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1. Presentació  

La present Programació Anual, corresponent al curs 2017/2018, 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: 

Treballar per aconseguir una millora en el rendiment acadèmic dels alumnes, posant especial èmfasis 
en l’aprenentatge de les llengües: catalana, castellana i angles, en l’aprenentatge de les matemàtiques  i 
en la competència digital. Ho farem iniciant un canvi metodològic en el centre, a fi de donar continuïtat 
al treball iniciat a infantil. Serà un treball per projectes i plans de treball, per aconseguir alumnes més 
autònoms i capaços de desenvolupar-se en els actuals entorns digitals, utilitzant una metodologia més 
significativa a través d’activitats més competencials i properes a l’alumne. 

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. Impulsar la lectura 
amb actuacions destinades a potenciar la comprensió lectora, posant especial èmfasis en les 
actuacions que figuren en el Pla lector. Potenciar l’anglès amb diverses activitats que impliquin a altres 
matèries i que serveixin per a millorar la comprensió oral, la comprensió lectora i l’expressió escrita. 
En definitiva mantenir i si pot ser millorar els resultats acadèmics de les àrees de llengua catalana, 
castellana i anglesa ja que els resultats de l’avaluació diagnòstica de 3er i de les proves de 6è del curs 
16/17 van sortir més bé que els de l’altre curs. 

En l’àrea de matemàtiques aprofundir en les actuacions de millora, metodologia i experimentació 
sobretot en l’apartat de espai, mesura i representació gràfica de dades. Seguirem duent a terme les 
actuacions que valorem positivament, en els apartats de numeració i càlcul i relacions i canvi. Com en 
les àrees de llengües, també es treballarà per mantenir els resultats acadèmics dels curs 16/17. 

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

Dins del marc de l’acció tutorial continuarem treballant l’assetjament escolar, com a eina preventiva 
tant a infantil com a primària. 

També ens hem proposat elaborar el Pla d’Atenció a la Diversitat i començar a adaptar les 
programacions d’aula al nou Currículum d'educació primària, DECRET 119/2015, de 23 de juny, 
d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària. 

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. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6900/1431926.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6900/1431926.pdf
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2. Estructura organitzativa 

Equip docent 

 

Nom Càrrec 

M. Dolors Sureda Massó Directora 

Alícia Garrido 
Cap d’estudis  

Tutoria P3 

M. Àngels Díaz López Secretària / Tutora de 1er  

Anna Aregay Tutoria  de P4 

Marta Almiñana  

Núria Morales 
Tutoria  de P5 

Xavier Porta Clota 
Coordinador Lingüístic  

Tutoria  2on 

Ana Maria Lluch Calomarde 
Coordinadora de Primària  

Tutoria  6è 

Montse Rovira 
Coordinadora d’informàtica  

Tutoria de 4rt 

Nuria Corbella  

Maria Serrano (substituta) 

Especialista de Música  

 

Joan Roca Tutoria de 5è 

Mª Lourdes Trallero Tutoria de 3er 

Iris Anglès 
Coordinadora d’Infantil 

Especialista d’Educació Especial 

Teresa Ugas Mestra de Religió 

Bibiana Martín Navinés Especialista  d’Anglès 

Carmen Inarejos 
Coordinadora de Riscos Laborals  

Tutoria de 1er 

 

 

Equip directiu. Equip de coordinació 

Directora M. Dolors Sureda 

Cap d’estudis Alícia Garrido 

Secretària M. Àngels Díaz 

Coordinadora d’informàtica Montse Rovira 
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Coordinadora de Riscos Laborals Carmen Inarejos 

Coordinadora d’Educació Infantil Iris Anglès 

Coordinador Lingüístic Xavier Porta 

Coordinadora d’Educació Primària Ana Maria Lluch Calomarde 

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  

Cap d’estudis Alícia Garrido  

Secretària M. Àngels Díaz  

Representants sector professors   
Bibiana Martín /Xavier Porta  /Carmen Inarejos/ Ana 
Maria Lluch Calomarde/ Marta Almiñana 

Representant de l’Ajuntament   Margarita Riera 

Representants sector pares   
Christina Guirado/ Montse Ortega/ Jordi 
Piccorelli/Pamela Doblas/ 

Cristina Viedma  (presidenta AMPA)  

Representant sector PAS Marc Torras  

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 de la Memòria /Presentació del Pla de Centre 

Gener/ febrer: Liquidació econòmica 2017 i  presentació del pressupost anual 2018 

Abril: Calendari escolar, dies festius i horari curs 18/19 

Les  reunions extraordinàries es realitzaran en les dates que oportunament es convocaran. 
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3. 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, és la llengua normalment emprada com a llengua 
vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu. En finalitzar l'ensenyament obligatori, s'ha de garantir 
el ple domini de les llengües oficials catalana i castellana. 
 
