a realitzar activitats 
d’expressió escrita. 

Tot el curs L’equip directiu Dissenyar els horaris tenint en compte aquest punt 

3. Anàlisi de l’avaluació 
inicial a partir d’unes 
proves internes 
elaborades pel claustre. 

Novembre Els tutors/es de 
primària 

% de millora en relació al curs anterior 

4. Sistematitzar a  primària 
el treball d’expressió 
escrita, posant molta 
cura en l’aspecte 
ortogràfic, segons el 
document de treball: 
Actuacions de millora en 
expressió escrita, 
implementat amb el 
document elaborat en la 

Tot el curs Els tutors o 
mestres que 
imparteixin 
llengües. 

Seguir al 100% el document elabora 
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Coordinació Primària 
/Secundària. 

5. Treballar 
sistemàticament  a 
infantil la lectoescriptura 
amb els objectius i els 
continguts que s’han de 
treballar a  cada nivell 
d’acord amb el document 
intern que es va elaborar 
el curs passat 
 

Tot el curs 
 

Les tutores 
Infantil 

Aprofitar al 100%, el suport a l’aula per a treballar la lectoescriptura. 

6. Potenciar la coordinació 
Infantil/Primària en el 
procés de la 
lectoescriptura. 

Octubre i març Coordinadores 
d’Infantil i 
primària i cap 
d’estudis 

Realitzar una reunió de coordinació, INF/CI, en iniciar el curs  i una altra a mig 
curs. 

7.  Prioritzar les hores que 
disposa el centre per 
atenció a la diversitat 
pels aprenentatges del 
llenguatge 

Setembre/ tot el 
curs 

L’equip directiu Realitzar els horaris adaptats a les necessitats de l’alumnat i dels grups i 
marcar una reunió trimestral per a revisar les necessitats. 

8. Anàlisi de l’avaluació 
final a partir de les 
proves internes.  

Juny L’equip docent 
de primària 

Augment del rendiment de l’alumnat a final de cada curs, i augment del % de 
millora en relació a l’octubre  

9. Anàlisi de les proves 
externes de 6è.  

Juny  Tot el claustre  Increment del % d’alumnes que superen la prova en relació al curs 2013/2014 
Augment del nombre d’alumnes que superen ales proves amb un nivell mig-alt  

10. Anàlisi de l’avaluació 
final a partir de les 
proves diagnòstiques de 
3er 

Juny Tot el claustre Fer com  a mínim una reunió per  valorar la prova i extreure’n conclusions 
generals, ja que és el primer any. 
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11. Anàlisi i comparació de 
resultats entre les proves 
internes i les externes i 
propostes de millora  

Juny Tot el claustre % de concordança entre les proves internes i les externes 

 

 

 
Objectiu 5: Millorar els resultats de comprensió lectora a primària.  

Actuacions Temporalització Responsables Criteris d’avaluació 

1. Revisió de les proves 
internes pròpies. 

Setembre L’equip directiu Realitzar una reunió per cicles per veure la necessitat de refer-les o mantenir-les 

2. Sistematitzar els 30’ diaris 
de lectura 

Tot el curs L’equip docent 
de primària 

Nombre d’hores d’increment de lectura en l’ horari dels alumnes. 

3. Anàlisi de l’avaluació 
inicial a partir d’unes 
proves internes 
elaborades pel claustre. 

Novembre Els tutors/es de 
primària 

% de millora en relació al curs anterior  

4. Sistematitzar les 
actuacions del Pla lector 

Tot el curs Els tutors o 
mestres que 
imparteixin 
llengües. 

Nombre d’hores on s’utilitza la lectura al llarg del dia. 
Nombre d’hores en les que es realitzarà una activitat de comprensió lectora 
diàriament en qualsevol de les àrees. 

5. Anàlisi de l’avaluació final 
a partir de les proves 
internes. 

Juny L’equip directiu i 
tot el claustre 

Millora de resultats de l’alumnat a final de cada curs, respecte als resultats 
obtinguts en l’avaluació inicial interna, i augment del % de millora en relació al 
juny del curs anterior.  

6. Anàlisi de les proves 
externes de 6è. 

Juny L’equip directiu i 
tot el claustre 

Augment del nombre d’alumnes que superen ales proves amb un nivell mig-alt, 
respecte al curs 13/14. 

7. Anàlisi de l’avaluació final 
a partir de les proves 
diagnòstiques de 3er 

Juny L’equip directiu i 
tot el claustre 

En ser el primer any en passar les proves ens basarem en: Comparar els 
resultats amb les proves internes i veure’n una millora objectiva en relació als 
resultats de finals de CI. 

8. Anàlisi de l’avaluació final 
a partir de les proves de 
competències bàsiques 
de cicle inicial 
 

Juny L’equip directiu i 
tot el claustre 

Augment del % d’alumnes que superen les proves en relació al curs passat. 

9. Anàlisi i comparació de Juny L’equip directiu i % de coincidència entre les proves internes i les externes en els resultats 
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resultats entre les proves 
internes i les externes i 
propostes de millora  

tot el claustre obtinguts pels nostres alumnes. 

 

 
 

Objectiu 6: Millorar la competència lingüística anglesa 

Actuacions Temporalització Responsables Criteris d’avaluació 

1. Realitzar proves 
d’avaluació interna a 
principi i a final de curs 
per tal d’observar el 
progrés i poder 
modificar estratègies a 
partir de 3er. 

Octubre i maig L’especialista 
d’anglès 

En ser el primer any en passar les proves ens basarem en: Comparar els 
resultats i veure’n una millora objectiva. 

2. Participar en una 
activitat cultural: 
Teatre en llengua 
anglesa tant a INF 
com a PRI. 

Abril/maig L’especialista 
d’anglès 

El 100% de l’alumnat va a la sortida 

3. Millorar la competència 
lectora amb lectures 
obligatòries  en llengua 
anglesa a 4rt i a 6è 

Al llarg del curs L’especialista 
d’anglès 

Realitzar les activitats amb un mínim de 65% de correcció 

4. CM: Participar en 
racons per fomentar el 
desenvolupament de 
la llengua anglesa 

Al llarg del curs, tots 
els dimarts per la 
tarda 

L’especialista 
d’anglès i les 
tutores de CM 

Realitzar una activitat final del racó on quedin reflectits els continguts 
treballats. 

5. CS: Participar en un 
projecte e-twinning 
amb escoles 
europees. Intercanvi 
d’experiències en 
anglès. 

El primer 
quadrimestre 

L’especialista 
d’anglès 

Al final del projecte realitzar dues produccions: Una presentació i un vídeo 

6. Fomentar  l’hàbit de 
mirar la televisió en 

Al llarg del curs L’especialista 
d’anglès 

Marcar en un calendari els dies que miren la tele en anglès a casa, sota la 
supervisió i control dels pares. Els pares signaran el calendari. 
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anglès a partir de 3er. 

7. Lligar les produccions 
de l’expressió plàstica 
amb l’expressió 
escrita, sempre que es 
pugui 

Al llarg del curs L’especialista 
d’anglès 

Lligar una activitat plàstica amb una producció escrita com a mínim un  cop 
al mes 

 
 
 

Objectiu 7: Avaluar la competència digital 

Actuacions Temporalització Responsables Criteris d’avaluació 

1. Elaboració del model 
de prova per avaluar 
la competència digital 
als alumnes de 6è. 

1er trimestre Comissió TAC Model de prova presentada a l’equip docent de cicle superior 

2. Presentació de la 
prova sobre les 
competències digitals 
a la tutora de 6è 

1er trimestre Comissíó TAC Realitzar com a mínim una reunió  

3. Passar la prova a 6è Maig Tutora 6è/ 
Coordinadora TAC 

Realitzar les activitats amb un mínim de 60% de correcció 

4. Anàlisi de l’avaluació 
de les competències 
digitals 

Maig  Tutora/ Comissió 
TAC 

Fer com  a mínim una reunió per  valorar la prova i formular propostes de 
millora, si és necessari. 

 
 
 

Objectiu 8: Adequar els processos d’aprenentatge a la diversitat de l’alumnat a l’aula 

Actuacions Temporalització Responsables Criteris d’avaluació 

1. Detecció necessitats 
alumnes 

1er trimestre Tutors/es Nº d’alumnes detectats 

2. Concreció d’aquestes 
necessitats 

1er trimestre Mestra EE Nº d’actuacions realitzades per la mestra d’EE 

3. Elaboració del PI o 
dictamen 

Durant el curs Tutor/a / mestra EE/ 
psicòloga EAP 

Nº de Plans individualitzats i dictàmens elaborats 

4. Respecte per part de Tot el curs L’equip docent Nº d’acords presos en les sessions d’avaluació, respecte a la diversitat de 
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l’equip docent dels 
diferents ritmes 
d’aprenentatge dels 
alumnes 

l’alumnat 

5. Revisió trimestral dels 
alumnes que 
necessiten un suport 
escolar personalitzat 
(SEP) 

Tot el curs L’equip docent Realitzar com a mínim una reunió al trimestre per valorar quins alumnes 
necessiten un SEP i actualitzar  les corresponents programacions 

 
 
 
 

Objectiu 9: Millorar la relació equip docent/famílies 

Actuacions Temporalització Responsables Criteris d’avaluació 

1. Informar correctament 
a les famílies de totes 
les actuacions que 
ajuden en el treball 
diari: ordre, 
puntualitat, absències, 
entrades, sortides, 
relació amb els 
mestres, reunions... 

Setembre Tutors/es Realització de les reunions d’inici de curs amb una assistència de més del 
80% de les famílies. 

2. Renovació del vídeo 
Portes Obertes 

Gener Secretària Projectar el nou vídeo el dia de les Portes Obertes 

3. Realitzar reunions 
noves matrícules al 
final de curs 

Juny Tutors Realització de les reunions amb una assistència de més del 80% de les 
famílies 

4. Penjar documents de 
l’escola al Moodle: 
PEC, NOFC.... 

Octubre Equip directiu 
/Coordinadora TAC 

Tenir-los penjats el 1er trimestre 

5. Obrir l’escola als 
pares 

Tot el curs Tot el claustre Com a mínim una participació familiar a cada classe per curs. 

6. Enviar a les famílies 
les informacions per 

Tot el curs 
 

Equip directiu Usar aquest medi en més del 90% de les informacions 
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correu electrònic. 

