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1. PERSONAL 

 

1.1. CONSELL ESCOLAR  

Equip Directiu Mònica Calaf Gozalo Directora 

 Anna Camarasa Olcina Cap d’estudis 

 Cristina Rodríguez Matas Secretaria 

Professors/es Maria Fernandez Lavadiño Comissió convivència 

 Raquel Tornay  Sevillano Comissió convivència 

 Maria Marín Alba  Comissió menjador 

 Montse Albareda Domènech Comissió permanent 

 Gemma Doncel Raventós Comissió permanent 

 Gemma Bertran Serra Comissió econòmica 

Pares i mares Neus Simón Godoy Comissió convivència 

 Raquel Torbellino  Redondo Comissió convivència 

 Oriol Roca Bolet Comissió permanent 

 Clàudia Nortes Moreno Comissió menjador  

 Marta Viaplana Cazorla Comissió econòmica 

Representant AMPA Xavier Peñafiel Gil Comissió menjador 

PAS Anna Salmerón Perea Comissió permanent 

Ajuntament Roser Vives Tort Comissió econòmica 

 

 

 

1.2. PLANTILLA DEL CURS 2017-18  

CURS TUTOR/TUTORA CÀRREC/COORDINA

CIÓ 

RÀTIO AUL

A 

P3 A Antònia Coral Santacana Tutora 25 1 

P3 B Montse Albareda Domènech Tutora 25 2 

P4 A Maria de la Riera Mas i 

Cardete 

Tutora 25 3 

P4 B Dolors Argilaga Pellissé  Tutora 26 4 

P5 A Gregoria Gonzalez Barco Tutora  24 6 

P5 B Mercè Tomàs Ribera Tutora 25 7 

Suport 

E.I. 

Ester Cadafalch  Reforç Total E. 

Infantil: 150  
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1r A Rosa Ma Ruiz Urgell Tutora  26 8 

1r B Iris De La Rosa Marruedo Tutora 25 10 

2n A Maria Marín Alba  Tutora i Coordinadora 

TIC 

25 16 

2n B Mercè Sánchez  Tutora  25 17 

3r A Anna Sala Gómez  Tutora i especialista 

d’Anglès  

26 11 

3r B Xavier Barrón Vergel Tutor i especialista 

d’Ed. Física 

26 12 

4t A Eva Guitart Pallarès Tutora 26 14 

4t B Carme Calpe Guinovart  Tutora i Coordinadora 

de CM i de riscos 

laborals 

23 13 

5è A Núria Saumell Almirall Tutora  24 20 

5è B Montse Batsums Casulleras Tutora i Coordinadora 

de la biblioteca 

25 18 

6è A Gemma Bertran Serrà  Tutora, coordinadora 

de Cicle Superior i de 

l’aula de Ciències 

27 19 

6è B Francisco José López 

González 

Tutor i Especialista 

Educació Física 

27 15 

Suport 

Primària 

Míriam Helena Catalán 

Sánchez 

 

 

 

Reforç Total C.I.:101  

Total C.M.:101  

Total C.S.:103  

Total 

Primària:305  

 Total Centre: 

455 

ESPECIALISTES  

ED.ESPECIAL Isabel Curiel Cerezo 

Gemma Doncel Raventós 

Natividad Garrido Aguilar  

Maria Fernàndez Lavadiño 

Especialista d’E.E.  

Especialista d’E.E 

Especialista d’E.E.  

Especialista d’E.E. i coordinadora 

d’E.E. i del cicle d’E.I. 

 

SIEI Sílvia Talorre Nerín Especialista d’E.E.  
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ED. FÍSICA Xavier Barrón Vergel 

Francisco José López 

Gonzàlez 

Especialista d’E.F. i tutor 

Especialista d’E.F. i tutor 

MÚSICA Mònica Calaf Gozalo 

Andrea Alcaraz Ceballos 

 

Especialista de música i Directora  

Mestra de música 

LL. ANGLESA Raquel Tornay Sevillano 

 

Laura Garcia Castro 

Anna Sala Gómez 

Cristina Rodríguez Matas 

Especialista d’Anglès i 

Coordinadora d’Àudiovisuals i 

Coordinadora de C.I. 

Especialista d’Anglès 

Especialista d’Anglès i tutora 

Especialista d’anglès i Secretària 

RELIGIÓ 

 

 

 

Carme Llopart Batlle 

 

 

 

Especialista de Religió  

 

 

1.3. PAS (Personal d’administració i Serveis)  

P3 Lídia Luengo Zapater TEI 

Infantil i 

Primària 

Paqui Polo Prados Monitora de Suport 

SIEI Anna Roca Estrada Educadora d’E. E. 

Despatx Anna Salmerón Perea Auxiliar Administrativa 

Edifici Francesc Herrera Conserge  

Menjador Montserrat Cañellas 

Solsona 

Marc Nicolàs Corbella 

Administradora del servei de 

menjador/Monitora 

Ajudant / Monitor 

Cuina Flori HervàsTomàs Cuinera 

 Maribel Vique Gutiérrez Auxiliar de cuina 

 Isabel Valle Valle Auxiliar de cuina /Monitora 

 Carme Aguirre Alarcón Auxiliar de cuina 

 Immaculada Cañuelo 

Robles 

Auxiliar de cuina /Monitora 

 Roser Gramunt Pedrola Monitora 

 Lírios Pascual Seguí Monitora 
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 Antònia Vique Gutiérrez Administrativa AMPA / Monitora 

 Pau Solé Solé Monitor 

 Eloi Candenete Monitor 

 Cristina Servent Monitor 

 Sílvia Piñol Gené Monitora 

 Roger López Monitor 

 Evelyn Reina  Monitora 

Neteja Empresa GARBET Ajuntament 

 

 

1.4. A.M.P.A.  

Junta Marta Esteve Mestre Presidenta de l’AMPA 

 Xavier Peñafiel Gil Representant de C. Escolar i Secretari 

 Dani Marti Hidalgo Vicepresident 

 Òscar Arnan Esteve Tresorer 

 Ricard Aranda Recasens Vocal 

 Núria Esplugues Pallares Vocal 

 Eva Roca Grau Vocal 

Despatx Antònia Vique Gutiérrez Administrativa 

Despatx Montse Cañelles Solsona 

Marc Nicolàs Corbella 

Administradora del servei de menjador 

(gerent) 

Activitats 

Extraescolars 

Pedro García Navarro   Coordinador 
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2. ASPECTES PEDAGÒGICS  

 

2.1- Projecte de Direcció 

A finals del curs passat vam presentar el projecte de direcció per a quatre anys i 

aquest curs serà el primer any de desenvolupament del  projecte. Durant el curs 

passat ja vam començar a posar fil a l’agulla amb temes que ens interessava millorar i 

que segueixen sortint dintre dels objectius que plantegem en el projecte, com el de 

millorar la comunicació i la participació de tota la comunitat educativa, millorar l’atenció 

a la diversitat i aprofitar tot el que ens ofereix l’entorn més proper.  

 

Per tant, la nostra intenció en els propers quatre anys és la de continuar en aquesta 

línia que hem obert, així com fer realitat les propostes del Departament 

d’Ensenyament: l’aplicació del Currículum, amb un treball per àmbits i amb activitats 

competencials, l’Ordre d’Avaluació i l’Escola Inclusiva. 

 

També pretenem potenciar la creació, el treball interdisciplinari, recuperar pràctiques 

de pedagogia activa que ja havien tingut vida a l’escola anys enrere, així com fer 

reviure la filosofia del gran pedagog Dr. Estalella i Graells que dona nom a l’escola.  

 

Aquesta és la programació general anual de centre per a aquest curs 1017-18 en la 

que ja desenvolupem els objectius del nostre projecte.  

 

L’any 2018 se celebrarà el centenari del llibre de Ciència Recreativa de Dr. Estalella i 

aquest fet serà un aspecte a treballar transversalment.  

 

2.2. Objectius 

Seguint les instruccions del document per a l’organització i funcionament de les 

escoles del Departament d’Ensenyament del curs 2017-18 que diu així: 

 

Els objectius prioritaris del sistema educatiu català són l'èxit escolar i l'excel·lència 

educativa, mitjançant el desenvolupament màxim de les capacitats de tots i cadascun 

dels alumnes com a principi fonamentador de l'equitat i garantia, alhora, de la cohesió 

social. 

 

Tenint en compte aquests objectius prioritaris, els centres, seguint el principi de 

l'escola inclusiva que garanteixi l’equitat, i d'acord amb les seves característiques, han 
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de concretar en les actuacions els aspectes següents, recollits en el document 

Ofensiva de país a favor de l'èxit escolar: 

 

• 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, cientificotecnològic, 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 i 

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 

Objectius prioritaris del sistema educatiu i projecte educatiu de centre 3/9 

sistema d'indicadors, les avaluacions censals de competències bàsiques, 
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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. 

 

Nosaltres hem agrupat tots aquests objectius en tres grans objectius de curs: 

1. Millorar l’èxit escolar i els resultats educatiu s 

2. Garantir l’equitat i la cohesió social  

3. Millorar l’organització i la gestió del centre  

 

Per a l’objectiu de  Millorar l’èxit escolar i els resultats educatius  hem desplegat set 

estratègies, una per a cada àmbit. Hem pensat que si parlem d’àmbits, els mestres del 

Claustre ens acostumarem a treballar amb aquest nou enfocament que ha definit el 

Departament d'Ensenyament en el nou Currículum. 

 

Totes les estratègies pretenen fer reflexionar els mestres per trobar el camí cap a una 

escola més competencial. El nostre PEC ja ens convida a seguir aquesta línia 

metodològica: “Treballem partint de l’aprenentatge significatiu i orientat a desenvolupar 

en els alumnes les competències bàsiques generals …”. 

 

Per a l’objectiu de Garantir l’equitat i la cohesió social  hem dissenyat quatre 

estratègies per tal d’aconseguir una major implicació de tota la comunitat educativa i 

afavorir-ne el creixement dels nivells de motivació i de satisfacció i, per altra banda, 

vetllar pels drets i la igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat: 

1. Millorar la comunicació i la participació de tota la comunitat educativa a l’escola.  
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2. Fer que l’escola esdevingui una plataforma per ser també una escola de pares i 

mares i educadors.  

3. Vetllar per la cohesió interna dels mestres i del personal PAS. 

4. Aconseguir que l’índex d’absentisme i de retards en l’arribada i en la recollida baixi. 

 

I, finalment, per al nostre tercer gran objectiu, el de Millorar l’organització i la gestió 

del centre , hem dissenyat quatre estratègies per a poder sistematitzar les activitats del 

centre com les comissions de mestres, l’organització de l’atenció a la diversitat amb la 

novetat d’aquest curs que és la SIEI (Unitat de suport intensiu per l’escolarització 

inclusiva) , i d’altres que també formen part del nostre PEC, així com l’organització de 

la gestió econòmica: 

1- Fer realitat una escola inclusiva i garantir l’atenció a la diversitat i l’excel·lència 

educativa  

2- Actualització, confecció i modificació de documents d’organització i gestió de 

l’escola 

3- Seguir mantenint una economia sanejada que permeti un repartiment dels recursos 

econòmics. 
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OBJECTIU 1- MILLORAR L’ÈXIT ESCOLAR I ELS RESULTATS  EDUCATIUS 
 
 
ESTRATÈGIA 1.1: Reflexionar amb els mestres per tro bar el camí cap a una escola més competencial en l’ Àmbit lingüístic.  
INDICADOR DE PROGRÉS: Obtenir uns resultats de comp etències bàsiques de 6è i diagnòstiques de 3r en 
l’àmbit lingüístic dintre de la mitjana d’escoles d e Catalunya similars a la nostra.  

3r 
6è 

 
 
1.1.1-NOU CURRÍCULUM, ESCOLA COMPETENCIAL 

Temporit. ACTIVITATS Recursos (humans, 
econòmics, 
temporals) 

Control 
d’activitats 

Indicadors 
d’avaluació 

Criteris d’assoliment  

1 2 3 

Integrar en les programacions 
activitats que segueixin el model 
de les proves diagnòstiques de 3r i 
de les competències bàsiques de 
6è. 

Tutors i tutores, 
mestres de reforç i de 
suport de lectura i 
mestres responsables 
de l’àrea. 
Al llarg del curs.   

Programacions i 
registres de 
notes.  

Grau de 
coneixement. 

85% de superació de 
les proves 
diagnòstiques i de 
competències 
bàsiques.  

x x x 

Revisar amb les comissions 
lingüístiques el contingut de les 
proves diagnòstiques i de les 
competències bàsiques i 
confrontar-les amb les 
avaluacions. 

Mestres responsables 
de l’àrea.  

Actes de la 
comissió 
lingüística.  

Grau d’aplicació dels 
paràmetres 
acordats.  

100% de la revisió de 
l’aplicació dels 
acords.  

 x  
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1.1.2-LLENGUA ORAL 
Temporit. ACTIVITATS Recursos (humans, 

econòmics, temporals) 
Control 
d’activitats 

Indicadors 
d’avaluació 

Criteris d’assoliment 

1 2 3 

Seguir la planificació d’activitats de 
llengua oral d’Infantil i Primària. 
P3: El llibret personal 
P4: La capsa: 3 objectes que 
agraden.  
P5: La capsa: 2 objectes que 
agraden i 1 que no. El reporter,  
CI: El cap de setmana. Expressió 
oral  
CM: Enrola’t,  
5è: Exposició d’un treball de medi. 
6è: Presentació d’un power point. 
Ràdio Estalella, Debat sobre un 
tema, Pregó de Festa Major, 
Sermó del Rei Carnestoltes, 
Recital de poesies... 