La inclusió educativa com a principi que regeix l’escolarització i l’atenció educativa de tots els alumnes 
i, en particular, dels que es poden trobar en l’aprenentatge i la participació amb més barreres o 
dificultats associades a les seves condicions personals, familiars o socials. 
 
La innovació metodològica i didàctica a les aules per adquirir les competències bàsiques que han de 
contribuir al desenvolupament personal de tots i cadascun dels alumnes. Prioritàriament, les 
competències bàsiques dels àmbits lingüístic, matemàtic, científicotecnològic, social, artístic, 
d'educació física i de la cultura i valors, i també les dels àmbits transversals digital i personal i social, 
per afavorir la continuïtat formativa. La lectura com a eix vertebrador dels aprenentatges en totes les 
àrees i matèries curriculars i la consolidació d'un temps de lectura independent, diària i reflexiva, que 
formi lectors capaços d'accedir al contingut de qualsevol text que valorin l'hàbit lector. 
 
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 de l’aprenentatge per atendre les necessitats i característiques individuals de tots i 
cadascun dels alumnes, mitjançant l’atenció metodològica, l’orientació educativa i l’acció tutorial 
adequades. 
 
L'emprenedoria en totes les etapes educatives com a eina per a l'autoconeixement de l'alumne, per 
afavorir-ne la creativitat i la innovació. 
 
La cultura de l’avaluació i la rendició de comptes per millorar, a través de la planificació i el disseny 
d'estratègies d'autoavaluació fonamentades en el sistema d'indicadors, les avaluacions censals 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, tot afavorint-ne l'autoformació en el centre a partir de la diagnosi de les necessitats del 
centre per transferir-les 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, i també 
la participació en la vida del centre. 
 
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. 
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 4. Actuacions a realitzar al llarg del curs  

A més dels objectius que estan reflectits en la PGA en format excel, hi ha una sèrie d’actuacions 

que es duen a terme any rere any i que l’equip directiu és el responsable de coordinar-les i/o portar-

les a terme amb la col·laboració dels diferents coordinadors, de les diferents comissions i de tot 

l’equip docent. 

 Seguiment i avaluació dels projectes engegats. 

L’equip directiu vetlla per l’aplicació de les directrius del Projecte de Direcció, del Projecte 

Educatiu de Centre, d’aquesta Programació General Anual, 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.   

 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. 

 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. 

 Gestió i organització interna.  

S’aixecarà acta de totes les reunions que es realitzin al centre relacionades amb els següents àmbits: 

claustres, cicles, comissió social, comissió CAD i d’altres reunions que ho requereixin. 

 

5. Calendari i horari general del centre 

Criteris per confeccionar els 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 16/17. 

INFANTIL: 

1. S'ha mantingut la petició de tenir una mestra de suport 3 tardes a INF. Es mantenen 2 tardes 
fixes per treballar els ambients: Dimarts, dijous i els divendres per les passejades. 

2. 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. 

3. Segons criteri de la direcció, atès que P5 és un grup nombrós, es destinarà una hora de SEP per 
ajudar a treballar la lectoescriptura.  

4. Els divendres es contempla que es pugui fer una sortida fora del recinte escolar, hi haurà 2 
mestres de suport. En cas de no fer sortida cada mestra anirà a una classe. La mestra de Música 
a P3/P4 i Iris a P5.  

5. Es manté la petició de desdoblar les especialitats a INF a P5. Donat el nombre de nens 
matriculats, enguany no hi haurà desdoblament ni a P3 ni a P4. Les especialitats seran 
impartides pels especialistes. A P5 els desdoblaments queden així: P5: Psico/AN i MU/ Lecto. 

6. Es manté la petició d'impartir les especialitats de MU/ AN/ PSICO en sessió de matí. 
7. L'especialista de religió intervé des de P4. Dedica una sessió a cada nivell. A P3 no es fa religió. 
8. Es destinaran sessions extres de suport de la mestra EE per atendre els nens d'EE de P5 amb 

dictàmen, també es distribuiran les hores de vetlladora per atendre aquests alumnes.  
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9. Es treuen les 2 hores setmanals en horari de matí per anar a l'aula d'informàtica, ja que es 
treballarà per racons amb unes tablets. 

10. La sessió de Psico de la llar d'infants El CUCUT passarà als dilluns de 9 a 10h. 
11. El procés d'adaptació durant el mes de setembre a P3 serà realitzat per la mestra d'Educació 

Especial. 
12. Durant el mes de setembre els/les mestres que tinguin SEP a 1era i a última hora aniran a fer 

suport a P5. 
13. Durant tot el curs tots els/les mestres que tinguin SEP a 1era hora, aniran de 9:00 a 9:15 a 

ajudar a fer l’entrada de P5. També s’intentarà que de 16:15 a 16:30 hi hagi dues persones a 
P5. 