7. Proposta de guió per 
les entrevistes, per 
unificar-les i extreure 
el màxim d’informació 
que interessi  

1er trimestre L’equip directiu/ 
Coordinadores 

Aprovar  el guió d’entrevistes al claustre i portar-lo a terme per les 
entrevistes de gener 

8. Reunió de seguiment 
del curs 

2on trimestre Tutors/es Realització  e les reunions de seguiment de curs amb una assistència de 
més del 80%  de les famílies 

9. Passar una enquesta 
de satisfacció a les 
famílies 

3er trimestre Equip directiu Participació en l’enquesta de més del 65% de les famílies 

 
 
 

Objectiu 10: Elaborar el protocol d’activitats empresarials  

Actuacions Temporalització Responsables Criteris d’avaluació 

1. Demanar a la Secció 
de Riscos Laborals 
que vinguin a fer l’ 
estudi de riscos del 
nostre edifici i un 
posterior  informe on 
consti l’Avaluació de 
Riscos Laborals de la 
nostra escola.  

Octubre La coordinadora 
de Riscos 
Laborals 

La recepció a l’escola de l’informe de riscos 

2. Elaborar el protocol 
de Coordinació 
d’Activitats 
Empresarials.   

 

Quan estigui feta 
l’avaluació de 
riscos per part 
de la Secció de 
Riscos Laborals 
dels SSTT 

La directora i la 
coordinadora de 
Riscos Laborals 

L’elaboració del protocol de coordinació d’activitats empresarials 

Veure Annexos 15,16,17,19, 20, 21, 22 relacionats amb les actuacions de millora dels objectius  9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 

 



4. Actuacions a realitzar al llarg del curs  

1. Seguiment i avaluació dels projectes engegats: L’equip directiu vetllarà per l’aplicació de 

les directrius del projecte de direcció, del projecte educatiu de centre, d’aquest pla de centre, 

del projecte lingüístic, del protocol d’absentisme, del pla d’acollida, del pla de convivència, del 

pla TAC i de tots els documents elaborats en claustre. En finalitzar aquest curs escolar, es 

valorarà el grau d’execució dels objectius proposats.   

2. Consolidar les diferents actuacions educatives de millora: Les coordinadores juntament 

amb l’equip directiu vetllaran per l’acompliment dels acords presos dins el marc de la  millora  

del procés d’ensenyament/aprenentatge del centre. 

3. Normes d’organització i funcionament de centre: L’equip directiu vetllarà per la seva 

correcta aplicació per part de tots els organismes que participen al centre. 

4. Gestió i organització interna: Aixecar acta de totes les reunions que es realitzin al centre 

relacionades amb aquest àmbit: claustres, cicles, comissió social, comissió CAD. 

5. Millora dels processos d’ensenyament/aprenentatge: Revisar les programacions 

d’educació infantil i de primària, marcant-nos com a objectiu, la innovació metodològica i 

didàctica per l’assoliment de les CB i la millora de les proves de Cicle Inicial, de l’avaluació 

diagnòstica de 3er, de les proves externes de 6è i de les proves internes que es passen a tots 

els cursos.  

A Infantil, per a comprovar l’assoliment del procés d’ensenyament/aprenentatge del llenguatge 

verbal,  escrit i matemàtic,  es passaran a final de curs, proves de llenguatge verbal i escrit  i de 

llenguatge matemàtic als alumnes de P5. En acabar l’etapa d’infantil es lliurarà un informe 

global individualitzat a les famílies. 

A Primària, en iniciar i en finalitzar el curs es passaran unes proves internes, elaborades pel 

mateix claustre, de llengua catalana i de matemàtiques, a fi de constatar el grau de 

consolidació dels objectius proposats a cada curs. Aquest curs com a novetat i a fi de millorar el 

rendiment dels alumnes es passaran proves internes d’anglès a 3er, 4rt, 5è i 6è, en iniciar i en 

finalitzar el curs, les proves seran elaborades per l’especialista de llengua estrangera. 

A  6è es passaran les proves d’avaluació dins els dies establerts pel Departament d’Educació.  

I a 3er es passaran les proves d’avaluació diagnòstica que marqui el Departament. 

Posteriorment, s’aprofundirà en l’anàlisi dels indicadors. Un cop aplicades les proves, analitzats 

els resultats i valorades les situacions de cadascun dels alumnes, s’efectuaran les actuacions 

de millora pertinents i que estan reflectides en l’Annex  19. 

A CI també es passaran les proves d’avaluació de llengua i matemàtiques. Vull remarcar que 

aquestes proves seran profitoses pel centre quan tinguem els resultats històrics dels anys 

anteriors, d’aquesta manera podrem veure com a centre on necessitem millorar, per tant 

analitzarem els resultats dels trs anys que portarem passat la prova. En ser proves de correcció 

interna la comparativa amb altres centres de la zona ens dóna molt poca informació, tant els 
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criteris de correcció com la forma més o menys estricta en passar les proves poden ser 

diferents entre les escoles. 

Es coordinarà el pas Infantil /Primària en els aprenentatges, tant en la lectoescriptura com en la 

competència matemàtica,  s’aprofitarà el reforç d’Educació Infantil per treballar la 

lectoescriptura i al mateix temps coordinar el pas de la lectura i l’escriptura entre l’etapa 

d’educació infantil i 1er de primària. 

Pel que fa a les llengües: 

Es prioritzarà dins l’horari setmanal el treball d’elaboració de textos i la seva correcció, així com 

la lectura i la comprensió lectora.  

Pel que fa a les matemàtiques: 

Es continuarà impulsant i sistematitzant estratègies de càlcul i raonament matemàtic a fi de 

millorar les competències matemàtiques des d’infantil a primària. Continuarem treballant dins 

l’aula, estratègies de càlcul i treball sistemàtic d’operacions bàsiques a partir del material de 

Segarra. Es faran diàriament operacions bàsiques de càlcul a 1era hora del matí, des de 1er a 

6è, treballant-les de forma progressiva segons cada nivell. Es realitzaran en les hores de 

matemàtiques 15’ de càlcul mental amb  problemes del Quinzet. Es prioritzaran les hores que 

disposa el centre per atenció a la diversitat pels aprenentatges de les matemàtiques . 

Tot l’equip docent ha decidit prioritzar el treball matemàtic de manera més manipulativa i 

experimental, per això, es continuarà treballant amb materials manipulatius i propers a 

l’alumnat que ajudin a fer més competencial l’apartat de geometria, i també els apartats 

referents a les magnituds, la resolució de problemes i l’orientació espacial.  S’acabarà 

d’organitzar el material de geometria. 

Continuarem amb les Bones Pràctiques ja iniciades per a la millora del procés 

d’ensenyament/aprenentatge: 

 Treball per ambients a Ed. Infantil 

 Treball per racons a CI, CM i CS 

 Treball de petits textos 

 Treball d’operacions sistematitzades 

 Treball de tipologies de text 

    Treball de taules de multiplicar 

 

Propostes de millora presentades a l’equip directiu, pels tutors i mestres especialistes 

en la memòria del curs passat i que es duran a terme al llarg d’aquest curs: 
1er:  

 Treballar en grups flexibles en el CI per aconseguir adequar els continguts a les 

necessitats dels alumnes i per propiciar la interacció entre els alumnes de primer i 

segon, tenint en compte que el nombre d’ alumnes de primer serà només de 14 

alumnes.  
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 Treballar per racons un dia a la setmana i es barrejaran els alumnes de CI. 

 Socialitzar el llibre de lectures de primer i segon  

 
2on:  

 Continuar dedicant estones en l’hora de tutoria o quan sigui necessari a la resolució de 

conflictes, i a la cohesió del grup, incloent l’acceptació dels companys/es més 

immadurs/es. 

3er: 

 Treballar amb regletes com a continuïtat del CI 

 Continuar amb els racons conjunts CM. 

 Seguir amb la llibreta d’expressió, la de càlcul i el quadernet  de competències bàsiques 

 Control de lectura diària  per part de la família amb el punt de llibre  que s’utilitza a CS. 

 
4rt:  

 Continuar amb els racons de treball intercicle per treballar continguts més manipulatius 

sobretot de l’àrea de matemàtiques.  

 Treball de relació, concretament entre el grup de nens, per treballar l’acceptació  i 

prevenir  conflictes relacionals. 

 

CS:  

  Realitzar tallers setmanals de mates (competències bàsiques) i de català (tipologies de 

text en parelles) des de l’inici de curs. 

 Continuar amb el dictat (preparat a casa) setmanal i els deures  de comprensió lectora 

setmanals. 

 

6. Seguir impulsant l’ús de les noves tecnologies en els diferents àmbits escolars: 

Propiciar els recursos humans i materials que disposa el centre per afavorir l’ús de les TAC en 

el procés d’ensenyament/aprenentatge i aconseguir una millora de la competència digital i dels 

resultats escolars generals. Facilitar el treball de les matèries instrumentals amb l’ús de les 

noves tecnologies i assegurar unes  sessions setmanals concretes, per nivell,  a l’aula 

d’informàtica a fi d’introduir l’informàtica a les altres matèries 

Continuar amb les tasques engegades pel coordinador de la comissió TAC: Assistirà a les 

jornades de formació i entre d’altres tasques gestionarà les fotos i vídeos que es generin a 

l’escola i seguirà amb el manteniment de la pàgina web. Es potenciarà el treball de la comissió 

TAC, aquesta comissió vetllarà pel bon funcionament de l’ús de les noves tecnologies a l’escola 

i per a l’aplicació de les noves tecnologies dins els currículum de cada nivell. Aquesta comissió 

també seguirà amb el treball iniciat per a l’elaboració del Pla TAC del centre. Enguany la 
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comissió TAC de l’escola, elaborarà una prova interna per avaluar les competències digitals 

dels alumnes en acabar la primària.  

7. Personalitzar els aprenentatges: Donar una resposta educativa individualitzada amb 

atenció metodològica adequada, a fi d’atendre les necessitats de tot l’alumnat.  Amb la finalitat 

de definir objectius de millora per a les activitats SEP, el centre prioritza l’atenció de l’alumnat 

que cursi cicle inicial i cicle superior, prioritza l’assoliment d’habilitats matemàtiques i 

l’adquisició del procés de lectura i escriptura, al mateix temps en els alumnes de cicle superior 

posa èmfasis en l’adquisició d’hàbits de treball, d’organització i d’estudi.  