Tutores d’infantil, 
inicial, mitjà i superior.  
Durant tot el curs.  
 

Registre de la 
tutora. 
 

Participació de 
l’alumnat 

> 90% 
 
 

x 
 
 

x 
 
 

x 
 
 

Potenciar les presentacions orals 
amb suport TIC o sense, 
l’elaboració de vídeos curts... 

Tutores i tutors de cicle 
inicial, mitjà i superior.  
Durant tot el curs.  
 

Registre d’aula. 
Treballs de medi 

Grau d’implicació de 
l’alumnat. 
 

100% 
 

X  X X 

Promoure l’intercanvi amb altres 
grups de l’escola amb 
presentacions orals del treball fet. 

Ciències cicle mitjà i 
superior.  
Tutores 

Registre 
audiovisual 
(tablets).   
Recitar poemes o 
cançons 

Grau d’implicació de 
l’alumnat. 
 

100% 
 

X X X 

Participació en concerts: Santa 
Cecília, Nadal, Corrandescola, 
Cantates... 

Concert de Nadal tot el 
cicle.  
Santa Cecília com a 
oients, tot el cicle. 

P5: Cantata al 
Casal d’avis. 
EI: Concerts a 
l’escola. 

Grau d’implicació de 
l’alumnat.  
 

100% 
 

x 
 
x 

x 
 
x 

x 
 
x 
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Cantates com a oients 
Corrandescola a 5è.  
Cantània a 6è.  
Nadales a les llars 
d’avis. 
Concert de Nadal, la 
cantata cicle inicial i la 
primavera a 1r  

Document 
valoració de les 
festes.  
CI: Cantata cicle 
inicial.  
 

Endreçar a la carpeta  de la P “Per 
a la S://” els documents importants 
sobre els projectes de ràdio oral.  

Mestres de ràdio.  Carpeta de la S://  100%   x 
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1.1.3- LECTURA I ESCRIPTURA EN CATALÀ I CASTELLÀ 
Temporit. ACTIVITATS Recursos (humans, 

econòmics, 
temporals) 

Control 
d’activitats 

Indicadors 
d’avaluació 

Criteris d’assoliment  

1 2 3 

Buscar lectures interessants per 
treballar les diferents activitats del 
curs de formació de lectura del 
curs passat. 

Comissió de lectura, 
escriptura i elaboració 
de materials. 
Curs de formació en 
centre sobre lectura.  

Tres activitats per 
nivell. 

Posada en comú al 
curs.  

Assistència al curs.  x x x 

Iniciació a la lectura 
 

EI: nom propi, 
projectes, vocabulari 
bàsic, estructura de la 
frase.  
CI: iniciació de lectures 
de petits textos.  

Les proves EI.  
ACL. 
Padrins.  

Proves. Els resultats de les 
proves. 

x  x 

Treball d’estratègies de lectura 
 

Activitats amb  tots els 
nivells de comprensió i 
treball específic per 
practicar cada una de 
estratègies.  

Pràctica de les 
estratègies. 
Franja de lectura 
a l’horari.  

Lectures i franja 
horària.  

Resultats de les 
proves i activitats 
d’avaluació 

x x x 

Participació en mostres de lectura.  Preparació i 
entrenament de les 
lectures a casa i a 
l’escola. 

Certamen de 
Lectura en Veu 
Alta.  
Poesies Sant 
Jordi.  
Altres que es 
convoquin.  

Participació en 
activitats.  

Fer almenys una 
mostra al llarg del 
curs per escola. 

x x x 

Continuar amb el projecte 
d’escriptura. Realitzar una sessió 
setmanal d’escriptura en català i 
l’altra en castellà amb mig grup. 

Incloure l’ARAESCRIC.  
Revisar els comprova i 
les programacions.  

Llibreta 
d’expressió 
escrita.   

Utilització dels 
comprova.  

Seguir la 
programació. 

x x x 

Utilitzar els recursos didàctics 
variats per al treball de l’ortografia: 

Material del Gabarró i 
del Jaume.  

CM treballa el 
Gabarró i CS el 

Gabarró i Rafecas. Realitzar CM i CS una 
de les dues activitats. 

x x x 
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“Ortografia sense esforç” del 
Gabarró, “Ortografia al carrer” del 
Jaume Rafecas. .. 

material del 
Jaume. (Està 
obert). 

Participació en concursos 
d’escriptura aprofitant les textos 
realitzats. 

Estar oberts a participar 
en propostes que 
arribin al centre.  

Sambori.  
Tastacontes.  

Pot variar.   x x x 

Continuació del Projecte de 
Padrins de lectura 

Mestres tutors de P5, 
1r, 4t i 5è. 

Horaris 
coordinats. 

Sessions de padrins 
i fillols fetes. 

100% fetes x x x 

Participació en entrevistes i 
reportatges per a Ràdio Estalella. 

Col·laboracions 
setmanals i als 
programes especials.  

Sant Jordi.  
Carnaval.  
Etc.  

Programes de ràdio.  Participar en una 
activitat per nivell. 

x x x 

Endreçar a la carpeta  de la P “Per 
a la S://” les activitats interessants 
de l’àmbit lingüístic, lectures, 
adreces d’internet... 

Fer un buidatge dels 
“tresors” que tenim i no 
volem perdre.  

Posar carpetes a 
la /S/. 

 Posar carpetes a la /s/ x x x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PGAC 2017-2018 

16 
 

1.1.4- RÀDIO ESTALELLA 
Temporit. ACTIVITATS Recursos (humans, 

econòmics, temporals) 
Control 
d’activitats 

Indicadors 
d’avaluació 

Criteris d’assoliment 

1 2 3 

Vetllar pel bon funcionament i 
coordinació dels programes diaris 
de ràdio i dels programes 
especials. Penjar els programes al 
WEB.  

Coordinadora 
d’àudiovisuals 

Tot funcioni.  Tot funcioni. 90% funcionant. x x x 

Tenir cinc mestres implicats en 
l’elaboració del guió d’un dia i la 
retransmissió del mateix guió. 

Mestres Grups de ràdio. Crear els guions.  100% guions fets. x x x 

Participació oral a Ràdio Estalella 
de tot l’alumnat de l’escola. 

 Col·laboracions 
setmanals. 
 

Gravació de la 
col·laboració.  
 

Emissió del 
programa. 
 

100% 
 

x x x 

Promoure escoltes actives de 
programes especials de Ràdio 
Estalella per megafonia. 

Programes especials. Escolta activa. L’actitud de 
l’alumnat. 

Que es mantingui 
l’atenció durant 10 
minuts del programa. 

x x x 

Fer una visita amb els alumnes de 
6è a Ràdio Vilafranca i Penedès 
Televisió. 

Ràdio i televisió. Visita a Ràdio 
Vilafranca. 

Visita feta. Visites fetes.  x x x 
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1.1.5- LECTURA I ESCRIPTURA: BIBLIOTECA I ALTRES PR OJECTES.  
ACTIVITATS Recursos (humans, 

econòmics, 
temporals) 

Control 
d’activitats 

Indicadors 
d’avaluació 

Criteris d’assoliment  Temporit. 

Biblioteca de l’Escola 
 

Comissió de Biblioteca 
Tècnica de 
biblioteconomia. 
Mares. 
Al llarg de tot el curs. 

E-pergam. 
Llistat de noves 
adquisicions. 
Pressupost i 
gestió de 
despeses. 

Nombre de llibres 
que composa el fons 
bibliotecari de 
l’escola i la seva 
diversitat. 

Ampliació del fons 
amb 50 llibres 
nous/curs. 

X X X 

Biblioteques d’aula.  
Ampliació de la biblioteca d’aula a 
CS de revistes descatalogades.  
 

Comissió de Biblioteca i 
els tutors i tutores de 
cada aula.  

Llistat de llibres  i 
revistes cedits a 
les aules.  

Grau d’utilització de 
la biblioteca dins 
l’aula.  

Utilització dels llibres i 
revistes a l’aula.  

X X X 

Bibliopati. (Fer els papers per al 
departament per tal de poder tenir 
una mestra jubilada de voluntària 
un dia a la setmana. ) 
 

Mestra Jubilada. 
Comissió de Biblioteca.  
Obertura de la 
biblioteca en horari de 
pati (Bibliopati ), un dia 
a la setmana (CM/ CS).  

Registre 
d’entrada 
d’usuaris i de 
préstecs 
realitzats en 
aquest període 
de temps.  

Grau d’utilització de 
la biblioteca en 
temps de pati.   

Utilització de més 
d’un 25% 

X X X 

Maletes viatgeres 
 

Comissió de Biblioteca. 
Gestionat per la tutora 
1h a la setmana.  

Coordinadora de 
la comissió de 
biblioteca: llibreta 
de valoració.  

Impuls de la lectura 
a casa.  

Valoració de la família 
expressat en “La 
llibreta de valoració” i 
l’anàlisi dels 
comentaris que fa la 
família.  

 X X 
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1.1.6- LLENGUA ANGLESA  Donar continuïtat al PLE (Pla de Llengües Estrangeres): Treballar l’expressió escrita i oral 
 

Temporit. ACTIVITATS Recursos (humans, 
econòmics, 
temporals) 

Control 
d’activitats 

Indicadors 
d’avaluació 

Criteris d’assoliment  

1 2 3 

Llengua oral: Actualitzar les 
programacions de les sessions de 
desdoblaments d'anglès 

Mestres implicats 
Jocs didàctics 

Programació de 
l’àrea d'anglès. 

Millora de la 
comprensió i 
l’expressió oral. 

Millora de la 
comunicació en 
llengua anglesa entre 
iguals i amb el 
mestre. 

X X X 

Fer plàstica en anglès a CS. 
AICLE 

Mestres implicats Programació de 
plàstica 

Millora de 
l’expressió oral i 
escrita així com de 
la comprensió oral i 
escrita. 

Millora en els resultats 
de competències 
bàsiques d’anglès 

X X X 

Demanar auxiliar de conversa en 
anglès al gener de cara al curs 18-
19 

Mestres d'anglès Sol.licitud   Sol.licitud acceptada  X  

Llengua escrita . Revisar les 
tipologies de text que es treballen 
en llengua anglesa. 

Mestres d'anglès Carpeta a la P:\ 
amb les tipologies 
que es treballen a 
cada curs i els 
comprova 

Millora de l'expressió 
i comprensió escrita. 

Assolir un nivell 
equivalent a les 
escoles de la nostra 
tipologia, en els 
resultats de les 
proves de 
competències 
bàsiques  

X X X 

Endreçar a la carpeta  de la P “Per 
a la S://” les activitats interessants 
de l’àmbit lingüístic, lectures, 
adreces d’internet... 

Mestres d'anglès Carpetes a la  S:\ Millora de 
l'organització interna 

Comprovació de les 
carpetes a la S:\ 

X X X 

Programar l’àrea d’English Skills. Mestres implicats en Programació de Millora de Millora en els resultats X X X 
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1.1.6- LLENGUA ANGLESA  Donar continuïtat al PLE (Pla de Llengües Estrangeres): Treballar l’expressió escrita i oral 
 

Temporit. ACTIVITATS Recursos (humans, 
econòmics, 
temporals) 

Control 
d’activitats 

Indicadors 
d’avaluació 

Criteris d’assoliment  

1 2 3 

Desenvolupament de les quatre 
competències lingüístiques en 
llengua anglesa. 

l’àrea d’anglès a Cicle 
Superior. 

l’àrea English 
Skills. 

l’expressió oral i 
escrita així com de 
la comprensió oral i 
escrita. 

de competències 
bàsiques d’anglès 

Revisió i actualització del material 
de suport per l’àrea d’English Skills 
I per A CI I CM. Material adjuntat a 
la programació 

Mestra especialista 
d’anglès  
Al llarg del curs 
 

Programació 
Englih Skills 
Racons d’anglès 
a les aules 
(English Corner) 

Millora de la 
comprensió oral en 
anglès 

Millora en els resultats 
de competències 
bàsiques d’anglès 

X X X 

Utilitzar el document  sobre la 
unificació de criteris de correcció 
de textos en anglès. 
 

Departament d’anglès Document de 
recull de criteris 
per cicles per 
l’anglès 

Línia d’escola 
homogènia en la 
correcció de textos, 
introduïda 
progressivament 

Millora en els resultats 
de competències 
apartat ex. escrita 
anglès 

X X X 

Utilitzar les TIC e n el treball de la 
llengua anglesa. Incorporar l'ús de 
les tablets a les programacions. 

Departament d'anglès. 
Formació de tablets 
 

Programacions 
revisades i 
completades amb  
les activitats amb 
les tablets 

Grau d’incorporació 
de les activitats amb 
tablets a les 
programacions 

Fer almenys dues 
activitats  d’anlgès 
amb tablets a l'any. 

 X X 

Coordinar el treball de les 
mestres d'anglès. Realització de 
reunions de coordinació del Dpt. 
D’anglès. 

Departament d’anglès 
1 h setmanal 

Resum dels 
acords presos en 
les reunions 
 

Grau de coordinació 
de les diferents 
membres del Dept. 