14. Es dedicaran hores lectives per a la coordinació d'educació infantil. 
15. Es considerarà prioritari en cas de pluja, que la mestra d'educació física pugui utilitzar la sala 

de Psico 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.  

 

PRIMARIA: 

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

1. En el grup de CI les sessions de música, passen a ser 1 sola sessió, a fi d' incrementar la llengua 
castellana. 

2. Enguany l'especialista de música no tindrà tutoria. 
3. El segon especialista d'AN, tindrà la tutoria de 5è i impartirà l'AN i la PL de 4rt i de 5è (a fi de 

que pugui estar més hores a la seva tutoria). 
4. La llengua castellana estarà impartida per un mestre que no sigui el tutor, sempre que es 

pugui. 
5. S'incrementa l'horari de la llengua castellana a 1er, que passa a ser de 2h 30' a fi de millorar els 

resultats de l'alumnat. 
6. L'àrea de plàstica és impartida per l'especialista d'anglès, per a fer la classe en anglès. 
7. S'ha incrementat l'horari setmanal de llengua, matemàtiques i d'anglès a fi de millorar el 

rendiment acadèmic d'aquestes matèries. 
8. Es contempla el suport escolar individualitzat (SEP), en les dues modalitats marcades, 

intervenció de dos mestres a l'aula (25h 45')i ampliació horària (4h) per als alumnes, per 
atendre les necessitats educatives específiques de determinat alumnat. 

9. Es procura que els tutors passin el major nombre possible d'hores amb els seus alumnes. 
10. Els nens nouvinguts són atesos amb classes de reforç de llengua catalana. 
11. S'ha respectat que les matèries instrumentals es puguin fer totes abans del pati, sobretot a CI 

on s'ha aconseguit en un 95%. 
12. En l'especialitat de llengua castellana s' amplia l'horari de CM i CS, a fi de millorar els resultats 

en les CB, en els apartats de CL i EE. Es tindran en compte en la PGC del proper curs, les 
propostes de millora que han presentat les mestres de llengua castellana per a obtenir una 
millora en els resultats. 

13. S'implementarà l'anglès a CS fent un trimestre de medi en anglès, impartit per l'especialista. 
14. Es preveuen hores a CI/CM/CS per a poder realitzar un treball de Tallers de les matèries 

instrumentals. 
15. 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. 
16. Es mantenen els desdoblaments de 1er a 6è d'Expressió escrita/ Mates. 
17. Per ajudar a l'alumnat en el treball dels ordinadors, es preveuen sessions d'Informàtica a CI 

amb mestra acompanyant.  
18. 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.  
19. A 5è i a 6è s'estableixen un desdoblament d'AN/Mates una hora setmanal per afavorir els 

aprenentatges. 
20. A 4rt, 5è i a 6è s'estableixen un desdoblament de CAT/CAST una hora setmanal per treballar 

l'expressió escrita de les dues llengües. 
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21. 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. 

22. A Primària es reservarà l'hora no lectiva dins l'horari escolar per a fer tutories 
individualitzades amb els tutors/es. 

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 2017 i acaba el 30 de juny del 2018. 

El curs pels alumnes comença el 12 de setembre del 2017 i acaba el 22 de juny del 2018. 

Els alumnes de P3 tenen entrada esglaonada els dies 12, 13 de setembre. 

Els períodes de vacances seran: 

Nadal: Del 23 de desembre del 2017 al 8 de gener del 2017, ambdós inclosos. 

Setmana Santa: Del 24 de març al 2 d’abril del 2018, ambdós inclosos. 

Horari lectiu per Educació Infantil i Primària 

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

El dia 22 de desembre i del 5 al 22 de juny, l’escola farà jornada continuada de 9h a 13h. Els alumnes 
que es queden a dinar faran de 13h a 15:30h. Les famílies els hauran de recollir a les 15:30h.  

Horari d’entrades i sortides 

L’obertura de les portes a l’hora d’entrar es farà a les 9h i a les 15h. Ed. Primària entrarà i sortirà per la 
porta principal. Els infants entraran sols a les aules on els/les mestres els estaran esperant. Es prega 
puntualitat en les entrades, tant a les 9h com a les 15h, les portes de l’escola es tancaran a les 9h 5’ i a 
les 15h 5’.  

L’obertura de les portes per a les sortides es farà a l’hora en punt a primària, és a dir, a les 12:30h i a 
les 16.30h.  A Infantil les portes s’obriran 5’ abans, a fi que les famílies tinguin temps de recollir els 
germans d’altres cursos. Els divendres a la tarda el conserge obrirà les portes de l’escola a les 16,23h., 
per tal que les famílies puguin entrar a l’aula del seu fill/a per veure i/o recollir treballs realitzats i 
passejar pels passadissos i veure què han fet. 

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. 