Tenint en compte les propostes per part dels tutors, d’alumnes que necessiten un suport i de la 

mestra d’EE, pel setembre, es concreten els alumnes susceptibles de ser atesos en el SEP, es 

fixa el professorat que farà SEP en la modalitat d’intervenció de dos mestres a l’aula, i 

d’ampliació horària, es fa un seguiment de les programacions SEP, el professorat que fa SEP 

juntament amb el tutor/a de l’aula són els responsables de presentar a direcció les 

programacions actualitzades trimestralment o cada vegada que hi hagi revisió dels reforços que 

imparteixen i es fa  un anàlisi trimestral per concretar la continuïtat o no dels alumnes amb SEP 

pel proper trimestre. 

8. Optimitzar els recursos: Aprofitar el suport de la vetlladora pels nens amb dictamen. 

Afavorir l’aprenentatge de la llengua catalana als alumnes nouvinguts. Aprofitar el suport 

escolar personalitzat (SEP) per a fer un reforç dins l’aula, aprofitant les hores d’intervenció de 

dos mestres a l’aula i per a fer un reforç específic dins el marc de l’ampliació horària. 

Considerar  el reforç a infantil, per afavorir un aprenentatge més significatiu. Propiciar els 

desdoblaments a infantil quan les especialistes imparteixen: música, anglès i psicomotricitat. 

9. Acció tutorial/Compromís familiar: Prioritzar l’atenció directa a les necessitats educatives 

dels alumnes. Incrementar la implicació, el compromís i la participació de les famílies en el 

procés educatiu dels fills/es a través de la carta de compromís educatiu i de la relació 

Famílies/Tutors. Paral·lelament, optimitzar els canals de comunicació, participació i 

col·laboració Escola/Famílies amb la comissió de Dinamització Aules/Famílies (DAF) engegada 

fa dos cursos. 

10. Actuacions de dinamització de la llengua anglesa: Impulsar el desenvolupament de la 

comprensió oral i escrita en llegua estrangera través de lectures amb suport àudio i impulsant 

com a activitat cultural una obra de teatre d’anglès anual a tota la primària. Preveure dins 

l’horari escolar que la mestra especialista d’anglès disposi d’una hora complementària per 

implementar l’aprenentatge de la llengua anglesa, concretament,  l’expressió i comprensió oral. 

A 6è realitzar totes les rutines que es fan diàriament a l’aula en anglès, tant orals com escrites.  

Potenciar l’ús de la llengua estrangera en àrees no lingüístiques: S’han optimitzat els recursos 

interns de manera que l’especialista d’anglès pugui fer la plàstica a tota la primària a fi millorar 

l’expressió i la comprensió oral dels nostres alumnes, impulsant així l’aprenentatge de la 

llengua estrangera. 
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Veure Annex 22, actuacions de millora de la llengua anglesa  

11. Activar l’experimentació dins l’àrea de coneixement del medi. Continuar amb el procés 

de canvi metodològic, iniciat a infantil, potenciar la manipulació i experimentació a través dels 

ambients de treball. 

A CI es farà un recull del material i activitats realitzades en l’experimentació mitjançant les 

programacions d’aula, que  recollirà la cap d’estudis. Es treballarà amb els material didàctics, 

objectius i continguts de Medi de CI elaborats pel centre i es comprovarà si són adients i si 

s’adapten a les necessitats dels alumnes CI, si permeten un treball operatiu i dinàmic pel 

professorat i si la transmissió de continguts es fa de manera correcta i pautada. S’arxivaran tots 

els materials didàctics de Medi a cicle inicial, elaborats pel centre.  

Dins l’organització dels horaris generals de centre es contempla una sessió setmanal per nivell, 

a l’aula d’informàtica en hores de Coneixement del Medi, per assegurar i ajudar l’alumnat en la 

recerca d’informació i facilitar la competència aprendre a aprendre. 

12. Potenciar la lectura, consulta de llibres i ús de la biblioteca: La comissió de biblioteca 

engega un pla de treball per a millorar la gestió i l’ús de la biblioteca  i fomentar el gust per la 

lectura entre els alumnes. A fi de potenciar la lectura es proposa un treball de lectura a les 

aules de Cicle Inicial, Mitjà i Superior, seran activitats mensuals que proposarà la Comissió de 

biblioteca, des de les tutories es dinamitzaran aquestes activitats. Es dotarà de llibres de 

lectura a les classes per a garantir els 30’ diaris de lectura. Es continuarà amb l’activitat de la 

maleta viatgera  a infantil i a cicle inicial, amb la finalitat de transmetre als nens el gust per la 

lectura i buscar al mateix temps la complicitat i el compromís familiar. 

13. Potenciar la cultura musical dins l’entorn escolar: L’especialista de música és 

l’encarregada de promocionar les activitats musicals en el centre. Participem en el projecte de 

dansa, intercentres de la zona Baix Montseny, com és el Fem Dansa. Organitzem concerts i/o 

ballades amb motiu de la celebració de diades significatives. Tots els alumnes gaudiran d’una 

audició musical en el Gran Teatre del Liceu  o en el Palau de la Música. 

14. Promocionar  la cultura esportiva: L’especialista d’educació física és l’encarregada de 

donar a conèixer diferents esports a traves de les diferents agrupacions esportives que hi ha a 

la zona: El Club de Handbol de Sta. Mª de Palautordera, el Club de Bàsquet de Llinars, el Club 

de Bàsquet de St. Celoni. Es també mitjançant l’educació física que es promociona la pràctica 

esportiva amb participació/col·laboració familiar. Afavorir la salut i la higiene dins la pràctica 

esportiva. 

15. Afavorir la coordinació de la comissió CAD:  El funcionament de la comissió CAD es 

basa en els següents aspectes: Es programen reunions segons calendari acordat dels 

membres de la comissió CAD, que serveixen per establir, coordinar i fer un anàlisi del pla de 

treball  dels casos detectats pels mestres a les seves respectives aules, quan es necessari es 

demana l’assistència dels mestres afectats a aquestes reunions. Es faciliten reunions de 
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coordinació Mestres tutors/EE /EAP/Cdiap, professionals externs i  famílies, a fi d’aconseguir 

una intervenció el més adequada possible per  cada cas. Es potencia el treball en xarxa. 

16. Revista escolar: La comissió de revista vetllarà per a l’elaboració i edició de la  revista 

escolar. Es continuarà amb la proposta iniciada el curs passat de presentar la revista en format 

digital. Es presentaran activitats on puguin participar els alumnes i puguin ajudar a la millora de 

la competència lingüística i digital. 

17. Formació contínua. Afavorir el debat pedagògic mitjançant els coordinadors de cicle i el 

claustre. Potenciar la formació en centre a partir de la diagnosi de les necessitats com a centre. 

Facilitar l’assistència del professorat als diferents seminaris que es realitzen a la zona. 

18. Cultura avaluativa: Transmetre al claustre el sentit del que significa rendiment de comptes 

per a la millora dels resultats, fent una lectura i un anàlisi dels resultats de les proves passades 

al centre, a fi que les actuacions acordades per a la millora, quedin reflectides en els processos 

de les aules. 

19. Relació amb l’entorn: Coordinar el pas de Primària a Secundària. Assistir a les reunions 

de traspàs amb l’IES Giola a fi de facilitar el màxim possible el traspàs d’informació dels 

alumnes de 6è. Elaborar activitats de reforç d’estiu, personalitzades pels alumnes de 6è, de 

català i matemàtiques,  amb coordinació amb l’Institut Giola. Assistir  als seminaris de 

coordinació primaria/secundària. 

Igualment es coordinarà el pas dels alumnes de P2 , provinents de l’escola bressol del poble, El 

Cucut, a P3.  

I també hi haurà una coordinació amb els assistents socials dels municipis d’on procedeixen els 

nostres alumnes a fi de donar respostes educatives i comunitàries adequades al context, als 

reptes educatius que presenten l’alumnat i les seves famílies. 

Facilitar reunions de coordinació amb professionals externs, si estan estretament relacionats 

amb el procés d’ensenyament/aprenentatge dels nostres alumnes.  

20. Consolidar el projecte interdisciplinari a tots els cicles. Els coordinadors de cicle 

vetllaran per a establir i acomplir les pautes dels projectes interdisciplinaris.  

21. Prendre consciència de la importància de la salut laboral en l’àmbit educatiu: Mantenir 

les tasques de coordinador de riscos laborals. Revisió del pla d’emergència del centre, la 

directora  i la coordinadora de prevenció de riscos laborals, revisaran el pla d’emergència i 

promouran un simulacre d’evacuació abans de la finalització del primer trimestre. Millorar la 

manera com es treballa al centre docent: comportaments, estils de treball, formació, 

desenvolupar cultura preventiva i tenir cura de les característiques de la  salut individual del 

docent. Vetllar per la seguretat del personal revisant que les instal.lacions compleixin les 

normatives de seguretat. Preveure una formació bàsica per als mestres davant de l’increment 

d’alumnat amb al·lèrgies. Conscienciar al professorat de la necessitat de demanar, tota la 
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informació i documentació necessària, a les famílies amb fills/es amb al·lèrgies o que se’ls ha 

de subministrar medicaments. Revisió de totes les farmacioles de l’escola. 

22. Pla de vacunacions: Atenent les disposicions del Cap de Salut Pública de Llinars del 

Vallès es participarà en la campanya anual de vacunació per alumnes de 6è, que detaremini el 

Departament de Salut.  

23. Pla bucodental: Atenent les disposicions del Cap de Salut Pública de Cardedeu es 

participarà en la campanya anual de revisions bucodentals en els cursos que el Institut Català 

de la Salut dictamini.   

24. Pla d’Inspecció de l’Agencia de Salut Pública de Catalunya: Atenent les disposicions de 

l’Agència de Salut Pública, es facilitarà la tasca d’inspecció en els espais de la cuina i del 

menjador escolar, a l’inspector responsable de la zona, es duran a terme els requeriments que 

dicti l’Agència i s’esmenaran les deficiències detectades en els termes indicats. 