100% de realització 
de les reunions 
 

X X X 

Realització i reorganització de 
col·laboracions en anglès als 
programes de ràdio totes 
seguides.  

Departament d’anglès 
Tots els cursos 
col·laboren amb la 
ràdio  a partir de P5. 

Emissions de 
ràdio 

Grau d’implicació de 
l’alumnat amb 
activitats  

>80% de les 
col·laboracions 
programades 

X X X 
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1.1.6- LLENGUA ANGLESA  Donar continuïtat al PLE (Pla de Llengües Estrangeres): Treballar l’expressió escrita i oral 
 

Temporit. ACTIVITATS Recursos (humans, 
econòmics, 
temporals) 

Control 
d’activitats 

Indicadors 
d’avaluació 

Criteris d’assoliment  

1 2 3 

Aportacions periòdiques a la 
pàgina web  del centre. 

Departament d’anglès 
Es pengen fotografies 
d’activitats en anglès 
com ara:teatre,festivals 
(Halloween, 
Christmas...) projectes, 
etc. 

Documents 
penjats a la web 

Grau de 
coneixement extern 
de les activitats del 
Dpt i alumnat 

Penjar almenys una 
activitat  d’anglès al 
web per nivell al curs. 

X X X 

Compra de nou material i 
recursos per ambientar i 
organitzar l’aula 

Departament d’anglès 
 

Llista de material 
nou 

Grau d’adquisició 
del material 

Redistribució de l'aula X X X 
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ESTRATÈGIA 1.2: Reflexionar amb els mestres per tro bar el camí cap a una escola més competencial en l’ Àmbit matemàtic.  
 
INDICADOR DE PROGRÉS: Obtenir uns resultats de comp etències bàsiques de 6è i diagnòstiques 
de 3r en l’àmbit matemàtic dintre de la mitjana d’e scoles de Catalunya similars a la nostra.  

3r 
6è 

 
1.2.1-NOU CURRÍCULUM, ESCOLA COMPETENCIAL 

Temporit. ACTIVITATS Recursos (humans, 
econòmics, 
temporals) 

Control 
d’activitats 

Indicadors 
d’avaluació 

Criteris d’assoliment  

1 2 3 

Integrar en les programacions 
activitats que segueixin el model 
de les proves diagnòstiques de 3r i 
de les competències bàsiques de 
6è. 

Tutors i tutores, 
mestres de reforç i 
mestres responsables 
de l’àrea. 
Al llarg del curs.   

Programacions i 
registres de 
notes.  

Grau de 
coneixement. 

85% de superació de 
les proves 
diagnòstiques i de 
competències 
bàsiques.  

x x x 

Revisar amb la comissió de 
matemàtiques el contingut de les 
proves diagnòstiques i de les 
competències bàsiques i 
confrontar-les amb les 
avaluacions. 

Mestres responsables 
de l’àrea.  

Actes de la 
comissió 
matemàtica.  

Grau d’aplicació dels 
paràmetres 
acordats.  

100% de la revisió de 
l’aplicació dels 
acords.  

x x x 

 
 
1.2.2- LES MATEMÀTIQUES VIVENCIALS 

Temporit. ACTIVITATS Recursos (humans, 
econòmics, temporals) 

Control 
d’activitats 

Indicadors 
d’avaluació 

Criteris d’assoliment 

1 2 3 

Aplicar conceptes matemàtics i 
científics a situacions reals de 
l’entorn proper a través de la 
recreació i del joc manipulatiu i de 
rol. 

Claustre. Programacions 
d’aula.  
 

Grau d’assoliment 
dels continguts. 
 

100% d’aplicació. 
 

x 
 

x 
 

x 
 

Incorporar problemes de lògica, Tutores. P4 i P5: Càlcul Grau d’assoliment 100% d’aplicació. x x x 
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enigmes...  on hi tinguin lloc la 
comprensió lectora i l’expressió 
oral. 

MEE 
 

mental, Quinzet. 
EI: Bits de 
numeració. 
Cicle mitjà i 
superior: 
Enigmes, 
Quinzet, 
discriminació 
visual... 
Resolució dels 
problemes del 
llibre de text, 
seriacions i 
resolució de 
problemes 
significatius de la 
vida real. 

dels continguts. 
 

    

Preparar material matemàtic 
d’ampliació i d’autocorrecció per 
als alumnes avançats i material de 
reforç per als alumnes amb 
dificultats.  

Tutores. 
MEE 
 

Activitats 
adaptades al 
nivell de cada 
alumne. 

Grau d’assoliment 
dels continguts. 
 

100% d’aplicació. 
 

x 
 

x 
 

x 
 

Realitzar tallers pràctics de 
matemàtiques amb mig grup. 

Cicle superior: al final 
de cada dos temes 
aprox. Es realitzen 
tallers per posar en 
pràctica la teoria.  
Cicle mitjà: a final de 
cada trimestre.  

Activitats 
específiques.  

Grau d’assoliment 
dels continguts. 

100% d’aplicació. X  X X  

Endreçar a la carpeta  de la P “Per 
a la S://” les activitats de 
matemàtiques vivencials i les 
adreces d’internet interessants.  

Mestres responsables 
de l’àrea.  

Carpeta de la S://  100%   x 
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ESTRATÈGIA 1.3: Reflexionar amb els mestres per tro bar el camí cap a una escola més competencial en l’ Àmbit de coneixement del 
medi . 
 
INDICADOR DE PROGRÉS: Haver realitzat un mínim d’un  projecte interdisciplinari per 
nivell. 
 

P3.    P4     P5    1r    2n     3r    4t    5è    6è   

 
1.3.1-NOU CURRÍCULUM, ESCOLA COMPETENCIAL 

Temporit. ACTIVITATS Recursos (humans, 
econòmics, 
temporals) 

Control 
d’activitats 

Indicadors 
d’avaluació 

Criteris d’assoliment  

1 2 3 

Potenciar el treball per projectes 
interdisciplinaris  

Tutores 
3r: el Penedès.  
5è: projecte dels 
romans.  
1r: projecte de la Festa 
Major. 
2n: projecte de la vinya 
i la verema i Vilafranca. 
 

Programació 
d’aula. 
 

Llibre, mapa 
conceptual, dossier 
del projecte, 
exposició del 
projecte... 
 

Almenys un per nivell 
al llarg del curs. 
 

X 
 
 
 
 

x  
 

X 
 
 
 
 
 

Potenciar el treball  per racons... Tutores i mestres de 
reforç. 
CI: utilitzarem els 
racons com activitats 
d’ampliació o reforç. 

Llistat de control 
de les activitats. 
 

L’assistència de 
l’alumnat als 
diferents racons.  
 
 

Verbalitzar 
l’experiència del racó. 
Realització de les 
diferents activitats. 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

Potenciar el treball per tallers Tutores i mestres de 
reforç. 
 

Llistat de control 
de les activitats. 

L’assistència de 
l’alumnat a tots els 
tallers. 

Dur a terme totes les 
rondes de taller. 

x x x 

Exposar els treballs fets als 
passadissos. 

Tutores i mestres de 
reforç. 
 

Els propis 
treballs. 
 

La participació de tot 
l’alumnat. 

Cada vegada que es 
fa una activitat nova 
es renoven els 
treballs.  
Decoració del 

X 
 

X 
 

X 
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passadís cada cop 
que hi ha alguna festa 
o activitat a l’aula.  

 
 
1.3.2- AULA DE CIÈNCIES: LABORATORI, CIÈNCIA VIVA I  EL DOCTOR ESTALELLA I GRAELLS 

Temporit. ACTIVITATS Recursos (humans, 
econòmics, 
temporals) 

Control 
d’activitats 

Indicadors 
d’avaluació 

Criteris d’assoliment  

1 2 3 

Investigar sobre la figura del Dr. 
Estalella i Graells i el seu llibre de 
Ciència Recreativa. 

Les mestres de 
ciències. 
Material de l'aula de 
ciències.  
Pressupost de l'aula. 
Al llarg de tot el curs.  
Mestres tutores. 

Cada curs 
realitzarà una 
activitat basada 
en el llibre de 
Ciència 
recreativa. 
El projecte de 
Vilafranca de 2n  

Que cada curs hagi 
realitzat una 
activitat. 
Grau d’assoliment 

>80% 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
  

Realitzar activitats del llibre de 
Ciència recreativa i fer-ne una 
presentació TIC. 

Les mestres de 
ciències, algun 
col·laborador/a extern i 
l'alumnat. 
 

Pàgina web. 
P: Aula de 
ciències.  

Que cada curs hagi 
realitzat una 
activitat. 

50% X X X 

Preparar celebració del Centenari 
del Llibre de Ciència Recreativa. 

Claustre de mestres. 
Pressupost d'escola. 
Al llarg de tot el curs. 

Celebració del dia 
de la ciència 
recreativa.  

Que a la memòria 
surti valorada pels 
diferents cicles.  

100% x x x 

Endreçar a la carpeta  de la P “Per 
a la S://” els documents importants 
sobre els projectes de Laboratori, 
ciència viva i Dr. Estallela amb el 
llibre de Ciència Recreativa. 

Les mestres de 
ciències. 

Carpeta. Que hi hagi les 
activitats a la 
carpeta.  

>80% X X X 

Distribució horària  d’utilització 
sistematitzada de l’Aula de 
Ciències per classes P4, P5, 1r, 2n 

Cap d’Estudis 
A principi de curs 
Tallers Ed. Infantil 

Horari Aula de 
Ciències 

Grau d’utilització de 
l’aula de ciències 
distribuïda per 

75% d’ocupació 
preestablerta  de 
l’aula  

X   
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3r, 4t i 5è. Desdoblaments 
Ciències/Biblioteca 

nivells 

Realització de les activitats de 
l’Aula de Ciències dins de les 
programacions de Medi  

Tutor/a 
Hora de permanència 

Programacions 
de Medi 

Grau d’importància 
que se li dóna a 
l’experimentació, 
observació en viu de 
la natura. 

>80 % d’activitats 
incloses en la 
programació X X X 

Potenciar el projecte   
 “Ciència Viva”  per cada cicle 
E.I.: Terrari  
C.I.: Plantes ornamentals / peixera 
C.M: Compostatge/Hort 
C.S.: Llombricari 
I potenciar que tots els alumnes 
puguin gaudir de tot el projecte. 

Comissió d’ Aula de 
Ciències . 
Tutors/es. 
 

Projecte “Ciència 
Viva”. 
S’avaluarà dins 
de l’àrea de medi. 

 > 70% dels projectes 
en funcionament 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

Utilització de l’àrea de Medi 
natural, social i cultural com a eina 
per donar a conèixer i treballar 
diferents tècniques d’estudi : 
subratllat, resum, idea principal, 
esquema, mapa conceptual.... 

Tutors/es 
Al llarg del tot el curs. 

Dossier elaborat 
per l’alumnat. 

Nivell de preparació 
de l’alumnat amb 
tècniques d’estudi, 
expressió oral... 

100% 

x x x 

 
 
1.3.3- PROJECTES DE CONEIXEMENT DE L’ENTORN 

Temporit. ACTIVITATS Recursos (humans, 
econòmics, 
temporals) 

Control 
d’activitats 

Indicadors 
d’avaluació 

Criteris d’assoliment  

1 2 3 

Participar en les activitats 
didàctiques i d’investigació que 
ens ofereix el Vinseum com a 
escola amiga. 

Mestres i responsable 
del projecte. 
CI: participació de 
diverses activitats al 
Vinseum com la 
explicació de contes,  

Material 
audiovisual i 
fitxes de treball.  
Recursos 
Vinseum 

Grau d'assoliment 
dels continguts.  
 
 

100% 
 

 
 
x 

x  x 
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exposició temporal de 
paisatges a taula i 
audiovisual de vinya i 
verema. 

Proposar al Vinseum una activitat 
d’innovació.  

CI: proposta de 
contacontes utilitzant el 
seu espai.  

Personal 
Vinseum  

 100% X X X 

Seguir participant del projecte 
INFADIMED. 

Mestres i responsable 
del projecte. 
 

Material 
audiovisual i 
fitxes de treball.  

Grau d'assoliment 
dels continguts.  

100% x x  x 
 

Seguir participant del projecte 
“Més fruita” a les escoles. 

Mestres 
 
 

 Grau de 
coneixament de la 
varietat de fruita.  

100% x x  x 
 

Seguir participant del projecte 
d’Educació Vial. 

Mestres i policia local. 
 

Material 
audiovisual i 
fitxes de treball.  

Grau d'assoliment 
dels continguts.  

100% x    
 

Seguir participant  de les activitats 
de la Diputació. 

Mestres i responsable 
de l'activitat.  

Material 
audiovisual i 
fitxes de treball.  

Grau d'assoliment 
dels continguts.  

100% x x  x 
 

Seguir potenciant les sortides per 
Vilafranca i voltants. 

Mestres i responsable 
de l'activitat.  
 

Ruta guiada per 
la vila.   

Grau d'assoliment 
dels continguts.  

100%  x   
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ESTRATÈGIA 1.4: Reflexionar amb els mestres per tro bar el camí cap a una escola més competencial en l’ Àmbit artístic  
 
INDICADOR DE PROGRÉS: Grau de satisfacció del treba ll fet reflectit a la memòria i a 
l’enquesta. 
 