Escola Trentapasses 

Pla de centre 17/18  11  

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. 

Els pares i mares que vulguin que el germà/na gran reculli a un germà/na petit/a d’infantil o primer, 
hauran de parlar amb direcció i omplir l’imprès corresponent. 

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 1er, 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. 

Els alumnes que es queden al menjador, seran recollits per les monitores a les seves pròpies classes. 

Els alumnes que es queden a activitats extraescolars, seran recollits pels monitors/es a les seves 
pròpies aules. 

Veure Annex 13 Protocol d’absentisme escolar (PAE) 

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 o 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 9h a 
14h.  

La temporalització  de tasques és la següent: 

Dilluns: Atenció a les famílies. Reunions comissió DAF 

Dimarts: Claustres i cicles. Reunions de la comissió CAD. Les setmanes que hi hagi reunió CAD, les 
reunions de cicle d’infantil es passaran al divendres. 

Dimecres: Reunions de cicles  

Dijous: Reunions de coordinació: coordinadores/equip directiu.  Treball aula. Reunions de mestres per 
nivell. 

Divendres:. Treball de les comissions creades a  l’escola: TAC, biblioteca, revista i ambientació.  

Calendari de festes locals i de lliure disposició 

13 d’octubre de 2017 

7 de desembre de 2017 

22 gener de 2018  

20 d’abril de 2018 

30 d’abril de 2018 
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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 participa 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. 

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: 24 de novembre 

Data màxima per lliurar a secretaria els informes: 11 de desembre  

Data lliurament informes  famílies: 22 de desembre 

2on Trimestre:  

Tancament: 9 de març 

Data màxima per lliurar a secretaria els informes: 16 de març 

Data lliurament informes  famílies: 23 de març 

3er Trimestre: 

Tancament: 25 de maig 

Data màxima per lliurar a secretaria els informes: 8 de juny  

Entrevistes famílies: Els dies 25, 26, 27, 28 i 29 de juny. 25 de 9 a 11h;  26 de 11:30 a 14h; 27 de 9 a 
11h; 28 de 11:30 a 14h;  29 de 9 a 11h.  

Dates de tancament de trimestres i lliurament informes Infantil: 

1er Quadrimestre:  

Tancament: 19 de gener 

Data màxima per lliurar a secretaria els informes: 2 de febrer 

Data lliurament informes  famílies: 16 de febrer 

Entrevistes famílies: Del 19 de febrer al 9 de març, en horari de 12:30 a 13:30h 
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2on Quadrimestre:  

Tancament: 18 de maig 

Data màxima per lliurar a secretaria els informes: 1 de juny 

Data lliurament informes  famílies: 22 de juny 

Entrevistes famílies: Els dies 25, 26, 27, 28 i 29 de juny. 25 de 9 a 11h;  26 de 11:30 a 14h; 27 de 9 a 
11h; 28 de 11:30 a 14h;  29 de 9 a 11h.  

 

Dates de les sessions d’avaluació: Primària 

 1er trimestre 2on trimestre 3er trimestre: 

CI 

 

27 novembre 8  març 28 maig 

28 novembre 9 març 29 maig 

CM 
29 novembre 12 març 30 maig 

30 novembre 13 març 31 maig 

CS 
1 desembre 14 març 1 juny 

4 desembre 15 març 4 juny 

 

Dates de les sessions d’avaluació: Infantil 

 1er quadrimestre:  2on quadrimestre: 

Ed. Infantil 

 

Del 22 al 29 de gener 

 

 
Del 21 al 25 de maig 
 

Veure els Annexos 10,11,12 que estan estretament relacionats amb l’avaluació dels alumne  
 

Dates proves externes: 6è 

Seran el 9 i 10 de maig de 2018. 

Dates avaluació diagnòstica de 3er 

Seran del 5 al 16 de març de 2018. 

Dates de les proves internes 

Proves finals: Setmanes del 8 al 12 de maig de 2017. A 3er només es passarà la prova d’anglès.  
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7. Comissions de treball 

Comissió de biblioteca:  

La comissió de biblioteca té com objectius: Potenciar la lectura, consulta de llibres i ús de la biblioteca 
d’aula, i  fomentar el plaer de la lectura. Familiaritzar els alumnes amb el racó Biblioteca i ordenació de 
llibres. Adequar la biblioteca d’aula, per a fer un bon ús d’ella: endreçar, triar, catalogar per edats, 
folrar, inventariar, ensenyar-los a tenir cura. 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. A fi de fomentar el gust per la lectura entre els 
alumnes la comissió ha promogut la subscripció de tres revistes per primària: Tiro-Liro, Cucafera i 
Reporter Doc. S’iniciarà l’activitat de la maleta viatgera en anglès a cicle inicial, amb la finalitat de 
transmetre als nens el gust per la lectura i la motivació per la llengua anglesa i buscar al mateix temps 
la complicitat i el compromís familiar, es continuarà amb la compra d’un llibre de lectura per les 
vacances de nadal, que al llarg del 2on i 3er  trimestre servirà per fer intercanvi dins les aules. 