25. Coordinació amb el servei de menjador: A l’inici de curs i trimestralment es mantindran 

reunions d’equip directiu amb la coordinadora, els responsables del servei de menjador i 

l’AMPA, a fi de fer un seguiment de l’alumnat que fa ús d’aquest servei. Igualment aquest curs 

es realitzarà una reunió conjunta escola/AMPA, a fi d’informar a  totes les famílies de l’escola 

que fan us del servei de menjador escolar. A l’inici i al final de curs es farà una reunió amb la 

comissió de menjador del Consell Escolar a fi de marcar els objectius d’inici i pel juny fer-ne la 

valoració final. 

26. Participació en el Programa per a la reutilització de llibres de text: Amb el suport de 

l’AMPA i l’acord del Consell Escolar es continuarà treballant en el Programa cooperatiu per a la 

reutilització de llibres de text i material complementari, encara que sigui sense la subvenció de 

l’administració. 

27. Coordinació amb el Consorci de Residus del Vallès Oriental. Participar en les activitats 

medi ambientals que presentin segons els nivells, amb la finalitat de fomentar l’educació 

ambiental.  

28. Coordinació amb la Diputació de Barcelona. Participar en les activitats d’educació per a 

la salut, que presenti la Diputació segons els nivells, amb la finalitat de fomentar l’educació per 

a la salut entre els nostres alumnes..  

29. Millorar la relació amb les famílies. Al llarg del curs 2013/2014 l’equip directiu i el claustre 

de professors, ha elaborat un llistat d’actuacions a fi de millorar la relació equip docent i 

famílies, pensant que aquestes actuacions serveixin per fer més fluida la relació i millorar la 

comunicació de l’escola envers les famílies. Aquestes actuacions es duran a terme a partir del 

setembre del 2014. 

Veure l’Annex 20, referent a Actuacions de millora: Relació amb les famílies 
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5. Calendari i horari general del centre 

Criteris per a la confecció dels horaris 

Quan  s’han confeccionat els horaris hem tingut en compte els següents aspectes, partint de 

les necessitats del Centre i de les propostes efectuades pel claustre en la memòria del curs 

13/14. 

Infantil: 
S'ha mantingut la petició de tenir una mestra de suport cada tarda a INF. Això és possible tots 

els dies excepte el dilluns. 

Es mantenen 2 tardes fixes per treballar els ambients: Dimarts i dimecres 

Es manté els desdoblaments per a treballar l'informàtica i biblioteca a l''aula. 

Segons criteri de la direcció, atès que P5 és un grup nombrós, es destinaran unes hores de 

SEP per ajudar a treballar la lectoescriptura. El dijous hi ha una mestra de suport tota la tarda i 

l'altra és un dimecres després del pati. 

Els divendres es contempla que es pugui fer una sortida fora del recinte escolar, hi haurà 3 

mestres de suport. En cas de no fer sortida cada mestra anirà a una classe. Bibi a P5, Teresa a 

P4 i Iris a P3.  

Es manté la petició de desdoblar les especialitats a INF. Les especialitats seran impartides pels 

especialistes: 

 P3: MU/Psicomotricitat 

 P4: Psicomotricitat/AN i MU/ Tutora 

 P5: Psicomotricitat/AN i MU/ Tutora 

 
Es manté la petició d'impartir les especialitats de MU/ AN/ PSICO en sessió de matí. 

L'especialista de religió intervé des de P3. Dedica una sessió a cada nivell. 

Es considera la petició de no coincidir MU de P5 amb Psicomotricitat a fi de poder utilitzar la 

sala de Psicomotricitat per poder assajar el Fem Dansa. 

Seguint les indicacions de la memòria un dels dies de reforç de P4 es destinarà a treballar el 

Quinzet. L'altre a treballar el llenguatge oral en petit grup. 

Es destinarà una sessió en horari matinal a fer un suport a P3. 

Es reserven 2 hores setmanals en horari de matí per anar a l'aula d'informàtica. 

Es contempla un desdoblament per aula per treballar en petit grup la informàtica i el que la 

tutora considera més oportú. Des de direcció es recomana utilitzar les hores de desdoblament 

per treballar la lecto-escriptura i/o el llenguatge matemàtic. 

La sessió de Psicomotricitat de la llar d'infants El CUCUT passarà a divendres pel matí. 
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El procés d'adaptació durant el mes de setembre a P3 serà realitzat per la mestra d'EE 

Es dedicaran hores lectives per a la coordinació d'educació infantil. 

Es considerarà prioritari en cas de pluja, que la mestra d'educació física pugui utilitzar la sala 

de psicomotricitat per a realitzar les sessions d'educació física de primària: 

En el cas d'assajos de Fem Dansa, aquests es realitzaran al vestíbul de l'entrada.  

En el cas del treball de l'ambient d'infantil d' el cos, parlaran entre les mestres d’infantil i 

l’especialista d’Educació física i arribaran a un acord, en el supòsit que coincideixi pluja 

reiteradament els dies d’aquest ambient. 

Primària: 
Cada especialitat, MU, AN, EF, EE, estarà impartida pel mestre especialista. 

El grup de CI veu incrementades les sessions de músiques, són 2 sessions de 45'. 

La llengua castellana estarà impartida per un mestre que no sigui el tutor. 

L'àrea de plàstica és impartida per l'especialista d'anglès, per a fer la classe en anglès. 

S'ha incrementat l'horari setmanal de llengua, matemàtiques i d'anglès a fi de millorar el 

rendiment acadèmic d'aquestes matèries. 

Es contempla el suport escolar individualitzat (SEP), en les dues modalitats marcades, 

intervenció de dos mestres a l'aula i ampliació horària per als alumnes, per atendre les 

necessitats educatives específiques de determinat alumnat. 

Es procura que els tutors passin el major nombre possible d'hores amb els seus alumnes. 

Els nens nouvinguts són atesos amb classes de reforç de llengua catalana. 

S'ha respectat que les matèries instrumentals es puguin fer totes abans del pati. A CI en un 

90%, a CM en un 70% i a CS en un 80% s'ha aconseguit. 

En l'especialitat d'anglès s' amplia l'horari de CM i CS. Es segueix amb l'actuació de potenciar 

la llengua oral a CS a fi de millorar els resultats en les CB. Es tindran en compte en la PGC del 

proper curs, les propostes de millora que ha presentat la mestra d'anglès per a obtenir una 

millora en els resultats. 

Es preveu que les sessions d'anglès de CI i de CM estiguin seguides de la sessió de plàstica 

en anglès, a fi de poder aprofitar més el temps i millorar el rendiment de les dues matèries. 

Es mantenen els desdoblaments de 1er a 4rt d'Expressió escrita/ Mates. 

Tal i com es manifesta en la memòria es preveuen hores a CI per a poder realitzar un treball de 

racons. Hi haurà un suport 3 hores abans del pati a 1er i 3 hores a 2on, i alguna sessió per la 

tarda. Els tutors podran decidir quan els va millor fer els racons. 

Tal i com demana la Comissió TAC es reserven 2 sessions per anar a l'aula d'informàtica 1 en 

sessió matinal i l'altra per la tarda, coincidint amb l'àrea de medi. 
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També es preveuen hores a CM per a poder realitzar un treball de racons internivells. Els tutors 

disposaran de 2 tardes entre 3er i 4rt per veure com organitzen els racons també tindran 

alguna sessió matinal, encara que poques. Des de direcció es recomana organitzar els racons 

tenint en compte les matèries instrumentals. 

També es preveuen hores a CS per a poder realitzar el treball de racons. La tutora disposarà 

d'1 tarda per organitzar els racons i de 2 hores matinals. Com en els altres cicles Direcció 

també recomana organitzar aquestes sessions prioritzant les matèries instrumentals. 

Es dedicaran hores lectives per a la coordinació d'educació Primària, per a la coordinació de 

riscos laborals, per a la coordinació lingüística i per a les tasques de coordinació d'informàtica. 

Aula de reflexió: 

Es creen uns horaris per vigilar l’aula de reflexió. Entenem per Aula de reflexió, una actuació 

que es dur a terme a l’aula d’informàtica, dins de l’horari del pati, és a dir, de 11h a 11:30h, 

destinada a tots els alumnes de primària que segons decisió d’algun membre de  l’equip docent 

ha comès alguna falta  ja sigui de respecte, de comportament, de no compliment d’algun hàbit 

o rutina dins del centre. En aquest horari l’alumne fa un treball específic de reflexió relacionat 

amb la falta comesa per l’alumne i la falta és comunicada a la família a través del document 

Aula de reflexió, que els pares hauran de signar i retornar a l’escola. Tots els mestres de 

l’escola formen part dels torns horaris de l’aula de reflexió. 

Criteris per a les Substitucions 

Aquests criteris s’aplicaran a les hores de substitucions que no són assumides pel Departament 

d’Educació.  L’ordre establert és el següent: 

Hores de Reforç i SEP  

Hores de coordinació  

Hores de desdoblaments 

Hores d’educació especial 

Hores d’equip directiu 

L’horari de substitucions estarà penjat a la sala de professors. 

En el cas que les substitucions siguin previsibles, caldrà que el mestre/a deixi la feina 

preparada, per tal de garantir la normalitat en el desenvolupament de les classes. 

Tots els horaris generals del centre estan a l’Annex 2 

Calendari general 

El curs pels professors comença l’1 de setembre del 2014 i acaba el 30 de juny del 2015. 

El curs pels alumnes comença el 15 de setembre del 2014 i acaba el 19 de juny del 2015. 

Els alumnes de P3 tenen entrada esglaonada els dies 15 i 16 de setembre. 
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Els períodes de vacances seran: 

Nadal: Del 24 de desembre del 2014 al 7 de gener del 2015, ambdós inclosos. 

Setmana Santa: Del 28 de març al 6 d’abril del 2015, ambdós inclosos. 

Horari lectiu per Educació Infantil i Primària 

Matí de 9 a 12’30h i tardes de 15 a 16,30hores 

Horari d’entrades i sortides 

L’obertura de les portes per a les entrades es farà 1’ abans de les 9h i de les 15h. 

L’obertura de les portes per a les sortides es farà a l’hora en punt és a dir, a les 12:30h i a les 

16.30h. A Infantil les portes s’obriran 2’ abans, a fi que les famílies tinguin temps de recollir els 

germans d’altres cursos. També tant a Infantil com a primària,  els divendres a la tarda les 

portes s’obriran 5’ abans, és a dir, a les 16:25, a fi de que les famílies puguin entrar a les aules i 

veure els treballs que han fet els nens al llarg de la setmana. 