 

 
1.4.1-PLÀSTICA I CULTURA TRADICIONAL I POPULAR CATA LANA 

Temporit. ACTIVITATS Recursos (humans, 
econòmics, 
temporals) 

Control 
d’activitats 

Indicadors 
d’avaluació 

Criteris d’assoliment  

1 2 3 

Participar en l’elaboració del 
Cartell de la Festa Major de 
l’Estalella amb tècniques 
plàstiques variades. 

 
Mestres responsables 
de l’àrea.  
 

Realització del 
cartell.  
 

Participació de tot 
l’alumnat. 
 

100% 
 

x 
 

  

Treballar l’expressió plàstica 
lligada amb les festes i el 
calendari.  

 
Mestres responsables 
de l’àrea. 
 

Decoració del 
passadissos, 
disfressa, 
decoració de la 
classe... 
 

Participació de tot 
l’alumnat. 
 

100% 
 

x 
 

x 
 

x 
 

Participar en el dibuix del gall als 
cursos de 1r i 2n al mes de 
novembre. 

Tutores Realització del 
cartell. 

Participació de tot 
l’alumnat. 

100% x   

Treballar algun artista català o 
alguna corrent artística catalana. 

Mestres dels tallers. 
 

P4: es treballa 
Joan Miró 
1r: Gaudí 
2n: Pau Boada 

Participació de tot 
l’alumnat. 
. 

100% 
 

x 
 

x 
 
 

x 
 
 

Continuar fent plàstica en anglès a 
CS. 

Mestres responsables 
de l’àrea. 

Programació de 
l'àrea. 

Participació de tot 
l’alumnat. 

100% x x x 

Endreçar a la carpeta  de la P “Per 
a la S://” la programació de 
plàstica d’infantil i primària. 

Mestres responsables 
de l’àrea.  
 

Carpeta de la S:// 
 

 100% 
 

 
 

 
 

x 
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1.4.3-NOU CURRÍCULUM DE MÚSICA, ESCOLA COMPETENCIAL  

Temporit. ACTIVITATS Recursos (humans, 
econòmics, 
temporals) 

Control 
d’activitats 

Indicadors 
d’avaluació 

Criteris d’assoliment  

1 2 3 

Revisar els criteris d’avaluació de 
música i dansa  del nou 
currículum i confrontar-los amb les 
activitats de les programacions. 

Mestres de música.  
Programacions dels 
altres cursos. 

Programació La graella 
d’avaluació per 
dimensions i 
competències. 

Avaluació dels 
alumnes amb el nou 
currículum. 

x x x 

 
 
 
 

1.4.4-MÚSICA I CULTURA TRADICIONAL I POPULAR CATALA NA 
Temporit. ACTIVITATS Recursos (humans, 

econòmics, 
temporals) 

Control 
d’activitats 

Indicadors 
d’avaluació 

Criteris d’assoliment  

1 2 3 

Continuar treballant la Festa Major 
de l’Estalella 

Mestres de Música, 
Plàstica, Llengua, Medi, 
Ed. Física. 
Àudios i material de les 
danses.  
Assajos conjunts 
música+Ed. Física. 

Programació. Festa feta el 6 
d’octubre. 

Festa feta. x   

Aprendre el repertori de cançons i 
danses de les festes: Castanyada, 
Nadal, Carnaval, Sant Jordi... 

Mestres de música.  
Àudios i fulls. 

Programació. Concerts dels 
alumnes. 

100% dels concerts 
fets 

x x x 

Vetllar perquè hi hagi cançons i 
Cds a les sortides i Colònies... 

Mestres de música i 
tutuors.  

Fer els cançoners 
per a cada nivell.  

Que els tutors i la 
mestra de música 
treballin els 
cançoners abans de 
les colònies i que els 
prenguin a les 

Cançoners fets i 
treballats.  

 x x 
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colònies. 
Fer els dos Concerts d’instruments 
de Santa Cecília 

Mestra de música de 
CS. 

Planificar els dos 
concerts a 
l’agenda: Un de 
músics de 5è 
amb la meitat de 
l’escola de públic 
i l’altre de 6è amb 
l’altra meitat. 
Demanar 
autorització als 
pares per a dos 
assajos al migdia.  

Realització dels dos 
assajos i dels dos 
concerts.  

Assajos i concerts 
realitzats al 100%. 

x   

Treballar la creació d’una 
coreografia junt amb Educació 
Física adequada a la disfressa de  
Carnaval. 

Mestres de Música, 
Plàstica i Ed. Física. 
Assajos conjunts.  
 

Triar la música. 
Treballar la 
música des de 
música i la 
creació de 
coreografia des 
d’Ed. Física.  

Festa realitzada 
amb una coreografia 
creada per cada 
nivell.  

100% de coreografies 
fetes.  

 x  

Treballar musicalment les rimes 
amb dites catalanes, rodolins, 
quartetes, cançons...  

Mestres de Música i 
Llengua. 
Dites de les aules 
d’Infantil.  
Rodolins i cançons 
tradicionals.  

Treballar una dita 
al mes a Ed. 
Infantil.  
Treballar rodolins 
per les festes a 
CI i CM. 

Programació.  Rima treballada amb 
música a Infantil i 
Primària al 100%. 

x x x 

Celebrar el dia de la música a final 
de curs. 

Mestres de música 
Músiques del dia de la 
música.  

Programació: 
Ensenyar i 
repassar la 
cançó/coreografia 
del dia de la 
música.  

Festa 22 de juny al 
pati.  

Cançó del dia de la 
música ballada el dia 
22 de juny.  

  x 

Ballar danses Folk a final de curs. Mestres de música i Programació. Festa 22 de juny al    x 
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d’Educació Física. 
Músiques dels balls 
folk. 

Ensenyar i 
repassar les 
danses de final 
de curs. 

pati. 

Endreçar a la carpeta  de la P “Per 
a la S://” les activitats interessants. 

Mestres de música Recull d’activitats 
músiques, 
vídeos... sobre 
música i les 
activitats 
interdisciplinàries 
i les adreces 
d’internet 
interessants.  

Carpeta Per a la S:// 
amb continguts. 

Almenys un contingut 
a la carpeta.  

x x x 

Editar articles de suport a les 
classes de música al web de 
l’escola . 

Mestres de música. Editar articles de 
suport 
audiovisual a 
l’aula per les 
classes de 
música amb 
l’etiqueta “música 
de 1r” i 1r. (o dels 
altres cursos. ) 

Articles de música al 
web. 

Almenys un article 
sobre música per 
nivell.  

x x x 

 
 
 
 

1.4.5- ACTIVITATS MUSICALS FORA DE L’ESCOLA 
Temporit. ACTIVITATS Recursos (humans, 

econòmics, 
temporals) 

Control 
d’activitats 

Indicadors 
d’avaluació 

Criteris d’assoliment  

1 2 3 

Interpretació d’un concert a les 
llars d’avis (de P5 a 6è) 

Comissió de Nadal Data, hora i lloc 
de concert.  
Fulls de les 

Fer un concert a una 
llar d’avis. 

100% dels concerts 
programats, fets.  

x   
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cançons de 
repertori 
fotocopiats.  
Nom dels 
alumnes 
directors.  

Cantata amb CI a l’Auditori de 
Vilafranca 

Mestra de música 
Tutores de CI 
Lloguer de l’auditori de 
Vilafranca 
Músics 

Interpretació 
d’una cantata a 
l’Auditori de 
Vilafranca.  

Fer dos concerts, un 
per a tots els 
alumnes de l’escola i 
l’altre obert a les 
famílies i al públic en 
general.  

100% de les cantates 
fetes.  

  x 

Fer la visita a la Casa de Pau 
Casals del Vendrell 

Tutores 
Mestra de música 
Contes de Pau Casals 
Activitats tic al web 

Treball del músic 
i compositor 
català. 
Excursió. 

Fer la visita i les 
activitats prèvies. 
Interès dels 
alumnes. 

Visita feta.     

Participar en la Fira Musical de 1r 
a 4t 

Mestra de música de CI 
i CM i tutors.  

Treball dels 
instruments de la 
fira a l’aula: arpa, 
quartet vocal, 
família de saxos.  

Assistència a la Fira 
Musical les dates 
proposades. 

100% d’assistència 
dels grups classe. 

 x  

Participar en la Corrandescola a 
5è. 

Mestres de música i 
llengua. 

Creació dels 
versos de 
presentació i de 
comiat i treball de 
la improvisació de 
textos. 

Realització de la 
Corrandescola el dia 
13 de març a 
l’Auditori. 

100% de participació 
de l’escola. 

 x  

Participar en el “Sona a cinquè” a 
5è 

Mestres de música i 
tutors.  

Treball del 
dossier didàctic 
proposat.  

Assistència a 
l’audició.  

100% de participació 
de l’escola. 

 x  

Participar en la Cantata de 6è Mestres de Música, 
Plàstica, Valors, Medi, 
Ed. Física i tutoria. 

Aprenentatge del 
repertori de 
cançons i de la 

Participació a la 
Cantata. 

100% de participació 
de l’escola. 

  x 
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coreografia.  
Realització dels 
elements plàstics.  

Assistir a un concert a l’Auditori de 
Barcelona amb 4t, 5è i 6è 

Mestres de música  
Entrades comprades. 

Treball de 
l’orquestra, del 
nom dels 
compositors i del 
dossier didàctic.  

Assistència al 
concert i escrit de 
l’alumne sobre el 
concert.  

100% dels alumnes 
inscrits. 

x   

Visitar el Museu de la Música amb 
6è. 

Visita gratuïta 
reservada. 

Visita per grup de 
25. 

Visita silenciosa i 
amb actitud 
d’observació i 
d’escolta. 

100% d’alumnes amb 
bon comportament.  

x   

 
 
 
ESTRATÈGIA 1.5: Reflexionar amb els mestres per tro bar el camí cap a una escola més competencial en l’ Àmbit d’Educació Física  
 
INDICADOR DE PROGRÉS: Grau de satisfacció del treba ll fet. 
 

P3.    P4     P5    1r    2n     3r    4t    5è    6è   

 
1.5.1-NOU CURRÍCULUM, ESCOLA COMPETENCIAL 

Temporit. ACTIVITATS Recursos (humans, 
econòmics, 
temporals) 

Control 
d’activitats 

Indicadors 
d’avaluació 

Criteris d’assoliment  

1 2 3 

Participar en les activitats d’escola 
interdisciplinàries lligades amb 
música i altres àmbits: 
Festa Major 
Coreografia del Carnaval 
Coreografia de les Cantates 
Ball Folk de final de curs 
 

Mestres d'educació 
física, de música i 
tutors/es. 
 
Gimnàs, pati, ritme i 
moviment. Material de 
festa major, educació 
física i música. 
 

Festa Major 
Coreografia del 
Carnaval 
Coreografia de 
les Cantates 
Ball Folk de final 
de curs 
 

Realització de les 
festes i participació 
dels alumnes, 

100% X X X 
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Horari sincronitzat 
d'educació física i 
musical. 

 
1.5.2- ACTIVITATS D’EDUCACIÓ FÍSICA FORA DE L’ESCOL A 

Temporit. ACTIVITATS Recursos (humans, 
econòmics, 
temporals) 

Control 
d’activitats 

Indicadors 
d’avaluació 

Criteris d’assoliment  

1 2 3 

Fer sessions de Natació al 
Complex Aquàtic incloent la 
piscina dintre de la programació tot 
intentant fer coincidir les sessions 
de piscina amb les d’Educació 
Física dintre de l’horari.  

Acompanyants mestres 
tutors i mestres 
d'educació física,  
monitors i instal·lacions 
del complex aquàtic. 

Realització de les 
sessions de 
piscina. 

Assistència als 
cursets. 

90% X X X 

Jornades esportives de l’Estalella 
per 1r i 2n 

Mestres tutors i 
d'educació. Monitors 
del Consell Comarcal. 
1 dia per nivell. 
Instal·lacions 
municipals. 

Realització de les 
diferents 
modalitats 
esportives. 

Assistència a les 
jornades. 

100%   X 

Jornades esportives comarcals per 
3r, 4t, 5è i 6è.  

Mestres tutors i 
d'educació. Monitors 
del Consell Comarcal. 
1 dia. 
Instal·lacions 
municipals. 

Realització de les 
diferents 
modalitats 
esportives. 

Assistència a les 
jornades. 

100%   X 

Impulsar la participació als crossos 
de cap de setmana.  

Mestres d'educació 
física, alumnes 
dinamitzadors, ampa, 
cartells informatius. 

Activitats 
d'assistència 
voluntària. 

Assistència als 
crossos. 

25% X X  

Impulsar la participació ens els 
grups esportius extraescolars de 
l’escola.  

Mestres d'educació 
física, alumnes 
dinamitzadors, ampa. 

Activitats 
d'assistència 
voluntària. 

Assistència a les 
activitats 
extraescolars. 

50% X X X 
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ESTRATÈGIA 1.6: Reflexionar amb els mestres per tro bar el camí cap a una escola més competencial en l’ Àmbit d’Educació en 
Valors  
 
INDICADOR DE PROGRÉS: Realització al 75% de les act ivitats previstes a la 
programació. 
 

P3.    P4     P5    1r    2n     3r    4t    5è    6è   

 
1.5.1- MATERIALS SOBRE VALORS 

Temporit. ACTIVITATS Recursos (humans, 
econòmics, 
temporals) 

Control 
d’activitats 

Indicadors 
d’avaluació 

Criteris d’assoliment  

1 2 3 

Reeditar l’Estalella Aconsella. 
Lliurar el dítptic a les famílies 
trimestralment. 