Comissió d’ambientació/Revista :  

Enguany s’ha fusionat la comissió d’ambientació i família i treballaran conjuntament a fi promoure les 
festes escolars i posteriorment publicar-les a la revista escolar. 

Ajudaran al claustre en tot el referent a decoració de l’escola i organització de les celebracions 
escolars. 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: Halloween/tardor, Nadal/hivern, el Carnaval, Sant 
Jordi/primavera, i fi de curs/estiu.  

Vetllaran per a l’elaboració i edició de la  revista escolar. Es continuarà amb la proposta 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. 

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. Fer el seguiment 
de la prova de competència digital de 6è.  

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.  

Des de l’escola es faciliten reunions de coordinació Mestres tutors/EE /EAP/Cdiap, professionals 
externs i  famílies, a fi d’aconseguir una intervenció el més adequada possible per  cada cas.  

Aquesta comissió esta formada per la cap d’estudi, la psicòloga de l’EAP, la mestra d’EE/ coordinadora 
d’infantil. Es reuneixen segons  calendari establert en la 1era reunió, sempre en dimarts, perquè és el 
dia que està a l’escola la psicòloga de l’EAP. Aquestes reunions 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.  
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Comissió Social (COS): 

La comissió es centra bàsicament en el seguiment dels alumnes amb situació social desafavorida i/o 
dificultats o circumstàncies especifiques que es detecten a l’aula, de manera directa o indirecta i es 
traspassa la informació a la Comissió i 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, donat 
que el centre té alumnes de les tres localitats. Les reunions són dos cops per trimestre. Es reuneixen 
segons calendari establert en la 1era reunió, sempre en dimarts, perquè és el dia que està a l’escola la 
psicòloga de l’EAP. Aquestes reunions serveixen per establir, coordinar, fer un anàlisi del pla de treball 
i un seguiment dels casos d’alumnes detectats pels mestres a les seves respectives aules, que són 
susceptibles de sofrir risc d’exclusió social. Si es necessari, es faciliten reunions de coordinació amb els 
mestres tutors i la comissió a fi d’aconseguir una intervenció el més adequada possible en cada cas. 

Comissió de dinamització Aules /Famílies (DAF): 

L’escola creu necessari continuar amb el projecte iniciat, d’apropament escola/famílies, és per això 
que continuarà impulsant el funcionament  de la comissió DAF.  

Aquesta comissió pretén: Potenciar l’apropament de la informació generada dins la comunitat 
educativa, facilitar a les famílies el vincle de formar part del grup classe,  facilitar els intercanvis 
d’opinió, els dubtes, inquietuds de les famílies del grup classe, 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, potenciar que sorgeixin iniciatives espontànies en la proposta d’activitats, idees, 
debats, participació en les festes, 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 
d’ambientació, un membre de l’AMPA, la cap d’estudis i la secretària de l’escola. Es reuneixen en 
dilluns segons necessitats del centre. 

Veure Annex 25 referent al Pla de Treball de les Comissions de treball del centre 

8. Entrevistes escola/família 

Reunions generals de grup: es faran dues reunions de grup: una al setembre, per presentar-se el 
tutor/a i els/les especialistes, i explicar el funcionament del curs, les reunions seran de caràcter 
informatiu i es tractaran assumptes de caràcter general. 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. Es fa una altra reunió pel febrer per poder comentar la marxa del curs, i 
les possibles modificacions pedagògiques i/o metodològiques que es vagin desenvolupant  en el grup 
classe. 

Dates de les reunions d’inici de curs: 

P3 i noves matrícules: 22 de juny de 2017 

Pas de P5 a 1er: 22 de juny de 2017 

1er/2on: 18 de setembre de 2017 

P5: 19 de setembre de 2017 

P3/P4: 20 de setembre de 2017 

3er/4rt: 21 de setembre de 2017 

5è/6è: 22 de setembre de 2017 
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Dates de les reunions de mig curs: 

1er/2on: 5 de març de 2018 

P5: 6 de març de 2018 

P3/P4: 7 de març de 2018 

3er/4rt: 8 de març  de 2018 

5è/6è: 9 de març de 2018 

                      

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. 

Data de la reunió: P3 i noves matrícules, el 22 de juny de 2017 

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. 

Data de la reunió: Pas de P5 a 1er, el 22 de juny de 2017 

Lliurament d’informes i entrevistes individuals:  

A Primària, es lliuraran tres informes trimestrals, coincidint amb el final de cadascun dels tres 
trimestres del curs.   