Pel que fa a la recollida dels alumnes, les famílies en coneixen el següent protocol: 

De 2on a 6è, els alumnes surten sols per la porta principal. 

Els alumnes de 1er són lliurats directament a les famílies en el porxo de la porta principal. 

Els alumnes d’infantil són lliurats directament a les famílies a les portes de les seves 

respectives aules. Si un dia la persona encarregada de recollir el nen i que és la que coneix la 

mestra, no pot venir, aquesta ha de trucar a l’escola i comunicar qui vindrà a buscar el nen. Si 

la persona encarregada de recollir el nen és un menor, la família ha de signar un imprès 

autoritzant al menor a recollir el seu fill/a. 

En els casos dels retards en les entrades i d’absències, s’estableix el protocol d’absències i 

retards que s’ha donat a conèixer a les famílies a l’inici del curs. Els mestres porten un registre 

trimestral de les absències, el tancament per comptabilitzar les absències coincidirà amb el 

tancament trimestral de les avaluacions. 

En els casos dels retards en les recollides dels nens, les famílies també coneixen el següent 

protocol: 

Tant a infantil com a CI, les mestres s’esperen 5’, fins les 12:35 o les 16:35, si ningú els ha 

vingut a recollir i ningú ha avisat de que arriben tard, els alumnes són portats a secretaria on 

s’esperen i es truca a les famílies. 

Veure Annex 13 Protocol d’absentisme escolar (PAE) 

Dies de jornada intensiva 

Dia 23 de desembre de 2014 

Del 8 al 19 de juny de 2014  

L’horari en dies de jornada intensiva serà de 9 a 13 hores.  
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Horari de permanència del professorat: 

L’horari generalitzat pel professorat és de 9 a 13:30h i de 15h a 16:30h. 

De 12,30 a 13,30h tots els mestres estaran a l’escola exercint les tasques que estan ja 

establertes. Els mestres que els dilluns i dijous i divendres, realitzen SEP amb ampliació 

horària, realitzaran les tasques pròpies de permanència al centre en horari de 13,30 a 14 

durant dos dies al llarg de la setmana 

En horari de jornada intensiva, el professorat farà les tasques pròpies de permanència al centre 

de 13h a 14h.La diferència horària es compensarà al llarg del curs realitzant altres activitats. 

I a final de curs, els dies de permanència al centre sense alumnat, l’horari del professorat serà 

de 8:30h a 14:30h.  

La temporalització  de tasques és la següent: 

Dilluns: Atenció a les famílies. Reunions comissió DAF 

Dimarts: Claustres i cicles 

Dimecres: Treball de les comissions creades a  l’escola: TAC, biblioteca, revista i 

plàstica/festes.  

Dijous: Reunions de la comissió CAD. Reunions de coordinació: coordinadores/equip directiu. 

Divendres: Reunions de mestres per cicles.  

Calendari de festes locals i de lliure disposició 

3 de novembre de 2014 

23 de gener de 2015 (sant Sebastià) 

16 de febrer de 2015 

4 de maig de 2015 

25 de maig de 2015 (segona pasqua) 

6. Avaluació de l’alumnat 

Trimestralment es duran a terme  sessions d’avaluació en les que participaran els tutors/es dels 

diferents nivells  i àrees, la mestra  d’educació especial i el professorat de suport que partic ipa 

en els reforços de les aules i els especialistes. La reunió estarà coordinada per un membre de 

l’equip directiu. 

En aquestes sessions es tractaran  els aspectes següents: 

Dificultats en les àrees, casos problemàtics, dinàmica del grup, actituds i hàbits, valoració 

global així com acords i propostes de millora. 
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S’aixecarà acta de les sessions on s’assenyalaran tots els aspectes tractats i un seguiment dels 

alumnes que necessitin una atenció especial. 

Dates de tancament de trimestres i lliurament informes Primària: 

1er Trimestre:  

Tancament: 28 de novembre 

Data màxima per lliurar a secretaria els informes: 12 de desembre  

Data lliurament informes  famílies: 22, 23 de desembre 

Entrevistes famílies: Del 8 al 22 de gener, en horari de 12:30 a 13:30h 

2on Trimestre:  

Tancament: 6 de març 

Data màxima per lliurar a secretaria els informes: 13 de març 

Data lliurament informes  famílies: 27 de març 

3er Trimestre: 

Tancament: 29 de maig 

Data màxima per lliurar a secretaria els informes: 12 de juny  

Entrevistes famílies: Última setmana de juny, en horari de 9 a 14:30h (dies per concretar) 
 

Dates de tancament de trimestres i lliurament informes Infantil: 

1er Quadrimestre:  

Tancament: 30 de gener 

Data màxima per lliurar a secretaria els informes: 30 de gener 

Data lliurament informes  famílies: 13 de febrer 

Entrevistes famílies: Del 17 de febrer al 3 de març, en horari de 12:30 a 13:30h 

2on Quadrimestre:  

Tancament: 29 de maig 

Data màxima per lliurar a secretaria els informes: 12 de juny 

Data lliurament informes  famílies: 19 de juny 

Entrevistes famílies: Última setmana de juny,  en horari de 9 a 14:30h (dies per concretar) 

 

Dates de les sessions d’avaluació: Primària 

 

1
er

 trimestre: 

1er 28 novembre 

2on 1 desembre 

3er 2 desembre 

4rt 5 desembre 
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5è 3 desembre 

6è 4 desembre 

 

2on trimestre: 

1er 6 març 

2on 11 març 

3er 10 març 

4rt 13 març 

5è 9 març 

6è 12 març 

 
3er trimestre: 

1er 29 maig 

2on 1 juny 

3er 2 juny 

4rt 5 juny 

5è 3 juny 

6è 4 juny 

 

 

Dates de les sessions d’avaluació: Infantil 

 

1
er

 quadrimestre:  

P3 30 gener i 2 febrer 

P4 28, 29 gener 

P5 26, 27 gener 

 

2on quadrimestre: 

P3 20, 21 maig 

P4 27, 28 maig 

P5 22, 26 maig 

Veure els Annexos 10,11,12 que estan estretament relacionats amb l’avaluació dels alumne
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7. Comissions de treball 

Comissió de biblioteca:  

La comissió de biblioteca té diverses propostes per dur a terme: Despertar i fomentar el plaer 

de la lectura. Familiaritzar els alumnes amb el racó Biblioteca i ordenació de llibres. Informar-los 

dels diferents tipus de llibres i de nova adquisició. Contagiar l’estima pels llibres i ensenyar-los 

a tenir cura. Adequar i posar en marxa la biblioteca d’aula, per a fer un bon ús d’ella: endreçar, 

triar, catalogar per edats, folrar, inventariar. Preparar un llistat de llibres adequats a cada edat. 

Impulsar la compra de llibres. Implicar a les famílies en l’hàbit de la lectura dels seus fills/es. 

Dinamitzar i iniciar projectes per a fomentar la lectura. Està formada per dos mestres. Es 

reuneixen els dimecres. 

Comissió de festes/plàstica:  

La comissió de festes/plàstica realitzarà propostes de treball al llarg del curs que es duran a 

terme amb els alumnes des de P3 d’educació infantil fins a 6è de primària. S’intentarà afavorir 

el treball intercicles en la celebració de les festes. I es comptarà amb la participació de les 

famílies en l’organització de les festes. Agafarà com a eixos tranversals per a tota l’escola els 

temes de les celebracions que fem a l’escola: La Castanyada/tardor, Nadal/hivern, el Carnaval, 

Sant Jordi/primavera, i fi de curs/estiu. Està formada per cinc mestres. Es reuneixen els 

dimecres. 

Per millorar l’estona d’esbarjo, la comissió dinamitzarà els espais del pati de primària i 

proposarà les actuacions de millora que cregui oportunes. 

Comissió de revista: 

Elaborar la revista de l’escola. Proposar la realització de la revista. Coordinar les diferents 

tasques. Fer el seguiment del treball que presentaran els diferents estaments. Augmentar la 

participació dels alumnes en la redacció de la revista. Crear noves seccions on els alumnes 

juntament amb les seves famílies hi puguin participar. Elaborar els diferents apartats: notícies, 

editorial, portada. Buscar fotos adients que mostrin el treball de tots al llarg del curs per 

confeccionar les pàgines de fotos i la portada. Ordenar i muntar els diferents treballs per 

configurar els apartats de la revista. Elaborar la revista en format digital i fer-ne un resum en 

format paper. Està formada per tres mestres. Es reuneixen els dimecres. 

Comissió d’ informàtica: 

La comissió d’informàtica s’encarregarà dels aspectes TAC del centre i col·laborarà en tot el 

que el coordinador d’informàtica cregui oportú. Revisar programacions. Proposar innovacions 

tecnològiques. Assessorar els mestres en les noves tecnologies. Proposar la compra del 

material informàtic necessari segons els recursos de que disposa l’escola. Continuar amb 

l’elaboració del Pla TAC. Preparar la prova de competència digital de 6è. Està formada pel 

Coordinador TAC i tres mestres del centre. Es reuneixen els dimecres. 
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Comissió d’atenció a la diversitat (CAD): 

La comissió  es centra bàsicament en el seguiment dels alumnes amb necessitats educatives 

especials greus i permanents,  en facilitar la coordinació entre tutors, mestres que fan reforços i 

la mestra d’EE,  en l’elaboració  i revisió de l’adequació curricular individual i seguiment del 

treball de l’alumne. Fer coordinacions amb l’educador social quan es vegi la necessitat de fer-

ho. Fer coordinacions amb professionals externs (logopedes/psicòlegs....), de manera 

esporàdica per parlar d’algun cas. Esta formada per la cap d’estudis/membre d’infantil, la 

psicòloga de l’EAP, la mestra d’EE i la coordinadora de primària. Es reuneixen segons  

calendari establert en la 1era reunió, sempre en dijous, perquè és el dia que està a l’escola la 

psicòloga de l’EAP. 