Comissió documents i 
tutores. 
 

Díptic . Rebuda de les 
famílies. 

Un per trimestre. x x x 

Incorporar en el dia a dia el treball 
de valors així com el material 
realitzat el curs 16-17 per les 
alumnes de pràctiques. Anar-ne 
fent una programació. 

Tutores 
 

Treball de les 
normes de la 
classe/pati 
(cartells a la 
classe). 
Llibre de 
ciutadania, 
projectes de 
noies de pràctica, 
debats... 
 

Grau de participació 
de l'alumnat.  
 

 
100% 
 

x 
 

x 
 

x 
 

Aprofitar el WEB per anar omplint 
l’apartat “Ens interessa” amb 
vídeos i presentacions sobre 
valors, educació emocional, 
contes, activitats 
d’autoconeixement... 

Mestres 
 

Articles, vídeos... Grau d'aplicació dels 
valors en situacions 
reals.  

80%  
 

x x 

Endreçar a la carpeta  de la P “Per 
a la S://” les activitats sobre 

Mestres responsables 
de l’àrea.  

Carpeta de la S://  100%   x 
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educació en valors i les adreces 
d’internet interessants. 

Ídem 

 
 
ESTRATÈGIA 1.7: Reflexionar amb els mestres per tro bar el camí cap a una escola més competencial en l’ Àmbit Digital  
 
INDICADOR DE PROGRÉS: Augment del % d’activitats fe tes a través de TIC TAC. 
 

P3     P4      P5     1r     2n     3r    4t    5è    
6è   

1.7.1- LES TIC A L’AULA 
Temporit. ACTIVITATS Recursos (humans, 

econòmics, 
temporals) 

Control 
d’activitats 

Indicadors 
d’avaluació 

Criteris d’assoliment  

1 2 3 

Procurar que els alumnes de P5 a 
4t puguin fer ús regularment de 
l’ordinador fixe. 

Un ordinador fixe per 
aula de P5 a 4t.  

Ampliació o reforç 
segons les 
necessitats de 
cada alumne. 

Registre personal de 
cada mestre. 

100% X X X 

Facilitar el treball amb els portàtils 
petits i grans al CS i també a CM. 

Un carro d’ordinadors 
grans. 
Un carro d’ordinadors 
petits. 

Es fa servir a 
totes les àrees.  

Fer un horari per 
saber la seva 
disposició.  

100% X X X 

Adquirir tabletes per a treballar els 
diferents àmbits tot tenint en 
compte la inclusió. 

Una tableta per nivell. Familiaritzar-se 
amb la tablet. Fer 
almenys una 
activitat de tablet 
al trimestre.  

Presentació d’una 
activitat al curs de 
formació.  

100% X X X 

Fer un curs de formació en centre 
sobre aplicacions didàctiques de 
les tablets. 

Equip directiu 
Pressupost de l’escola 

Participació del 
claustre al curs.  

Llistat d’assistència 
del curs. 

80% X X  

Fer un ús didàctic del WEB de 
l’escola com a plataforma per a la 
lectura i l’escriptura digital, per 
buscar informació... 

Claustre 
Comissió TIC-TAC-
WEB- RÀDIO 

Continuar 
utilitzant la pàgina 
WEB. 

La pàgina WEB. 100% X X X 

Fer un full d’autorització dels pares Comissió TIC Circular Recull de circulars 100%    
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i mares de CS per fer ús de 
programes informàtics online. 

Tutors de CS 
Directora 

redactada i 
entregada. 

signades.  

Endreçar a la carpeta  de la P “Per 
a la S://” les activitats d’àmbit 
digital interessants.  

Claustre 
Comissió TIC-TAC-
WEB- RÀDIO 

Es farà un recull 
d’activitats i 
recursos digitals 
a la S.  

Consultar el banc de 
recursos de la S i 
ampliar cada curs 
les activitats. 

100% X X X 
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OBJECTIU 2. GARANTIR L’EQUITAT I LA COHESIÓ SOCIAL 
 
 
ESTRATÈGIA 2.1: Millorar la comunicació i la partic ipació de tota la comunitat educativa a l’escola. 
INDICADOR DE PROGRÉS: Grau de satisfacció amb l’esc ola de tota la comunitat educativa. Enquesta 
anual. 

Valoració a l’enquesta de l’1 
al 10:  

 
 
2.1.2. MITJANS DE COMUNICACIÓ 

Temporit. ACTIVITATS Recursos (humans, 
econòmics, 
temporals) 

Control 
d’activitats 

Indicadors 
d’avaluació 

Criteris d’assoliment  

1 2 3 

Donar circulars en paper a les 
famílies. 

Directora Circulars fetes.  Que tothom rebi les 
circulars a temps. 

Famílies informades. x x x 

Potenciar el web i els enllaços web 
dels delegats pares i mares cap 
als seus grups classe.  

Directora Enllaços al web i 
als mòbils dels 
delegats pares i 
mares. 

Que les 
informacions es 
pengin el web i es 
passin els enllaços 
corresponents.  

Famílies informades.  x x x 

 
 
2.1.2. EL WEB DE L’ESCOLA 

Temporit. ACTIVITATS Recursos (humans, 
econòmics, 
temporals) 

Control 
d’activitats 

Indicadors 
d’avaluació 

Criteris d’assoliment  

1 2 3 

Actualitzar l’agenda amb les 
festes, sortides, tallers... 
 

Comissió TIC-TAC-
WEB-RÀDIO 

Agenda amb 
totes les sortides i 
activitats 

Pàgina Web 
actualitzada. 

Que tothom faci ús 
del web. 

x x x 

Anar penjant regularment notícies 
dels cicles, amb fotografies, 
explicacions, vídeos... que 

Comissió TIC-TAC-
WEB-RÀDIO 

Penjar 
informacions i 
activitats al web. 

Pàgina Web 
actualitzada. 

Que tothom faci ús 
del web. 

x x x 
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expliquin treballs i vivències 
escolars. 
 
Anar penjant vídeos i informacions 
interessants a l’apartat “Ens 
interessa”. 
 

Comissió de 
Documents 

Penjar articles i 
vídeos al web. 

Pàgina Web 
actualitzada. 

Que tothom faci ús 
del web. 

x x x 

Actualitzar la informació de cada 
nivell al seu blog: tutors, hores 
d’atenció a les famílies... 
 

Administrativa Penjar la 
informació al 
web. 

Pàgina Web 
actualitzada. 

Que tothom faci ús 
del web. 

x x x 

Fer atenció especial a les activitats 
fetes al voltant del Centenari del 
Llibre de Ciència Recreativa. 
 

Comissió ciències Penjar la 
informació al 
web. 

Pàgina Web 
actualitzada. 

Que tothom faci ús 
del web. 

x x x 

Penjar les actes aprovades del 
Consell Escolar. 
 

Directora. Penjar la 
informació al 
web. 

Pàgina Web 
actualitzada. 

Que tothom faci ús 
del web. 

x x x 

Penjar al web els documents 
oficials de l’escola: PEC, PGAC, 
NOFC, PD... 

Comissió de 
documents. 

Penjar la 
informació al 
web. 

Pàgina Web 
actualitzada. 

Que tothom faci ús 
del web. 

x x x 

 
2.1.3. REUNIONS 

Temporit. ACTIVITATS Recursos (humans, 
econòmics, 
temporals) 

Control 
d’activitats 

Indicadors 
d’avaluació 

Criteris d’assoliment  

1 2 3 

Realitzar una reunió setmanal de 
coordinadors de cicle amb la Cap 
d’Estudis. 

1 hora setmanal.  Horari Una hora setmanal 
al horari de reunió 
amb la Cap 
d’Estudis. 

Mantenir tots 
informats 

x x x 

Realitzar una reunió de cicle 
setmanal en divendres, però 
canviar-la de dia si hi ha sortida. 

1 hora setmanal en 
horari d’exclusiva. 

Horari Grau de participació 
dels mestres al cicle. 
Presa d’acords 

Valoració positiva dels 
mestres a la memòria. 

x x x 
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Realitzar la reunió de pares a 
principi de curs, la reunió del tutor 
amb els delegats pares al mes 
d’octubre i una reunió del tutor 
amb cada família.  

Reunió pares inici de 
curs.  
Reunió pares amb 
delegats pares. 
Reunions individuals 
amb les famílies.  

Registre de 
reunions.  

Grau de compromís 
de l’escola per fluir 
la informació. 

Grau de satisfacció de 
les famílies.  

x x x 

Realitzar claustres informatius i 
claustres pedagògics sobre temes 
d’inclusió, noves tecnologies... 
Intentar fer-los en dijous avisant 
amb temps als mestres. 

Pàgina web.  
Nens TA. 
Lectura.  

Convocatòries de 
claustre. 

Assistència 
obligatòria al 
claustre.  

Valoració positiva a la 
memòria.  

x x x 

Fer reunions regularment Equip 
Directiu amb la Junta de l’AMPA i 
vetllar per la comunicació en el dia 
a dia.  

ED 
AMPA 

Reunions 
coordinació 

Grau de millora de la 
relació AMPA- 
Escola. 

Millora de la 
comunicació. 

x x x 

Realitzar una  reunió de l’Equip 
Directiu amb els Delegats Pares i 
mares i demés representants 
pares i mares de la junta i del 
consell al mes de novembre. 

ED 
Delegats pares 
Consell Escolar 

Reunió delegats 
pares i consell 
escolar.  

Grau de millora de la 
relació famílies - 
Escola 

Millora de la 
comunicació 

x x x 

 
 
2.1.4. ESCOLA I FAMÍLIA 

Temporit. ACTIVITATS Recursos (humans, 
econòmics, 
temporals) 

Control 
d’activitats 

Indicadors 
d’avaluació 

Criteris d’assoliment  

1 2 3 

Promoure les classes de català 
per a pares i mares de llengua 
estrangera i les parelles 
lingüístiques.  

Classes lliures.  
Persones voluntàries.  

Assistència a 
classe.  

Buscar més 
voluntaris i animar 
les famílies.  

Engegar el més aviat 
possible les classes.  

 x  

Continuar convidant a les famílies 
a venir a l’escola a fer alguna 
actuació d’interès per als alumnes. 

Famílies voluntàries. Classes amb 
pares.  

Buscar famílies 
voluntàries.  

Valoració positiva a la 
memòria. 

x x x 
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Donar suport a les comissions de 
l’AMPA. Formar part de la 
comissió mixta pares i mestres del 
pati. 

Comissió AMPA.  
Famílies.  

Engegar la 
comissió 

Nombre de famílies i 
mestres que 
participin en la 
comissió del pati 

Resultats al pati.  x x x 

 
 
 
ESTRATÈGIA 2.2.  Fer que l’escola esdevingui una pl ataforma per ser també una escola de pares i mares i educadors. 
INDICADOR DE PROGRÉS: Grau de satisfacció amb l’esc ola de tota la comunitat educativa. Enquesta 
anual. 

Valoració a l’enquesta de l’1 
al 10:  

 
 
2.2.1. FORMACIÓ DE LES FAMÍLIES 

Temporit. ACTIVITATS Recursos (humans, 
econòmics, 
temporals) 

Control 
d’activitats 

Indicadors 
d’avaluació 

Criteris d’assoliment  

1 2 3 

Reeditar l’Estalella Aconsella. 
Proposar la lectura del full amb els 
alumnes si és adequada i proposar 
treballar el tema a VALORS amb 
debats, activitats diverses, 
vídeos... 

Comissió de 
Documents 

1 publicació 
trimestral 

Tres publicacions 
fetes. 

Valoració positiva de 
les famílies 

x x x 

 
 
2.2.1. FORMACIÓ DELS MESTRES 

Temporit. ACTIVITATS Recursos (humans, 
econòmics, 
temporals) 

Control 
d’activitats 

Indicadors 
d’avaluació 

Criteris d’assoliment  

1 2 3 

Fer formació interna a l’escola 
sobre lectura. 

Persona formadora.  
Claustre.  
Aula. 

Fer activitats de 
lectura.  

Grau de participació 
del claustre i 
material fet.  

Valoració positiva a la 
memòria i la 
enquesta.  

x x x 

Fer formació interna a l’escola CREDIC 2 claustres Grau de participació Valoració positiva a la x x x 
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sobre la SIEI i els alumnes TEA.  pedagògics. del claustre.  memòria.  
Fer formació interna a l’escola 
sobre les tabletes i les seves 
aplicacions didàctiques. 

Formador tablets.  4 sessions amb 
un formador.  

Grau de participació 
del claustre.  

Valoració positiva a la 
memòria.  

x x x 

Visitar escoles que tinguin 
projectes que ens interessin i 
també rebre escoles que vulguin 
informar-se sobre els nostres.  

Visites a centres. Fer una visita a 
un centre.  

Grau d’implicació de 
claustre. 

Valoració positiva a la 
memòria. 

x x x 

 
ESTRATÈGIA 2.3.  Vetllar per la cohesió interna del s mestres i del personal PAS 
INDICADOR DE PROGRÉS: Grau de satisfacció amb l’esc ola de tota la comunitat educativa. Enquesta 
anual. 