Com el curs passat, s’intentarà que hi hagi una entrevista amb cada família durant el primer trimestre 
del curs; i així, quan les famílies rebin el primer informe a finals de desembre, ja hagin pogut parlar 
prèviament amb el corresponent tutor/a. En aquest primer informe hi constaran qualificacions i 
observacions de cadascuna de les àrees d’aprenentatge (excepte del grup de 1r., que només tindrà 
observacions). 

En el segon informe, abans de setmana santa de 2018, hi constaran només les qualificacions de cada 
àrea. 

En el tercer i últim informe hi tornaran a aparèixer qualificacions i observacions. Aquest informe, junt 
amb el butlletí de notes del curs es lliurarà personalment a cada família pel juny, uns dies després 
d’haver acabat el curs. Es penjarà una graella al vestíbul de l’escola, perquè cada família pugui triar el 
dia i hora que vagi més bé per recollir els documents i entrevistar-se amb el tutor/a. En el cas que no 
es pugui realitzar l’entrevista, s’enviaran els documents per correu ordinari. 

A més de les dues entrevistes esmentades, al primer trimestre i a final de curs, les famílies poden 
demanar ser ateses pel tutor/a en qualsevol moment del curs, però exclusivament en l’horari 
establert: dilluns de 12,30h a 13,30h. i una altra hora dins l’horari escolar que cada tutor/a 
comunicarà a les famílies i que serà en funció del seu horari personal.  

També hi ha la possibilitat que sigui el tutor/a qui s’adreci a les famílies a través de l’agenda, per 
convocar-los a una entrevista en aquest horari per parlar d’algun aspecte que afecti al 
desenvolupament del seu fill/a. 

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

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 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 
dimarts 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, dóna un suport  al centre de 12 hores. Aquestes hores són per atendre dos alumnes de 
P5, un alumne de 1er i dos alumnes de segon. 

Coordinacions pròpies de l’atenció a la diversitat: 

Es facilita la coordinació entre tutors, mestres que fan reforços i la mestra d’EE, els dimarts 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. Al començament del trimestre ens 
presenta el calendari. 

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 inclosos dins de la PGA 17/18. 

10. Escola i entorn 

Relació amb les famílies i l’AMPA 

Es promouran reunions de coordinació amb l’AMPA, per tal de treballar conjuntament i gestionar els 
espais necessaris per les activitats extraescolars, reunions generals, venda de llibres, col·laboracions 
amb l’escola, etc. 

S’organitzaran unes sessions informatives i formatives amb la col.laboració de l’AMPA, a fi  de buscar 
més complicitat i promoure la participació/col·laboració amb les famílies. 

Es promou la participació i col·laboració de les famílies en la celebració de les festes. Es potencia la 
participació a traves de la comissió DAF. I es promou la participació de les famílies en algunes 
activitats de l’aula, sobretot a Infantil, cicle inicial i en certes activitats d’educació física. 

Veure l’Annex 20, referent a Actuacions de millora: Relació amb les famílies 

Serveis educatius 

Estem en contacte i tenim una coordinació regular amb el CRP, EAP/Psicologia i EAP/Serveis Socials. 
Amb el coordinador ELIC mantenim una coordinació segons demanda. 

Elaborem conjuntament el Pla del SEZ en el centre, participem en formació, xerrades, seminaris..., 
organitzats pel Serveis educatius. 

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. 

 Participació en projectes iniciats des dels Serveis Socials. 

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 facilitar 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 Regidoria de Cultura i Ensenyament de l’Ajuntament de Vilalba 
Sasserra.  

La sala de Psicomotricitat de l’escola també està cedida a l’Escola Bressol Municipal, els dilluns de 9 a 
10h.  
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Salut Pública 

És treballa conjuntament amb  l’Àrea Bàsica de Salut  Alt Mogent/Sant Celoni en el programa de 
vacunacions anual  pels alumnes de 6è i en el  programa de prevenció i revisió bucodental, en els 
cursos que el Institut Català de la Salut dictamini. 

Jornades de portes obertes Trentapasses 

S’organitzen unes jornades de portes obertes coincidint amb el període de preinscripció pel curs 
18/19. 

Totes les famílies interessades  són convidades a visitar el centre, alhora que se’ls informa sobre els 
aspectes organitzatius i pedagògics de la nostra escola. 

Institut Giola/ Institut Reguissol 

Coordinar el pas de Primària a Secundària. Fer el traspàs d’informació dels alumnes de 6è amb l’ 
Institut Giola de Llinars i amb l’ Institut Reguissol de Sta. Mª de Palautordera. El traspàs el realitza la 
tutora de 6è i la coordinadora pedagògica de 1er cicle d’ESO de  l’institut. Nosaltres estem adscrits al 
Institut Giola, però per proximitat molts dels nostres alumnes van a Sta. Mª de Palautordera.  