Comissió Social: 

La comissió es centra bàsicament en el seguiment dels alumnes amb situació social 

desafavorida, es detecten a l’aula, de manera directa o indirecta, es traspassa la informació a la 

Comissió i aquesta informa a l’assistent social del municipi al que pertany l’alumne. Està 

formada per la directora, la psicòloga de l’EAP, la mestra d’EE, la tècnica social de l’EAP i les 

educadores socials dels municipis de Vilalba Sasserra, Vallgorguina i Sta. Mª de Palautordera. 

Les reunions són dos cops per trimestre. Es reuneixen segons calendari establert en la 1era 

reunió, sempre en dijous, perquè és el dia que està a l’escola la psicòloga de l’EAP. 

Comissió de dinamització Aules /Famílies (DAF): 

L’escola creu necessari continuar amb el projecte iniciat fa dos cursos, d’apropament 

escola/famílies, és per això que continuarà impulsant el funcionament  de la comissió DAF. Els 

motius que ha portat a l’escola a  aquest projecte són els següents objectius: 

TRANSMISSIÓ I COMUNICACIÓ. Li correspon la tasca de potenciar l’apropament de la 

informació generada dins la comunitat educativa, facilitada pel vincle de formar part del grup 

classe i conèixer els alumnes, pares i mares, tutors i les famílies. Fent especial èmfasi en les 

propostes, iniciatives i afers que des de la junta de l’AMPA es decideixin dur a terme en el pla 

del curs (p.e. consultes, festes, sortides, etc...)  

CAPTAR INFORMACIÓ. Ha de vetllar per copsar les necessitats i interessos dels pares i mares 

i els alumnes, esdevenint un element que faciliti els intercanvis d’opinió, les consultes, els 

dubtes, inquietuds, etc. I també, d’un ús responsable de les dades personals facilitades de les 

famílies del grup classe (adreça d’e-mail i/o telèfon).  

CONSCIÈNCIACIÓ I MOTIVACIÓ. Li correspon la funció de crear un clima fluid, positiu, 

dialogant, actiu, participatiu i d’implicació entre els pares i mares que representa i com a 

membres de la comunitat educativa, per tal de gestionar la comunicació i participació entre ells, 

entre ells i l’escola i entre ells i l’AMPA.  

DINAMITZADOR. Tal i com s’anomena el càrrec que desenvoluparan, han de vetllar per 

dinamitzar als pares i mares potenciant que sorgeixin iniciatives espontànies en la proposta 

d’activitats, idees, debats, fòrums, participació en les festes, reivindicacions, problemàtiques 



Escola Trentapasses 

Pla de centre 14/15                                                                                                                           34                                                                                                            

educatives, conferències, formació, etc... dirigides a la millora i l’afirmació del paper educatiu de 

tots els seus membres.  

Està formada per un pare/mare representant de cada grup classe, la coordinadora de la 

comissió de festes, un membre de l’AMPA, la cap d’estudis i la secretària de l’escola. Es 

reuneixen en dilluns segons necessitats del centre. 

8. Entrevistes escola/família 

Reunions generals/entrevistes individuals: 

Reunions generals d’inici de curs: Es celebrarà, com a mínim, una reunió anual i tindrà lloc la 

segona quinzena de setembre. Les reunions seran de caràcter informatiu i es tractaran 

assumptes de caràcter general. L’estructura de la reunió és la següent: En la 1era part un 

membre de l’equip directiu fa la presentació de tot el professorat que intervé en el curs i dóna 

les informacions comunes de funcionament de la comissió DAF. Acabada aquesta part, 

continuen els/les tutors/es que donen la informació específica de cada curs segons el guió del 

centre. Es passa a les famílies tota la informació que ens interessa comunicar mitjançant un 

presentació en format digital, un power point i a més lliura a les famílies tota la informació 

rellevant en paper, amb la finalitat de que la informació sigui igual per a totes les famílies de 

l’escola. 

Reunió d’acollida de P3 i noves matrícules: Es fa una reunió amb les famílies de P3 i les 

noves matrícules abans de començar el curs, durant la última setmana de juny, per a donar les 

orientacions necessàries,  esmentar tot el que necessiten els alumnes  el primer dia de classe i 

informar de tot el que han de saber les famílies abans de començar les classes. 

Reunió pel pas de P5 a 1er: Es fa la reunió per informar a les famílies dels canvis que hi ha en 

el pas d’infantil a primària, aquesta reunió es realitza durant l’última setmana de juny, per a 

donar les orientacions necessàries i esmentar tot el que necessiten els alumnes  el primer dia 

de classe. 

Entrevista individual mestre/ família per lliurament dels informes. A Educació infantil es 

lliuraran  dos informes, un pel febrer i l’altre pel juny, tots dos amb entrevista personal. A 

Educació Primària hi haurà tres informes coincidint amb el final dels trimestres. El de Nadal  i el 

de fi de curs seran amb entrevista personal. Al segon trimestre les reunions es convocaran 

sempre que hi hagi aspectes importants a comentar. Pel juny cada família triarà per l’entrevista, 

la franja horària que li vagi més bé, dins les hores i dies establerts per l’escola. En el cas de les 

famílies de primària que no triïn hora d’entrevista es lliurarà l’informe corresponent per correu 

ordinari. 

Entrevista individual mestre/família segons demanda: Per tal d’informar del seguiment de 

l’alumne, s’atendran les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família i/o el 

mestre al llarg del curs, dins l’horari establert pel centre per a l’atenció a les famílies en la 

Programació Anual de Centre. Cal recordar la conveniència d’avisar amb antelació per 
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programar les entrevistes. També cal recordar la importància d’aquests contactes amb la 

família, a fi de dur a terme un bon seguiment educatiu de l’alumnat. 

Reunions generals de mig curs: Es preveu fer una reunió de pares a mig curs, a fi de renovar 

i d’implementar la informació que es dona a les famílies pel setembre, també perquè les 

famílies puguin participar més i tenir més coneixements sobre el funcionament intern de 

l’escola. 

Dates de les reunions d’inici de curs 

P3 i noves matrícules: 22 de juny de 2015 

Pas de P5 a 1er: 23 de juny de 2015 

P3 /P4: 22 de setembre 

3er/4rt: 23 de setembre 

1er/2on: 24 de setembre 

5è/6è: 25 de setembre 

P5: 26 de setembre 

Dates de les reunions de mig curs 

P3 /P4: 26 de gener                                                   5è/6è: 29 de gener 

3er/4rt: 27 de gener                                                    P5: 30 de gener 

1er/2on: 28 de gener 

Veure Annexos 4,7,8,9,13 que estan relacionats amb la relació Escola /Família 

9. Atenció a la diversitat. Suport escolar personalitzat 

SEP/NEE/Vetlladora 

En iniciar el curs es fa la relació d’alumnes que rebran el suport escolar personalitzat i els 

mestres que els atendran tant en la modalitat d’ampliació horària com en la de dos mestres a 

l’aula. Cada SEP serà programat en funció de les necessitats de l’alumnat i la programació serà 

lliurarà a direcció. 

Normativament un cop al trimestre es revisarà l’atenció a la diversitat en tots els seus aspectes, 

desdoblaments, SEP, EE, a fi d’adaptar-los i modificar-los si s’escau, i a petició de qualsevol 

mestre es podran revisar a principis de cada mes. 

Atenem la diversitat des de  vessants diferents: Els tutors amb nens que tenen necessitats 

educatives especials elaboren una adequació curricular pel seu alumne, atenent les seves 
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necessitats i seguint les orientacions que li proporcionen l’equip d’especialistes del centre 

(mestra d’EE, psicòloga de l’EAP).  

A les àrees instrumentals és més forta la incidència del treball d’aula d’EE, ja que és aquesta 

especialista qui  facilita al tutor el material de suport per continuar la feina iniciada a l’aula d’EE. 

Aniran a l’aula d’Educació Especial els nens valorats per la professional de l’EAP, la qual 

dedica els dijous a l’assessorament i altres funcions de coordinació amb la mestra d’EE i la Cap 

d’estudis del centre. Aquests aspectes queden consignats en el pla de treball anual de l’EAP. 

Tenen prioritat per assistir a l’aula d’EE els nens amb necessitats educatives especials greus i 

permanents. 

La resta d’alumnes que necessiten un suport i que no estan dins de l’àmbit de l’EE, seran 

atesos en sessions de suport per diferents membres del claustre. 

Els reforços individuals o en petit grup també es donen als alumnes nouvinguts amb problemes 

evidents de coneixement de la llengua, i són impartits per diferents membres del claustre.  

El suport SEP, permet fer unes hores d’ampliació horària a uns alumnes determinats i un reforç 

dins l’aula amb la intervenció de dos mestres a la mateixa aula. 

La vetlladora, dona un suport  al centre de 5 hores, atén  a una alumna de CM.  

Coordinacions pròpies de l’atenció a la diversitat: 

Es facilita la coordinació entre tutors, mestres que fan reforços i la mestra d’EE, els dijous al 

mati, quan la psicòloga de l’EAP ho cregui convenient, per a la concreció de l’adequació 

curricular individual i seguiment del treball de l’alumne. 

La psicòloga de l’EAP, la Cap d’estudis  i la mestra d’EE, disposen d’una hora quinzenal per 

revisar i fer el seguiment dels alumnes. 

Coordinació amb l’educador social,  la mestra d’EE i els tutors/es, quan es vegi la necessitat de 

fer-ho, la comissió social es reuneix dos cops al trimestre. 

Coordinació amb professionals externs (logopedes/psicòlegs....), de manera esporàdica per 

parlar d’algun cas, quan es detecta la necessitat. 

Veure l’Annex 2, referent als horaris del centre i l’Annex 23,  model de les programacions SEP. 

Equip d’assessorament psicopedagògic (EAP) 

Com cada any, el centre rep un assessorament psicopedagògic per part del gabinet de l’EAP. 

La psicòloga de l’EAP, ve al centre amb una periodicitat quinzenal. Durant el 1er trimestre la 

intervenció de l’EAP a l’escola es concentra els dies 9 i 23 d’octubre, 6 i 20 de novembre i 4 de 

desembre. 

Les funcions d’aquest servei són vàries, però es centren bàsicament en el seguiment dels 

alumnes amb necessitats educatives especials greus i permanents. La psicòloga de l’EAP 

també forma part de la comissió CAD i de la comissió Social.  
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A principi de curs s’estableix un seguit d’acords que pretenen incidir en les necessitats del 

centre per aquest curs. 