Valoració a l’enquesta de l’1 
al 10:  

 
 
2.3.1.  BON AMBIENT ENTRE COMPANYS 

Temporit. ACTIVITATS Recursos (humans, 
econòmics, 
temporals) 

Control 
d’activitats 

Indicadors 
d’avaluació 

Criteris d’assoliment  

1 2 3 

Celebrar el dia del mestre amb un 
dinar a l’escola i un detallet per a 
tothom. 

Claustre. 
 

Fer un dinar al 
dia del mestre. 

Grau de participació 
al dinar.  

Valoració positiva dels 
mestres. 

x   

Organitzar el dinar de dijous gras a 
l’escola. 

Claustre. Fer un dinar entre 
tots.  

Grau de participació 
al dinar.  

Valoració positiva dels 
mestres. 

 x  

Preparar una sortida lúdico-
pedagògica per a final de curs.  

Claustre. Sortida. Grau de participació 
del dinar.  

Valoració positiva dels 
mestres.  

  x 
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ESTRATÈGIA 2.4.  Aconseguir que l’índex d’absentism e i de retards en l’arribada i en la recollida baix i 
INDICADOR DE PROGRÉS: Baixar l’índex d’absentisme i  de retards en l’arribada i en la recollida. Curs 2016-17: 

Curs 2017-18: 

 
 
2.4.1. PROTOCOL D’ABSENTISME  

Temporit. ACTIVITATS Recursos (humans, 
econòmics, 
temporals) 

Control 
d’activitats 

Indicadors 
d’avaluació 

Criteris d’assoliment  

1 2 3 

Fer un registre mensual dels 
alumnes que falten a l’escola. 
Comunicar a Serveis Socials els 
alumnes absentistes.  

Tutors  
Cap d’estudis 
Serveis Socials 

Graella mensual 
d’assistència 
d’alumnes 

Graella feta Informar a la 
Comissió Social.  

x x x 

Establir un protocol d’actuació amb 
les absències: 
-Trucada del tutor 
-Justificants mèdics 
-Informe a Serveis Socials 
-Comunicació a inspecció 

Comissió de 
documents 

Llista 
d’assistència 
mensual 
Expedient 
Comissió Social 

Protocol fet Reduir el nombre 
d’absències. 

x x  

 
 
2.4.2. PROTOCOL DE RETARDS EN L’ENTRADA DE LES 9:00  
ACTIVITATS Recursos (humans, 

econòmics, 
temporals) 

Control 
d’activitats 

Indicadors 
d’avaluació 

Criteris d’assoliment  Temporit. 

Seguir amb el registre i el protocol 
dels alumnes que arriben tard a 
l’escola: 
El conserge prendrà nota dels 
alumnes que arriben deu minuts 
tard o més.  
A les cinc faltes, direcció avisarà el 

Conserge 
Directora 
Tutors 
Serveis Socials 

Registre fet amb 
el full Excel. 
Comunicació als 
tutors dels 
alumnes amb 
retards. 
Comunicació a 

Registre fet.  Reduir el nombre de 
nens que arribin tard.  

x x x 
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tutor perquè aquest avisi a les 
famílies, a les deu faltes direcció 
farà arribar una carta a les famílies 
i a les quinze faltes direcció citarà 
la família per parlar del tema. 
Comunicar a Serveis Socials els 
alumnes que arriben tard 
sistemàticament.  

les famílies. 

 
 
2.4.3. PROTOCOL EN ELS RETARDS DE LA RECOLLIDA DE L ES 16:30 
ACTIVITATS Recursos (humans, 

econòmics, 
temporals) 

Control 
d’activitats 

Indicadors 
d’avaluació 

Criteris d’assoliment  Temporit. 

Iniciar el protocol pilot de mestres 
de guàrdia per als alumnes que els 
venen a buscar tard a les 16:30: 
Cada dia hi haurà un mestre de 
guàrdia que baixarà al pati i 
esperarà a que el conserge tanqui 
la porta. Portarà els nens a qui 
ningú els ha vingut a buscar a 
consergeria i trucarà a les 
respectives famílies avisant. Els 
farà signar un paper conforme han 
arribat tard a buscar-los i el paper 
es portarà a Direcció. Dilluns i 
dimarts: CI 
Dimecres i dijous: CM 
Divendres: CS  
Educació Infantil: Les tutores es 
faran càrrec dels seus alumnes i 
seguiran el protocol de trucades i 

Claustre 
Directora 
Serveis Socials 

Fulls signats a 
direcció. 

Grau de compromís 
dels mestres i les 
famílies.  

Reduir el nombre de 
famílies que arriben a 
recollir tard els 
alumnes.  

x x x 
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de registre. 
Comunicar a Serveis Socials les 
famílies  dels alumnes que arriben 
tard sistemàticament a les 16:30. 
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OBJECTIU 3. MILLORAR L’ORGANITZACIÓ I LA GESTIÓ DEL  CENTRE 
 
 
ESTRATÈGIA 3.1. Fer realitat una escola inclusiva i  garantir l’atenció a la diversitat i l’excel·lènci a educativa 
INDICADOR DE PROGRÉS: Que el 100% dels alumnes que necessitin PI el tinguin fet i que el màxim 
dels agrupaments de l’escola siguin heterogenis. . 

100% 

 
3.1.1. L’EDUCACIÓ ESPECIAL A L’ESCOLA 

Temporit. ACTIVITATS Recursos (humans, 
econòmics, 
temporals) 

Control 
d’activitats 

Indicadors 
d’avaluació 

Criteris d’assoliment  

1 2 3 

Impulsar la Comissió d’EE. Una hora a la setmana 
de coordinació de tots 
els mestres i educadors 
d’EE.   

Registre per part 
de la 
coordinadora 
d’EE.  

Millora de la 
comunicació de les 
mestres EE 

Valoració positiva per 
part de les mestres a 
la memòria. 

x x x 

Realitzar una CAD trimestral. Coordinadors de cicle 
Cap d’estudis 
Mestres EE 
Educadora EE 

Acta del 
secretari/a de la 
CAD. 

Reunions fetes. 
Registre d’actes. 

Valoració positiva. 
 

x x x 

Actualitzar la documentació 
d’Educació Especial i formar el 
claustre en el seu ús i en 
l’elaboració dels Plans Individuals 
(PI). 

Mestres d’EE 
Educadora EE. 

Enquesta Correu 
electrònic i 
graelles en paper 
de les deteccions 
de les NEE. 
Graelles de 
seguiment de tot 
l’alumnat d’EE.  

 Millora de l’atenció 
del nens d’EE 

Valoració positiva del 
claustre a la memòria. 

x x x 
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3.1.2 LA SIEI A L’ESTALELLA 

Temporit. ACTIVITATS Recursos (humans, 
econòmics, 
temporals) 

Control 
d’activitats 

Indicadors 
d’avaluació 

Criteris d’assoliment  

1 2 3 

Garantir la coordinació de la 
mestra d’EE i l’educadora d’EE 
amb els mestres tutors i amb les 
mestres d’EE, l’EAP i la cap 
d’estudis.  

Dilluns i dimarts es 
podran fer les reunions 
de coordinació entre les 
MEE i els mestres 
tutors. 
També quan sigui 
necessari per correu 
electrònic. 

Registre per part 
de les MEE i 
tutors/es. 

Reunions amb EAP i 
mestres EE el 
dijous.  

Valoració positiva a la 
memòria.  

x x x 

Formar al claustre sobre el 
funcionament del SIEI i la bona 
pràctica educativa amb els seus 
alumnes.  

Mestre EE SIEI Claustre 
pedagògic. 

Fer un claustre per 
explicar el 
funcionament de la 
SIEI 

Valoració positiva a la 
memòria. 

x x x 

Participar de la formació sobre la 
SIEI que ofereix el Departament 
d’Ensenyament.  

Mestra EE 
Cap d’estudis 
 

Assistir a la 
formació a 
Barcelona. 
 

Assistència a les 
sessions.  

Valoració positiva de 
la formació rebuda al 
curs. 

x x x 

Adequar l’antiga aula d’informàtica 
com a espai propi. 

Mestra SIEI i 
educadora EE. 
Coordinadora 
d’informàtica  
E.D. 

Demanar 
pressupostos per 
d’adequar l’espai. 
Comprar i 
elaborar 
materials.  

Remodelació Remodelació de l’aula x   
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3.1.3. TRACTAMENT A LA DIVERSITAT 

Temporit. ACTIVITATS Recursos (humans, 
econòmics, 
temporals) 

Control 
d’activitats 

Indicadors 
d’avaluació 

Criteris d’assoliment  

1 2 3 

Fer el màxim d’agrupaments 
heterogenis possibles tenint en 
compte la diversitat: activitats per a 
tothom, activitats de reforç i 
activitats d’ampliació.  

Mestres per poder fer 
agrupament. Espais 
disponibles. 

Registre mestre. Agrupaments fets. 75% dels 
agrupaments fets. 

x x x 

Realitzar activitats d’aprenentatge 
cooperatiu en petit grup. 

Alumnes.  
Mestres. 

Registre mestre. Treball cooperatiu. Una activitat al curs 
per nivell.  

x x x 

Fer la personalització de 
l’aprenentatge (PI) dels alumnes 
que ho necessitin, per atendre les 
necessitats i característiques 
individuals de tots i cadascun dels 
alumnes, mitjançant l’adaptació 
metodològica, l’orientació 
educativa i l’acció tutorial.  

Mestres. PI PI fets. 100% PI fets. x   

Realitzar un taller de formació 
sobre autisme.  

Tot el claustre Registre 
d’assistència. 

Assistència. 100%  x   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PGAC 2017-2018 

48 
 

 
3.1.4. AULA D’ACOLLIDA 

Temporit. ACTIVITATS Recursos (humans, 
econòmics, 
temporals) 

Control 
d’activitats 

Indicadors 
d’avaluació 

Criteris d’assoliment  

1 2 3 

Realitzar i portar a la pràctica una 
programació de llengua oral per 
als alumnes d’Educació Infantil 
lligada amb la Plaça de l’Ametller. 

Mig grup.  
Plaça Ametller.  

Programació 
expressió oral. 

Millorin l’expressió 
oral. Ampliació del 
vocabulari.  

75% dels mig grups 
fets.  

x x x 

Acollir i fer un reforç intensiu als 
alumnes nouvinguts perquè 
aprenguin la llengua el més aviat 
possible. 

Mestra AA. Horari. Millorar l’expressió 
oral. Ampliació del 
vocabulari.  

75% dels grups fets.  x x x 

Coordinar-se amb la representant 
LIC del Departament 
d’Ensenyament i fer la formació.  

LIC.  
Mestra AA. 

Reunions.  Coordinació. 75% de les reunions 
fetes.  

x x x 

 
 
ESTRATÈGIA 3.2. Actualització, confecció i modifica ció de documents d’organització i gestió de l’escol a 
INDICADOR DE PROGRÉS: Documents oficials de l’escol a revistats i actualitzats. Reflectit a la 
memòria. 

100% 

 
 
3.2.1. DOCUMENTS OFICIALS 

Temporit. ACTIVITATS Recursos (humans, 
econòmics, 
temporals) 

Control 
d’activitats 

Indicadors 
d’avaluació 

Criteris d’assoliment  

1 2 3 

Actualitzar el NOFC. NOFC NOFC actualitzat. Actualitzar 
absentisme i 
puntualitat 
recollides. 

100%   x 

Actualitzar el document d’acollida Document mestres Document Actualitzar els 100%   x 
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per als mestres nous.  nous.  actualitzat. documents.  
Elaborar el projecte de convivència 
i Èxit Educatiu.  

Documents.  
Curs de formació 

Començar a fer-
ho. 

Començar a fer-ho. 25%  x x 

Posar en pràctica el protocol pilot 
del “Règim disciplinari de 
l’alumnat” a l’aula. 
 

Comissió de 
documents 
tutors 

Normes de la 
classe 
Full re registre 
amb el nom dels 
alumnes i les 
faltes amb colors. 

Que a totes les 
aules hi hagi les 
normes i el registre. 

100%    

 
 
ESTRATÈGIA 3.4. Seguir mantenint una economia sanej ada que permeti un repartiment dels recursos econòm ics 
INDICADOR DE PROGRÉS: Grau de satisfacció de tota l a comunicat educativa. Reflectit a la memòria i 
a l’enquesta. 