Es fixen dies de coordinació Escola /Institut a traves d’un seminari format per les escoles de la zona 
adscrites a l’Institut. Enguany aquesta coordinació serà amb l’Institut Reguissol, donat que la majoria 
dels alumnes de 6è del curs passat s’han matriculat  en aquest  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. 

S’ha elaborat les activitats de reforç d’estiu, personalitzades pels alumnes de 6è, de català i 
matemàtiques, amb coordinació amb l’ Institut Giola.  

 

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 es fa entre la mestra que ha fet P2 a l’escola bressol i la 
mestra que farà P3 el proper curs. 

Remarquem la cessió de la sala de psicomotricitat, que fa l’Escola Trentapasses al Cucut,  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 dilluns de 9 a 10h. 

Els alumnes del Cucut també son convidats a venir a l’escola per gaudir d’algunes de les activitats 
obertes que organitzem per a les famílies del nostre alumnat, com és la ballada del Fem Dansa, o les 
cançons o balls que s’organitzin per alguna festivitat. 

També participen conjuntament amb els alumnes de P3, d’ una activitat cultural que es fa al Casal 
Municipal. 
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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 Barcelona i 
l’Ajuntament de Vilalba Sasserra. Les activitats es duen a terme en el Casal Municipal de Vilalba 
Sasserra. i a l’Ateneu de Sant Celoni. Tots els cicles fan 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:  

Els infants de P3 gaudiran de l’espectacle de titelles En Patufet, de Centre de Titelles de Lleida, en el 
Casal Municipal de Vilalba Sasserra, el dia 24 de maig de 2018. 

Els infants de P4, P5, 1r i 2n assistiran a una obra de titelles en anglès The Jungle de IPA Productions, 
al Casal Municipal de Vilalba Sasserra, el dia 14 de maig de 2018. 

Els infants de Cicle Mitjà i Superior aniran a veure una obra de teatre  en anglès The princess and the 
pea,  de Festuc Teatre, a l’Ateneu de Sant Celoni el dia 13 de març de 2018. 

 

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. 
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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. 

De cada sortida, els mestres 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 principi de curs caldrà signar una autorització general que servirà per a totes les sortides 
programades al llarg del curs, juntament amb l’opció per subministrar-li paracetamol o no en el cas 
que agafés febre superior a 38ºC.  

Arribarà informació més detallada a  les famílies de cada una d’elles, un parell de setmanes abans de 
l’activitat. 

En cas de no assistència a l’activitat haurà de ser convenientment justificat al mestre tutor/a el motiu, 
amb l’informe mèdic corresponent. Recordeu que el preu de l’autobús no és retornable, i només 
podrem retornar, a final de curs, el preu d’aquelles activitats que ens reemborsi l’entitat 
organitzadora. 

 

Calendari sortides llargues  

Al llarg del curs tenim diverses propostes de sortides. Previsiblement seran les següents, encara que 
pot haver-hi algun canvi:     

Infantil: 

1r. trimestre:  7 de novembre, a la  Fundació Miró. 

2n. trimestre: 2 de març, caminada pel parc del Corredor. 

     3r. Trimestre: 18 i 19 d‘abril, Colònies a la Garbinada, Torroella de Montgrí.  

     3r. Trimestre: Fem dansa. Data per concretar. Activitat de dansa adreçada als alumnes de P5.  

 
Cicle Inicial: 

1r. Trimestre.  30 d’octubre de 2017: Can Fusteret, a l’Ametlla del Vallès. 

2n. Trimestre.  12 de febrer de 2017: La Pedrera de Barcelona i Parc Güell. 

3r. Trimestre.  18 i 19 d’abril de 2018: Colònies a La Garbinada, Torroella de Montgrí 

3r. Trimestre. Fem Dansa. L’alumnat de 2n. (junt amb P5). Data per determinar. 

 
Cicle Mitjà: 

1r. Trimestre.  9 de novembre de 2017: Can Fusteret, a l’Ametlla del Vallès. 

2n. Trimestre.  12 de febrer de 2018:  La Pedrera de Barcelona i Parc Güell. 

3r. Trimestre.  18 i 19 d’abril de 2018: Colònies a La Garbinada, Torroella de Montgrí 

 
Cicle Superior: 

1r. Trimestre.   17 d’octubre de 2017: Conjunt Monumental d’Olèrdola 

2n. Trimestre.  31 de gener de 2018: Museu del Cinema a Girona 
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2n. Trimestre. Els infants de 5è. portaran a terme l’excursió al Parc del Montnegre i Corredor amb 
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. Data per determinar. 

3r. Trimestre.  18 i 19 d’abril de 2018: Colònies a La Garbinada, Torroella de Montgrí 

 
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 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. Enguany es celebrarà al pavelló municipal de St. Esteve de Palautordera el dia 13 d’abril. 

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. 