S’ha pactat amb ella el Pla de Treball que recull les pautes per com atendre els alumnes que 

no es van poder atendre el curs passat i fer un seguiment dels ja atesos. 

El Pla de treball dels Serveis Educatius de la zona (SEZ) estan a l’Annex 1 

 

10. Escola i entorn 

Relació amb les famílies 

S’organitzaran unes sessions formatives del Moodle per a les famílies que ho requereixin. A 

més de buscar la complicitat i la participació/col·laboració amb les famílies, l’escola també 

percep com a molt positiu  apropar les famílies a l’escola a traves de l’entorn Moodle, d’aquesta 

manera les famílies poden també estar informades i saber què fan els seus fills/es en moltes de 

les activitats escolars, ajudar-los quan han de treballar en Moodle i sentir-se més autònomes i 

més segures quan entrin en aquest entorn. Per a facilitar aquesta tasca l’escola muntarà  al 

llarg del primer trimestre, sessions informatives i formatives per a totes les famílies interessades 

a tenir més coneixements del Moodle. 

Serveis educatius 

Estem en contacte i mantenim una coordinació regular amb el CRP, EAP-PSI i EAP-TS, amb 

ELIC mantenim una coordinació segons demanda. 

Elaborem conjuntament el Pla del SEZ en el centre, participem en formació, xerrades, 

seminaris...organitzats pel Serveis educatius. 

 
 
 
Pla de Formació Permanent del Professorat 
Relació de cursos de formació que fan enguany els mestres del centre. 

Mestre/a Curs 

M. Dolors Sureda  
Seminari equips directius 
 

Mª Àngels Díaz 
Pla d’impuls a les llengües estrangeres: 4rt Anglès a l’EOI  
 

Alicia Garrido Serra 
Seminari Coordinació Primària i Secundària de Llinars 
 

Montse Rovira  
Seminari de coordinació TAC 
 

Ana M. Lluch  
Seminari de música: Fem dansa al Baix Montseny 
Curs: Eines audiovisuals 
Grup de treball: Treball amb projectes 

Marta Almiñana 
Seminari de música: Fem dansa al Baix Montseny 
 

Carmen Inarejos Introducció pedagogia sistèmica, com a formadora 
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Iris Anglès Seminari d’Educació Especial 

Sandra Iglesias 
Seminari de música: Fem dansa al Baix Montseny 
 

Ester Fontrodona 
Seminari de música: Fem dansa al Baix Montseny 
 

Veure Annex 1 referent al Pla del SEZ en el centre 

Serveis socials  

És a través de l’Educador  Social de la zona que  treballem conjuntament els aspectes 

següents: 

 Es facilita la connexió família i serveis socials en la detecció d’alumnes amb 

problemàtica familiar. 

 Sol·licituds d’ajuts per menjador i llibres de text / material escolar. 

També estem en contacte i mantenim una coordinació regular amb l’educador social del 

municipi de Vallgorguina, donat l’elevat nombre d’alumnes que venen de les urbanitzacions que 

pertanyen a Vallgorguina i amb l’educador social del municipi de Sta. Mª de Palautordera. 

Per a facilitat aquesta tasca s’ha creat la Comissió Social que es centra bàsicament en el 

seguiment dels alumnes amb situació social desafavorida. 

Ajuntament de Vilalba Sasserra 

Mantenim una coordinació amb el Regidor de Cutura i Ensenyament de l’Ajuntament de Vilalba 

Sasserra, ja que la pista de l’escola està cedida l’Associació de futbol sala de  Vilalba Sasserra, 

tots els dies de la setmana de 17:00 a 19:00h i els dissabtes que hi ha partits.  

Salut Pública 

És treballa conjuntament amb  l’Àrea Bàsica de Salut  Alt Mogent/Sant Celoni pel programa de 

vacunacions i pel  programa de prevenció i revisió bucodental. 

Ajuntament de Llinars del Vallès 

Es participa en unes jornades de portes obertes que organitza La Regidoria d’Ensenyament de 

l’Ajuntament de Llinars de Vallès. Aquestes jornades tenen per tema “Tots Comptem!”  i 

pretenen mostrar a la societat tota l’oferta educativa que hi ha al voltant del poble. 

Jornades de portes obertes Trentapasses 

S’organitzaran unes jornades de portes obertes coincidint amb el període de preinscripció pel 

curs 15/16. 

Tots els pares de l’escola  són convidats a visitar el centre, alhora que se’ls informa sobre els 

aspectes organitzatius i pedagògics de la nostra escola. 

Institut Giola 

Es fixen dies de coordinació Escola /Institut a traves d’un seminari format per les escoles de la 

zona adscrites a l’Institut.  
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Es realitza el traspàs acadèmic dels alumnes de 6è que van a l’institut, el traspàs el realitza la 

tutora de 6è i la coordinadora pedagògica de 1er cicle d’ESO de  l’institut.  

Es realitza una sessió informativa per a totes les famílies que  els seus fills/es acaben 6è uns 

dies abans de que comenci el període de preinscripció. En aquesta reunió la directora de 

l’institut Giola informa a les famílies del funcionament de l’institut i resol els dubtes que tenen 

les famílies en començar la nova etapa escolar. 

Els alumnes de 6è realitzen una visita a l’institut Giola, on uns alumnes de l’institut els 

ensenyen les diferents dependències i responen a les preguntes que es fan sobre el que serà 

el seu nou centre escolar a partir del setembre. 

Escola bressol “El Cucut” 

S’organitzen unes jornades de portes obertes per als alumnes de l’escola bressol ”El Cucut”. 

Els alumnes de 2 anys visiten la nostra escola, entren a l’aula de P3 i juguen amb els alumnes 

d’Educació Infantil amb la finalitat de conèixer una mica l’entorn en el que es mouran pel 

setembre quan comencin el nou curs escolar. El dia de la trobada es fixa conjuntament amb la 

directora de l’escola bressol i sol ser a finals de maig o a primers de juny. 

Igualment es fixa un dia de coordinació pedagògica pel juny, per a fer un traspàs d’informació 

dels alumnes de P2 que passaran a P3. La reunió és generalment entre la directora de l’escola 

bressol i la cap d’estudis i/o la mestra que farà P3 el proper curs. 

Remarquem la cessió que fa l’Escola Trentapasses al Cucut referida a la sala de 

psicomotricitat, per tal de que els alumnes de l’escola bressol puguin fer ús de les instal·lacions 

de la nostra escola en horari escolar. Enguany són els divendres de 9h a 11h. 

11. Activitats de l’àmbit escolar de caràcter especial  

A l’escola es duen a terme diverses activitats que tenen un caràcter especial i que es poden 

dividir en diversos apartats: 

Activitats culturals 

Sortides curtes 

Sortides llargues 

Tallers, projectes i programes diversos 

Celebracions generals 

Activitats culturals 

Són activitats de música, titelles i teatre que l’escola creu convenient realitzar-ne com a mínim 

una a l’any. Aquestes activitats estan subvencionades, parcialment per la Diputació de 
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Barcelona i l’Ajuntament de Vilalba Sasserra. Les activitats es duran a terme en el Casal 

Municipal de Vilalba Sasserra, al Teatre Ateneu de Sant Celoni i a un teatre de Granollers. Tots 

els cicles faran una activitat cultural. 

Les famílies seran informades del dia i de l’espectacle que els alumnes aniran a veure. 

Calendari d’activitats culturals  

Les activitats culturals enguany seran:  

4 de maig: Múuuusica!, un espectacle de música al Casal Municipal de Vilalba Sasserra. Els 

alumnes de P3. 

27de maig: The garden, una obra de teatre en anglès al Casal Municipal de Vilalba Sasserra. 

Els alumnes de P4, P5, 1er i 2on. 

7de maig: Billy Banjo, una obra de teatre en anglès a l’Ateneu de Sant Celoni. Els alumnes de 

CM de Primària  

27/28 d’abril: Frankenstein, una obra de teatre en anglès a la Casa de Cultura Sant Francesc 

de Granollers. Els alumnes de CS de Primària  

Sortides curtes 

Són sortides pels voltants del poble que serveixen per enriquir el coneixement sociocultural i de 

la natura de l’entorn on es troba el centre. Són les següents: 

Passejades pel bosc, pel poble o els seus voltants amb els alumnes d’Educació Infantil. 

Diverses sortides de natura pels voltants del poble amb els alumnes de CI, CM i CS, per 

estudiar els boscos de pinedes i els alzinars i realitzar-ne un treball posterior. 

Sortides llargues 

Considerem com a molt positives les sortides, tant les que serveixen per treballar aspectes 

concrets del currículum, com les que presenten un aspecte més lúdic. Continuem amb la línia 

d’escola realitzant diverses sortides. 

Procurem fer sortides que abastin totes les àrees del currículum, des de les Llengües  fins a 

Coneixement del Medi, Plàstica o Música. 

Creiem important recordar alguns aspectes relacionats amb aquest punt: 

Les sortides es consideren d’assistència obligatòria per a tots els alumnes, ja que serveixen per 

ampliar els seus coneixements. 

Els alumnes han de considerar aquestes sortides com a temps d’estància a l’escola, per tant el 

comportament i el respecte ha de ser el mateix. 

De cada sortida, els alumnes realitzen un treball previ i/o posterior que ha de servir per 

consolidar els aprenentatges. 
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De cada sortida, els mestres ompliran faran una avaluació que permeti considerar si ha estat 

adient o no i si cal incloure-la en el curs vinent. 

S’informarà a les famílies en els reunions de principi de curs, de totes les sortides 

programades, tenint present les possibles variacions. Aquesta relació podrà variar en funció de 

la disponibilitat horària dels llocs a visitar, inclemències del temps, etc. 

A cada sortida els alumnes hauran de portar una autorització per escrit dels seus pares o 

tutors, llevat de totes aquelles sortides que es facin pels voltants de l’escola per les que només 

cal una autorització general a començament de curs. 

Calendari sortides llargues  

 
Educació Infantil: 
1er Trimestre: 7 de novembre, recorregut de natura a Sta. Fe del Montseny 

2on trimestre: 11 de febrer, audició de l’obra La Casa flotant al Gran Teatre del Liceu 

3er trimestre:   maig/ juny Circ Cric de St. Esteve de Palautordera 

3er trimestre, Fem Dansa (abril o maig). Els alumnes de P5, activitat de dansa subvencionada 

per l’Escola. 