85% 

 
3.4.1. SEGUIR MANTENINT UNA ECONOMIA SANEJADA QUE P ERMETI UN REPARTIMENT EQUITATIU DELS RECURSOS 
ECONÒMICS 

Temporit. ACTIVITATS Recursos (humans, 
econòmics, 
temporals) 

Control 
d’activitats 

Indicadors 
d’avaluació 

Criteris d’assoliment  

1 2 3 

Adaptació dels pressupostos per 
nivells, especialitats i altres segons 
les seves despeses anuals 
(AC/BE/Audiov/Informàtica) 

Dotacions Departament 
Quotes famílies 
Beques i ajuts 
Plans d’innovació 
Secretària - ED 

Centres de cost 
Pressupost 

Romanent positiu de 
cada partida del 
pressupost 

Valoració positiva en 
la Junta Econòmica i 
el Consell Escolar 
dels números del 
centre 

X   

Compra de material per tal 
d’ampliar el Pla Tecnològic del 
centre 

Dotacions Departament 
Quotes famílies 
 

Secretària – ED 
Coordinadora 
TIC/TAC 

Tecnificar el centre i 
donar eines més 
modernes i 
motivadores a 
l’alumnat com una 
eina més 
d’aprenentatge 

Valoració positiva en 
la Memòria 

X X X 
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Manteniment del material 
tecnològic 

Partida de pressupost Secretària – ED 
Coordinadora 
TIC/TAC 

Mantenir el material 
tecnològic en bon 
estat per tal de 
poder actualitzar-lo 

Valoració positiva dels 
mestres de la tasca 
realitzada per 
l’encarregada 

X X X 

 
3.4.2. MILLORAR LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE 

Temporit. ACTIVITATS Recursos (humans, 
econòmics, 
temporals) 

Control 
d’activitats 

Indicadors 
d’avaluació 

Criteris d’assoliment  

1 2 3 

Adequar l’antiga classe 
d’informàtica a la nova SIEI 

Dotacions Departament 
Secretària - ED 

Pressupost 
 

Interès per mantenir 
els espais de 
l’escola en bon estat 
per tal de poder-los 
utilitzar diàriament 

Valoració positiva dels 
mestres del claustre, 
alumnat i famílies que 
en gaudeixen 

X X X 

Invertir en el projecte del Dr. 
Estalella i Graells i el llibre de 
Ciència Recreativa 

Dotacions Departament 
Secretària - ED 

Pressupost 
Centre de cost de 
Ciències 

Vetllar per què 
l’alumnat conegui el 
Dr. Estalella i el 
llibre de Ciència 
Recreativa 

Valoració positiva dels 
mestres i l’alumnat 

X X X 

Invertir en el projecte de l’AMPA i 
Escola “Posa’m guapa” 

Dotacions Departament 
Secretària - ED 

Pressupost 
 

Interès per mantenir 
els espais de 
l’escola en bon estat 

Valoració positiva dels 
mestres del claustre, 
alumnat i famílies que 
en gaudeixen 

X   

Dotació econòmica per projectes: 
projecte pati 

Dotacions Departament 
Quotes famílies 
AMPA – Ajuts i premis 

Pressupost Grau d’autonomia 
econòmica que 
tenen els projectes 
per poder-los tirar 
endavant 

Valoració positiva per 
part dels mestres i 
alumnes que en 
gaudeixen 

X X  
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3.4.3. MILLORAR EL SISTEMA DE PAGAMENT DE LES FAMÍL IES I DONAR TOTES LES FACILITATS POSSIBLES PER FER FRONT A 
LES QUOTES 

Temporit. ACTIVITATS Recursos (humans, 
econòmics, 
temporals) 

Control 
d’activitats 

Indicadors 
d’avaluació 

Criteris d’assoliment  

1 2 3 

Pagament de 3 quotes i una última 
de regularització 
 

 Jul. Set. Gen RE
G 

P3 150
€ 

45€ -  

P4 i 
P5 

150
€ 

45€ 90€  

C.I. 110
€ 

150
€ 

100
€ 

 

C.M. 120
€ 

100
€ 

110
€ 

 

5è 130
€ 

100
€ 

110
€ 

 

6è 140
€ 

100
€ 

130
€ 

 

 
Material: E.I. 100€ i PRI 75€ 
Informàtica: 3€/alumne 
Natació: 26€ aprox. 
Roda de llibres:  

• C.I. 3€ 
• C.M. i C.S. 18€ 

Quota AMPA: 45€/família 
 

Famílies de l’alumnat  
AMPA 
Secretaria de l’AMPA 
Equip Directiu 

Extractes 
bancaris 
Esfer@ 

Nombre de famílies 
que segueixen el 
sistema de 
pagament. 
 
Nombre de famílies 
a qui cal donar una 
forma alternativa de 
pagament per tal 
d’ajudar-les a fer 
front a la despesa. 

Rendició de comptes i 
valoració en la Junta 
Econòmica del 
Consell Escolar 

X X X 
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2.3. Llibres de text 

 

Educació Infantil 

En aquesta etapa no s’utilitzen llibres de text. Tot el material necessari és elaborat per 

les mestres en funció dels conceptes que es treballen i els projectes que es 

desenvolupen. 

 

1r de Primària 

ASSIGNATURA TÍTOL EDITORIAL 

Llengua Catalana 1  Projecte Tram 2.0  Text la Galera 

Llengua Catalana 1 Lectures català  XIU1 Vicens Vives 

Llengua Castellana 1  Projecte Tram 2.0 Text la Galera 

Llengua Anglesa Tiger Tales 1  Pb Pack N/E Macmillan 

Matemàtiques 1 Projecte Tram 2.0 Text la Galera 

Coneixement del medi 1 Projecte Tram 2.0 Text la Galera 

 
 
 
2n de Primària 

ASSIGNATURA TÍTOL EDITORIAL 

Llengua Catalana 2 Projecte Tram 2.0 Text la Galera 

Llengua Catalana 2 Lectures català XIU 2 Vicens Vives 

Llengua Castellana 2 Projecte Tram 2.0 Text la Galera 

Llengua Anglesa Tiger Tales 2  Pb Pack N/E  Macmillan 

Matemàtiques 2 Projecte Tram 2.0 Text la Galera 

Coneixement del medi 2 Projecte Tram 2.0 Text la Galera 
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3r de Primària 

ASSIGNATURA TÍTOL EDITORIAL 

Matemàtiques Nou quadern de l’alumne 3 Castellnou 

Llengua Anglesa  Tiger 3 Act. A (sense skills 
trainer) Macmillan 

Q
U

A
D

E
R

N
S

 

Agenda escolar   

Lengua Castellana Lengua 3 Vicens Vives 

Llengua Catalana Llengua 3 - Projecte Tram 2.0 Text 

Llengua Anglesa Tiger Team 3 - Pupil's Book Macmillan 

Matemàtiques Nou Matemàtiques 3 Castellnou 

Ciencies Naturals  Ciències de la Naturalesa  Edebé R
O

D
A

  D
E

 L
IB

R
E

S
 

Ciencies Socials Ciències Socials Edebé 

 
 
 
4t de Primària 

ASSIGNATURA TÍTOL EDITORIAL 

 Matemàtiques Nou quadern de l’alumne 4 Castellnou 

Llengua Anglesa Tiger 4 Act. A (sense skills 
trainer) Macmillan 

Q
U

A
D

E
R

N
S

 

Agenda escolar   

Lengua Castellana  Lengua 4  Vicens Vives 

Llengua Catalana    Llengua 4 - Projecte Tram 2.0 Text 

Llengua Anglesa Tiger Team 4 - Pupil's Book Macmillan 

Matemàtiques  Nou Matemàtiques 4 Castellnou 

R
O

D
A

  D
E

 L
LI

B
R

E
S

 

Ciencies Naturals  Ciències de la Naturalesa  Edebé 

 Ciencies Socials Ciències Socials Edebé 
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5è de Primària 

ASSIGNATURA TÍTOL EDITORIAL 

Llengua Anglesa Tiger 5 Act. A (sense skills 
trainer) Macmillan 

Q
U

A
D

E
R

N
S

 

Agenda escolar   

Lengua Castellana Lengua 5 Vicens Vives 

Llengua Catalana   Llengua 5 Projecte Tram Text 

Matemàtiques Matemàtiques 5 Vicens Vives 

Coneixement del medi 
natural, social i cultural 

Ciències Naturals i Ciències 
Socials Vicens Vives 

R
O

D
A

 D
E

 L
LI

B
R

E
S

 

Llengua Anglesa Tiger Tracks 5 - Pupil's Book Macmillan 

 
 
 
6è de Primària 

ASSIGNATURA TÍTOL EDITORIAL 

Llengua Anglesa Tiger 6 Act  A  Pack Macmillan 

Q
U

A
D

E
R

N
S

 Agenda escolar   

Lengua Castellana Lengua 6  
 Vicens Vives 

Llengua Catalana   Llengua 6 Projecte Tram Text 

Matemàtiques Matemàtiques 6  Vicens Vives 

Ciències Naturals i Ciències 
Socials 

Ciències Naturals i Ciències 
Socials Vicens Vives 

R
O

D
A

 D
E

 L
LI

B
R

E
S

 

Llengua Anglesa Tiger Tracks 6 - Pupil's Book Macmillan 
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3. ASPECTES ORGANITZATIUS I DE FUNCIONAMENT  
 
 
3.1. Calendari 

Per al professorat: Data d’inici: 1 de setembre de 2017. Data finalització: 30 de juny de 

2018. 

Per a l’alumnat: Data d’inici: 12 de setembre de 2017. Data de finalització: 22 de juny 

de 2018. 

Període de vacances: 

• Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018, ambdós inclosos 

• Setmana Santa: del 24 de marc  al 2 d’abril de 2017, ambdós inclosos 

• Dies de lliure disposició: 13 d’octubre 2017, 7 de desembre de 2017,  12  de 

febrer de 2018, 30 d’abril de 2018 i el 21 de maig de 2018. 

• Jornada continuada els dies: 22 de desembre de 2017 i del 5 al 22 de juny de 

2018. 

 

3.2. Horari General 

3.2.1. Horari de l’alumnat  

De 9 del matí a 12:30 del migdia i de 15:00  a 16:30 de la tarda.  

Per al  bon funcionament del centre i donant la importància que es mereix a la tasca 

que es du a terme a l’escola així com el respecte al seu professorat es tindrà especial 

cura amb la puntualitat tant en l’hora d’entrada a l’escola com en la de recollida de 

l’alumnat. 

 

L’alumnat de P3 farà una entrada progressiva al llarg dels tres primers dies de curs, 

només al matí i el primer dia només 13 alumnes; l’endemà 6 alumnes més, i l’últim dia 

la resta que falten. El quart dia vénen tots i matí i tarda. 

 

Les famílies tenen a la seva disposició el Servei d’acollida matinal : de 7:50 a 9:00 del 

matí i de 8:30 a 9:00 del matí. L’AMPA també organitza activitats extraescolars  en 

horari postlectiu, de 14:00 a 15:00 i a partir de les 16:30. (vegen quadre adjunt). 
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3.2.2. Horari del professorat  

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres  
SEP de  
12:30 a 
13:00 

Tots els 
grups A i B 

Tots els grups 
A i B 

Comissió Atenció a 
les famílies / 
Claustre 

Cicle 

 Nivell / 
Programaci
ó 

Nivell / 
Programació 

Comissió Atenció a 
les famílies/ 
Claustre 

Cicle  

16:45  Consell 
Escolar 

   

 
L’horari d’atenció a les famílies s’informarà en la reunió general de principi de curs. 

 

Quadre d’hores  

 Hores 
lectives 

Esbarjo Hores 
permanència 

escola 

Hores 
permanència 

casa 
Mestres 21,5 2,5 6 7,5 
Mestres 
majors de 
55 a 58 
anys 

21,5 2,5 4 9,5 

Mestres 2/3 13.85 1,75 4.5 5 
Mitja 
jornada 

12. 1,25 3 3,75 

Mestres 1/3 
jornada 

7 0,88 2.1 2,5 

 

3.2.3.  Horari d’altre personal del centre  

Educadora: De l’1 de juny al 30 de setembre – 37,5 hores/setmanals-:   

    De 9:00 a 13:30 i de 14:30 a 17:30 

Monitora de suport/vetlladora: de dilluns a divendres de 9:00 a 12:00. 

(15 hores/setmana) 

  

T.E.I:  De l’1 de juny al 30 de setembre- 35 hores/setmanals-: 

         Dilluns, dimecres i divendres de 8:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30 

   Dimarts: de 9:00 a 13:30 i de 14:30 a 16:30 

   Dijous: de 9:00 a 13:30 i de 15:00 a 16:30 

         Del 30 de setembre a l’1 de juny – 37,5 hores/setmanals-:   

   Dilluns, dimecres i divendres de 8:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:30 

   Dimarts: de 9:00 a 13:30 i de 14:30 a 16:30 

   Dijous: de 9:00 a 13:30 i de 15:00 a 16:30 

   2,5h/setmanals de formació fora del centre 

   Lídia Luengo ( Reducció d’1/3) 
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Administrativa:  De l’1 de juny al 30 de setembre-35 hores/setmanals-:  8:00 a 15:00         

                      Del 30 de setembre a l’1 de juny – 37,5 hores/setmanals:  8:00 a 

15:30   

 

Reduccions de jornada : Aquet curs 2017-18 la T.E I. i l’Admministrativa estan de 

reducció de jornada d’1/3. Els seus horaris són:        

 

De l’1 de juny al 30 de setembre- 23.3 hores/setman a:  

• T.E.I:  dimarts i dimecres de 8:45 a 14:00 i de 14:50 a 16:00, dijous, de 8:35 a 

13:30 i divendres de 9 a 12:00. 

• Administrativa:  de dilluns a dijous, de 9:10 a 15:00. 

• Conserge:  de dilluns a divendres, de 7:00 a 15:00 

 

Del 30 de setembre a l’1 de juny- 25 hores/setmana:  

• T.E.I:  dimarts i dimecres de 8:45 a 14:00 i de 14:50 a 16:30, dijous, de 8:35 a 

14:00 i divendres de 9  a 12:30. 