Programa educatiu Baix Montseny 

És organitzat per Tritó del Baix Montseny, amb el suport de la Diputació de Barcelona/ Xarxa de 
Municipis del Baix Montseny/Generalitat, a fi d’educar els nens/es en l’àmbit de la salut. Són activitats 
preventives i de promoció de la salut. 

L’escola triarà dins de l’oferta de tallers que presentin i participarà en els que cregui més adients per a 
cada edat. 

Aquest curs s’ha triat pels alumnes de 6è: Taller sobre sòcio-addiccions, pantalles. 

Celebracions 

Les celebracions que enguany es celebraran a l’escola giraran al voltant de Sta. Cecília, La festa de l’ 
hivern/Nadal, El Carnestoltes, La festa de la primavera/ Sant Ponç,  i  la festa de  fi de curs. 

El claustre juntament amb la comissió d’ambientació, és l’encarregat d’organitzar les celebracions 
escolars amb la col·laboració de la comissió DAF i l’AMPA. Les celebracions programades per  enguany 
són: 

 31 d’octubre de 2017. Halloween. Activitat organitzada des de l’àrea d’anglès. Celebració interna. 

 22 de desembre de 2017. Concert de Nadal. Activitat oberta a les famílies pel matí. 

 30 de gener de 2018. Festa de la pau i la no violència. Celebració interna. 

 Setmana del 5 al 8 de febrer de 2018. Cada dia rebrem una ordre del rei Carnestoltes de com cal 
venir l’endemà a l’escola. El divendres 9: Celebració oberta a les famílies per la tarda. Els infants 
podran venir disfressats lliurement des de casa. 

 23 d’abril de 2018. Jocs Florals. Celebració oberta a la tarda a les famílies. 

 11 de maig de 2018. Fira de St. Ponç. Venda de productes naturals elaborats pels alumnes. 

Les famílies rebran informació puntualment de les activitats programades per aquestes celebracions. 

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 
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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 15:30h.  

Coordinació amb el servei de menjador:  

Setmanalment i si s’escau a diari hi ha comunicació entre la direcció i la coordinadora, per parlar de les 
incidències que sorgeixen en el dia a dia  del menjador escolar. 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. 

També 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.  

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 es fa una reunió amb la comissió de menjador del Consell Escolar a fi de 
fer-ne la valoració final i  presentar propostes de millora per al proper  curs. 

Al final de curs Veure en l’Annex 3, el Pla de Funcionament del menjador.   

Activitats extraescolars   

Les activitats extraescolars i el servei Bon dia,  estan organitzades per l’AMPA i portades a terme per 
una mateixa empresa. Les diferents activitats, horaris i espais utilitzats són els següents: 

Activitat Horari Espai Grup Responsable Empresa 
Acollida Dilluns a 

Divendres de 
8h a 9h. 

Menjador Internivells Montse Nogueras 
 

Diverjoc 

Patinatge Dimarts de 
16:30 a 17:30 

Pista  PRI  Diverjoc 

Anglès Dimecres de 
16:30 a 17:30 

Aula  de P4 INF George Bschool 

Anglès de 1er a 
2on 

Dimecres de 
16:30 a 17:30 

Aula de 1er PRI Pol Diverjoc 

Anglès de 3er a 
6è 

Dimecres de 
16:30 a 17:30 

Aula de 5è PRI Felipe Diverjoc 

Balls moderns Divendres de 
16:30 a 17:30 

Sala de Psico PRI  Diverjoc 
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Annexos 

Annex 1. Pla de treball SEZ, document inclòs en el format excel de la PGA 17/18 

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

Annex 3. Pla de funcionament del menjador 

Annex 4. Llistat de llibres de text del curs 2017/2018 

Annex 5A: Pla de Treball Coordinació d’Infantil 

Annex 5B: Pla de Treball Coordinació de Primària 

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

Annex 7A. Normes d’organització i funcionament escola INF 

Annex 7B. Normes d’organització i funcionament escola PRI 

Annex 7C. Guió general reunió famílies inici curs INF 

Annex 7D. Guió general reunió famílies inici curs PRI 

Annex 7E. Carta de compromís: Escola 

Annex 7F. Carta de compromís: Família 

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 17A: Estratègies de treball de l’exp. escrita: Actuacions de millora. 

Annex 17B: Pla escriptura coordinació PRI/SEC: Actuacions de millora. 

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

Annex 19: Actuacions de millora: Avaluació diagnòstica de 3er 
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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 23A: Model Programació SEP INF 

Annex 23B: Model Programació SEP PRI 

Annex 24. Conjunt d’impresos propis del centre. Documents Carpeta blanca d’aula. 

Annex 25: Pla de Treball de les Comissions del centre: Biblioteca, Social, d’Atenció a la 
Diversitat, Revista, d’Informàtica, d’Ambientació i de Dinamització Aules/Famílies (DAF). 

 

 