Cicle Inicial 

1er Trimestre: 26 de setembre, Visita a Can Fusteret a l’Ametlla del Vallès 

2on trimestre: 12 de febrer, audició de l’obra La Casa flotant al Gran Teatre del Liceu 

3er trimestre:   maig/ juny Circ Cric de St. Esteve de Palautordera 

3er trimestre, Fem Dansa (abril o maig). Els alumnes de 2on, activitat de dansa subvencionada 

per l’Escola. 

Cicle Mitjà 

1er Trimestre: 8 d’octubre, Visita a les Coves del Toll a Moià 

2on trimestre: 4 de febrer, audició  al Palau de la Música a Barcelona 

3er trimestre:   maig/ juny Circ Cric de St. Esteve de Palautordera 

 
Cicle Superior 

1er Trimestre: 8 d’octubre, Visita a les Coves del Toll a Moià 

2on trimestre: 4 de febrer, audició  al Palau de la Música a Barcelona 

2on trimestre: Els alumnes de 5è realitzaran l’activitat “Viu el Parc”, organitzada per l’Àrea 

d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. Totalment subvencionada per  la Diputació i 

l’Ajuntament. 

3er trimestre: maig/ juny Circ Cric de St. Esteve de Palautordera 

Veure Annex 6 de Llistat de sortides. Acompanyants i encarregats de les memòries. 

Projecte: Fem Dansa 

És una activitat adreçada als alumnes de P5 i de 2on. Es tracta de treballar al llarg del curs  

unes danses concretes i al maig fer una trobada amb diverses escoles de la zona. En la 
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trobada els nens ensenyen a les altres escoles com ballen les danses i posen el punt i final de 

tot el treball fet, amb una gran ballada.  

Programa educatiu ambiental per a la Gestió de Residus 

Es organitzat pel Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, a fi d’educar els nens 

/es en el reciclatge, i de potenciar l’educació medi-ambiental. 

L’escola participarà en algun dels tallers, segons oferta formativa que presenta cada any el 

Consorci per a la Gestió de Residus, un cop ja ha iniciat el curs. 

Programa educatiu de la salut 

És organitzat per la Diputació de Barcelona, a fi d’educar els nens/es en l’àmbit de la salut. Són 

tallers d’alimentació, d’higiene personal i d’higiene postural. 

L’escola triarà dins de l’oferta de tallers que presentin i participarà en els que cregui més 

adients per a cada edat. 

Celebracions 

Les celebracions que enguany es celebraran a l’escola giraran al voltant de la Castanyada, La 

festa de l’hivern, El Carnestoltes, La festa de la primavera, Sant Jordi i  la festa de  fi de curs. 

Reunit el claustre i recollint les propostes dels seus membres s’acorda que pel present curs es 

celebraran les següents festes: 

La Castanyada 

Activitat: Explicar contes, cançons, rodolins i dites de la tardor. Ambientació de l’escola, amb 

les propostes fetes per la Comissió de Plàstica. 

Objectiu: Viure la tardor i mantenir les tradicions i festes populars. 

Educació Infantil treballarà la Castanyada com a eix vertebrador del primer trimestre. A nivell 

d’escola es farà  festa el divendres a la tarda amb la col·laboració de les famílies, tots junts al 

pati de l’escola. 

 

L’hivern 

El 23 de desembre celebrarem el final del 1r trimestre, sota el tema “L’hivern”, amb un seguit 

d’activitats internes, com cantada de nadales, guarnir les aules i els passadissos etc... 

 

El Carnestoltes 

Al llarg de la setmana arribaran el ja tradicionals missatges del Carnestoltes i anirem preparant 

la festa que celebrarem el divendres 13 per la tarda.  

Objectiu: Apropar i donar a conèixer als alumnes les tradicions. 

 

La primavera 

El 27 de març celebrarem el final del 2on trimestre, sota el tema “La primavera”, amb un seguit 

d’activitats internes, realització de tallers internivells, guarnir les aules i els passadissos. Amb la 
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finalitat d’acomiar el trimestre i donar la benvinguda a la primavera. 

 
Sant Jordi 

Activitat: Fer viure i conèixer  la llegenda de Sant Jordi. S’organitzaran activitats d’animació 

lectora i cultural. 

Objectiu: Gaudir i fer viure el sentit de la festa popular 

 
Fi de curs.  

Activitat: Acomiadar els alumnes de 6è. Esmorzar d’acomiadament. Es realitzaran diverses 

activitats al pati.  

Objectiu: Gaudir de la festa i acomiadar-se dels companys 

 

L’equip directiu amb l’ajut de la comissió de festes, de tot el claustre i de la comissió DAF,  serà 

l’encarregat de recollir les propostes i elaborar el programa d’organització de les festes. 

L’objectiu  de la celebració de les Festes és fonamentalment que els alumnes visquin l’ambient 

general d’escola i no tan sols el de la seva aula, així mateix és important que aprenguin a 

expressar-se en públic, que respectin i valorin el treball dels seus companys i que sàpiguen 

relacionar-se amb nens d’altres cursos. Per això es procurarà que en algunes d’aquestes festes 

hi hagi activitats on es barregin els nivells. 

Relacionat amb les festes es procurarà crear un ambient agradable i acollidor en l’entorn 

escolar on conviuen els alumnes, mitjançant la decoració tant de les aules com de la resta del 

centre. 

A traves de la comissió DAF també es procurarà apropar alguna de les festes a les famílies i 

buscar la seva complicitat i participació. 

Si cal decoració, s’organitzarà amb el temps suficient dins l’horari de plàstica. De cada festa, es 

farà una valoració que permeti considerar si les activitats realitzades en motiu de la celebració 

ha estat adient o no, i si cal modificar-les o no pel curs vinent. 

12. Serveis escolars:  

Menjador escolar 

Tal i com ja estava establert en cursos anteriors, el menjador de l’escola està pensat per 

atendre les necessitats d’atenció als nens en l’horari comprès entre les 12’30 i les 15h. El 

menjador escolar està gestionat per l’Escola i l’AMPA. El servei de cuina, que es realitza a la 

cuina de l’escola, i el servei de monitoratge està a càrrec de l’empresa M’Penta de St. Celoni. 

Durant els dies de jornada continuada els alumnes que fan ús del servei de menjador  

finalitzaran aquesta activitat a les 15h.  
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Coordinació amb el servei de menjador:  
 

Mensualment es mantindran reunions de l’equip directiu amb la coordinadora del servei de 

menjador i l’AMPA,  a fi de fer un seguiment de l’alumnat que fa ús d’aquest servei i de les 

possibles incidències que en puguin sorgir. 

Paral·lelament l’equip directiu i la comissió de menjador al Consell escolar, es reuniran amb els 

responsables de l’empresa en iniciar el curs escolar, per a  coordinar el pla de funcionament de 

menjador,  i en acabar el curs per a fer una valoració i  presentar propostes de millora per al 

proper  curs. 

El Pla de Funcionament del menjador està en l’Annex 3 

Activitats extraescolars   

Les activitats extraescolars  estan organitzades per l’AMPA i portades a terme per a diferents 

empreses. Les diferents activitats, horaris i espais utilitzats són els següents: 

 
Activitat 

 
Horari Grup/Cicle Responsable Espai 

Anglès 

Dilluns 16:30 a 17:30 
 

2on / 3er  

AMPA / Kids&Us 
Monitor:Jordi 

 2on 

Dimarts 16:30 a 17:30 
 

P5 / 1er  6è 

Dimecres 16:30 a 18 
 

4rt / 3er  4rt 

Dijous 16:30 a 17:30 
 

P4 6è 

     

Patinatge Dimarts 16:30 a 17:30 Primària 
AMPA /Tendel 
Monitor:Mònica 

Pista del 
pati de 
l’escola 

Dansa 
moderna 

Dimecres 16:30 a 17:30 
 
Infantil  
 

AMPA/Tendel 
Monitor:Elena 

Aula de 
psico 

Karate Dijous 16:30 a 17:30 Primària 
AMPA/ Tendel 
Monitor:Cristobal 

Aula de 
psico 

Hip-hop/ 
Batuka 

Divendres 16:30 a 17:30 Primària 
AMPA /Tendel 
Monitor:Mònica 

Vestíbul 
escola 

Teatre/circ Divendres 16:30 a 17:30 Infantil  
AMPA/ Tendel 
Monitor:Elena 

Aula de 
psico 
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Annexos 

Annex 1. Pla de treball SEZ 

Annex 2. Horari de mestres i alumnes. Horari de substitucions. Horari administrativa. 
Horari conserge. Horari visites pares. 

Annex 3. Pla de funcionament del menjador 

Annex 4. Llistat de llibres de text del curs 2013/2014 

Annex 5. Conjunt d’impresos propis del centre. Documents Carpeta blanca d’aula. 

Annex 6. Llistat sortides. Acompanyants i encarregats de les memòries 

Annex 7. Normes d’organització i funcionament escola: Carta de compromís.  

Annex 8. Pla d’acollida  

Annex 9. Normes d’inici de curs de P3 i noves matrícules 

Annex 10. Pautes d’organització del treball d’aula a primària 

Annex 11. Pautes organitzatives: Lectures, treballs, projecte disciplinari.             

Annex 12. Els hàbits a l’Escola Trentapasses 

Annex 13. Protocol d’absentisme escolar 

Annex 14. Pla de treball anual del coordinador LIC de centre 

Annex 15: Pla de treball anual del coordinador TAC 

Annex 16: Pla de treball anual del coordinador de Riscos laborals 

Annex 17: Estratègies de treball de l’expressió escrita: Actuacions de millora. 

Annex 18: Estratègies de treball de geometria: Actuacions de millora. 

Annex 19: Actuacions de millora: Avaluació diagnòstica de 3er 

Annex 20: Actuacions de millora: Relació amb les famílies 

Annex 21: Pràctiques de millora: Procés d’ensenyament / aprenentatge 

Annex 22: Actuacions de millora: Llengua estrangera 

Annex 23: Model Programació SEP INF/PRI 

Annex 24. Objectius de centre alineats amb els objectius del pla de govern 11/14 