• Administrativa : de dilluns a dijous, de 8:45 a les 15:00 

• Conserge: de dilluns a divendres, de 7:15 a 13:15 i de 14:45 a 16:45 

 

3.2.4. Vigilància de temps d’esbarjo  

Els torns d’esbarjo són:    

• 1r torn: de 10:00 a 10:30 els cursos de 4t, 5è i 6è 

• 2n torn: de 10:30 a 11:00 els cursos de P4 i P5 

• P3: de 10:30 a 11:15; dilluns de 15:00 a 16:15 

• 3r torn: d’11:00 a 11:30 els cursos de 1r, 2n i 3r 

 

3.2.5. Vigilància d’escales i passadissos  

• Entrada porta principal: Miriam  

• Capella: Núria Montserrat, Judit 

• Replà AA/P3: Natividad Garrido. 

• Replà direcció: Mònica Calaf/ Cristina Rodríguez. 

• Replà Ciències: Raquel Tornay i Andrea 

• Entrada Infantil: Silvia Latorre i Anna Roca. 

 

3.2.6. Vigilància Sortides  
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Replà de direcció 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
12:30 Cristina  Anna Cristina Mònica Anna 

16:30 Mònica Mònica Mònica Mònica Mònica 
 

Porta del carrer de la Font 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
14.55-
15.05 

Silvia i Anna 
Roca 

Silvia i Anna 
Roca 

Silvia i Anna 
Roca 

Silvia i Anna 
Roca 

Silvia i Anna 
Roca 

 
 

3.3 Calendari d’avaluacions i lliurament d’informes  

 Educació 
Infantil 

Cicle 
Inicial 

Cicle Mitjà Cicle 
Superior 

Lliurament 
informes 

P3: 
21/11/2017 
 

1r: 
24/11/201
7 

3r: 
29/11/2017 

5è: 
1/12/2017 

P4: 
22/11/2017 
 

2n: 
28/11/201
7 

4t: 
30/11/2017 

6è: 
4/12/2017 

 
1a 
AVALUACI
Ó 

P5: 
23/11/2017 
 

   

 
22/12/2017 

 1r: 
5/03/2018 

3r: 
1/03/2018 

5è: 
12/03/2018 

 2n: 
6/03/2018 

4t: 
2/03/2018 

6è: 
7/03/2018 

 
2a 
AVALUACI
Ó 

    

 
23/03/2018 

P3: 
28/05/2018 
 

1r: 
30/05/201
8 

3r: 
4/06/2018 

5è: 
25/05/2018 

P4: 
29/05/2018 
 

2n: 
1/6/2018 

4t: 
5/06/2018 

6è: 
24/05/2018 

 
3a 
AVALUACI
Ó 

P5: 
30/05/2018 
 

   

 
22/06/2018 
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3.4. Regulació interna de les substitucions del pro fessorat 

A la majoria de professorat de Primària li consta dins del seu horari una hora de 

guàrdia/reforç que es dedicarà a la substitució del/ de la mestre/a que estigui absent 

del centre i no sigui substituït pel Departament. En cas que no sigui necessari cap 

substitució es farà el reforç programat. 

Tots els mestres han de tenir la programació d’aula elaborada i al dia. 

 

Es prioritzarà deixar de fer en cas d’un mestre/a malalt: 

1. Mestre/a de guàrdia 

2. Agrupaments flexibles i/o reforços/desdoblaments del mestre/a que falti 

3. Agrupaments flexibles i /o reforços/desdoblaments del cicle del mestre/a que 

falti. 

4. Agrupaments flexibles i /o reforços/desdoblaments de tots els cicles  

5. L’alumnat de 2n nivell de cicle inicial, cicle mitjà i superior es podrà repartir pels 

altres cursos amb la que feina tindrà programada cada mestre. 

 

L’alumnat d’Ed. Infantil i 1r nivell de cicle inicial no es repartirà per les classes i es 

procurarà canviar el mínim possible de mestres substituts. 

 

Registre d’absències del  professorat 

Els directors dels centres han de registrar les absències justificades i injustificades del 

personal adscrit al centre mitjançant l’aplicació informàtica de l’expedient d’absències 

disponible al portal ATRI (Gestió del temps / Expedients docents). S’ha d’explicitar el 

motiu de l’absència justificada segons la classificació següent: 

a. Absència per motius de salut de durada màxima de tres dies consecutius 

b. Absència per assistència a consulta mèdica 

c. Absència justificada per concessió de llicència o permís 

d. Encàrrec de serveis 

e. Formació 

 

El director del centre ha d’arxivar i tenir a disposició de les persones afectades, de la 

Inspecció d’Educació i del consell escolar la documentació interna emprada per fer el 

control d’absències i els justificants presentats. Tanmateix, en cap cas no podran 

conservar-se els justificants documentals que continguin dades sobre la salut de les 

persones (dades sobre diagnòstic, proves mèdiques realitzades...), els quals s’hauran 

de retornar als interessats. En cas de retorn de la documentació justificativa caldrà 
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deixar constància a l’apartat Observacions que l’absència ha estat correctament 

justificada mitjançant documentació adequada i suficient. 

 

Dins dels deu primers dies del mes en curs s’hauran de trametre als serveis territorials 

o al Consorci d’Educació de Barcelona mitjançant l’aplicació informàtica abans 

esmentada les absències justificades i injustificades. En cas d’absència injustificada se 

seguirà el procediment especificat a l’apartat Supòsits d’absència i d’impuntualitat dels 

professors. Aplicació de la deducció proporcional de retribucions. 

 

En aquests casos caldrà que el director del centre segueixi les instruccions 

específiques que es detallen a continuació: 

 

Justificació d’absències informades a l’aplicació i nformàtica  

Absències per motius de salut de durada màxima de tres dies consecutius 

Les absències produïdes per motius de salut durant la jornada de treball o abans 

del seu inici amb una durada màxima de tres dies consecutius s’acreditaran 

documentalment mitjançant justificació de presència o document acreditatiu 

d’atenció mèdica, en el qual han de constar el nom i cognoms del pacient, la data 

d’atenció mèdica i les dades identificatives del centre o consulta mèdica. 

 

Aquestes absències també es podran acreditar mitjançant declaració responsable 

de l’interessat, de conformitat amb el model “Declaració responsable justificativa 

d’absència per motius de salut o d’assistència a consulta mèdica”, que es troba al 

Portal de centre de la intranet del Departament d’Ensenyament. 

Les absències justificades per motius de salut comporten el mateix descompte del 

50% de les retribucions establert per als tres primers dies d’absència per 

incapacitat temporal. No obstant això, no comporten descomptes retributius: 

a. Les primeres 30 hores laborables d’absència en un mateix curs escolar, o les 

que corresponguin en funció de la jornada reduïda i del temps de prestació de 

serveis sempre que resultin justificades segons s’estableix en aquest apartat. 

b. Les absències derivades de malalties de caràcter crónic, sempre que resultin 

degudament justificades. 

 

Els justificants o la declaració responsable es faran arribar al director del centre on 

la persona presta serveis, el mateix dia de la reincorporació al lloc de treball. 

Els interessats podran consultar el saldo d’hores d’absència per motius de salut 

mitjançant el portal ATRI (Gestió del Temps/Expedient d’absentisme). 
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Absències per assistència a consulta mèdica 

L’assistència a consulta mèdica ha de concertar-se fora de l’horari de treball ; 

els casos en què aquesta circumstància no sigui possible han de quedar 

degudament acreditats mitjançant declaració responsable de l’interessat, de 

conformitat amb el model “Declaració responsable justificativa d’absència per 

motius de salut o d’assistència a consulta mèdica”, que es troba al Portal de centre 

de la intranet del Departament d’Ensenyament. 

 

L’assistència a consulta mèdica es concedeix pel temps indispensable per acudir i 

retornar al lloc de treball i s’ha d’acreditar documentalment mitjançant justificant del 

centre o consulta mèdica, en el qual han de constar expressament el nom i 

cognoms del pacient i l’hora d’entrada i sortida del centre o consulta mèdica. 

El justificant, juntament amb la declaració responsable, es farà arribar al director 

del centre on la persona interessada presta serveis, el mateix dia en que retorna al 

lloc de treball. 

 

Absències justificades per concessió de llicència o permís 

Com a absència justificada els directors dels centres registraran tots els permisos 

que són competència del director i que estan detallats al document “Llicències i 

permisos del personal docent”, que es troba al Portal de centre de la intranet del 

Departament d’Ensenyament. Per a la seva justificació se seguiran els criteris que 

s’especifiquen en el document esmentat. Es podran registrar també com a 

justificades les absències provocades per causes de força major, que hauran de 

correspondre a fets o situacions que per la seva naturalesa no s’hagin pogut 

preveure ni evitar. Correspon al director del centre apreciar si l’absència té caràcter 

o naturalesa de força major, tenint en consideració si el motiu de l’absència es pot 

resoldre en un horari compatible amb la seva jornada de treball. 

 

Absències per encàrrec de serveis 

Les absències per encàrrec de serveis estan justificades quan en la seva 

concessió s’hagi seguit el següent procediment establert: 

“En interès del centre, el director pot assignar un encàrrec de serveis a qualsevol 

docent, sempre que es compleixen les condicions següents: 

• Que hi hagi l’acord per escrit del docent afectat. 

• Que s’organitzi el sistema adequat d’atenció als alumnes durant el període 

que duri aquest encàrrec de serveis. 
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Els encàrrecs de serveis s’han de comunicar al claustre i han de quedar registrats 

a l’aplicació informàtica, a disposició de la inspecció d’Educació. En cap cas poden 

superar els cinc dies lectius a l’any per docent, llevat que es refereixin a activitats 

de formació incloses en el Pla de formació permanent que no afectin l’horari lectiu 

dels alumnes”. 

 

Absències per motius de formació 

S’inclouen en aquest supòsit les absències per motius de participació en cursos de 

formació i altres activitats formatives dins el Pla de formació permanent del 

professorat justificades amb la conformitat de l’admissió de la persona inscrita. 

 

El professorat del centre procurarà, donades les circumstàncies que seguim patint 

aquest curs en relació a la manca de substitucions, d’abstindres al màxim de posar les 

hores de visites mèdiques i altres absències evitables en hores de classe; així com 

demanar els mínims permisos. 

 

Els mestres que el seu horari quedi alterat perquè el curs on han d’impartir classe 

estan de sortida, colònies... han de tenir present que són hores que se’ls pot requerir 

per a fer substitucions. 
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3.5. Pla de sortides, colònies, tallers i curset de  piscina 

SETEMBRE 

       

Curs  
Núm. 

Alumnes Dia 
Hora de 
sortida 

Hora 
d'arribada Lloc Descripcióactivitat 

P4   13/09/17 9:30 12:30 Piscina Dotor 
3r B 26 18/09/17 15:00 16:00 A l'escola Educació Vial 
5è A 25 18/09/17 9:00 10:30 A l'aula i pelsvoltants de l'escola Taller d'ed.viària 
5è B 25 19/09/17 9:00 10:30 A l'aula i pelsvoltants de l'escola Taller d'ed.viària 

3r A 26 19/09/17 15:00 16:00 A l'escola Educació Vial 
P4   20/09/17 9:30 12:30 Piscina Dotor 
1r A 25 26/09/17 15:00 16:30 Vinseum Exposició "Paisatges a taula" 
1r B 25 27/09/17 15:00 16:30 Vinseum Exposició "Paisatges a taula" 
2n B 25 28/09/17 15:00 16:30 Vinseum Exposició "Paisatges a taula" 
P4   27/09/17 9:30 12:30 Piscina Dotor 
4t B 25 27/09/17 10:30 11:30 A l'escola Educació Vial 

4t A 26 28/09/17 10:30 11:30 A l'escola Educació Vial 
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OCTUBRE 

       

Curs Núm. Alumnes  Dia Hora de sortida  Hora d'arribada  Lloc Descripcióactivitat 
2n A 25 04/10/17 15:00 16:30 Vinseum Exposició "Paisatges a taula" 
P4   04/10/17 9:30 12:30 Piscina Dotor 
3r 50 05/10/17 9:00   A l'aula Xerrada de la Mancomunitat 
1r 50 05/10/17 15:00 16:30 VINSEUM La Dolors Rovira ens explica un conte* 

2n 50 06/10/17 10:00 11:30 VINSEUM La Sira Ponsaens explica un conte* 
2n 50 10/10/17 9:00 16:30 L'Estol (St. Martí) La Vinya i Bodegues Torres 
P5   11/10/17 9:30 12:30 Piscina Dotor 
4t 50 15/10/17 9:00 12:30 A l'aula Taller de la Mancomunitat: L'hort 
4t 50 16/10/17 9:00 12:30 A l'aula Taller de la Mancomunitat: L'hort 
6è B 25 18/10/17 15:00 16:30 RàdioVilafranca Visita a Ràdio Vilafranca 
6è A 25 20/10/17 15:00 16:30 RàdioVilafranca Visita a Ràdio Vilafranca 
P5   18/10/17 9:30 12:30 Piscina Dotor 
P5   25/10/17 9:30 12:30 Piscina Dotor 
3r 50 30/10/17 9:00 16:30 SantMarçal Enviaran la factura l'endemà de la sortida 
P5 51 31/10/17 9:30 16:30 Cosmocaixa Clik 
5è i 
6è 102 31/10/17 9:00 16:30 Munyanta de Sant Pau Festa de la castanyada 

2n 50 31/10/17  pendent  pendent VINSEUM La Verema: Visita a l'exposició i audiovisual* 
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NOVEMBRE 

       

Curs 
Núm. 

Alumnes Dia 
Hora de 
sortida 

Hora 
d'arribada Lloc Descripcióactivitat 

P5   08/11/17 9:30 12:30 Piscina Dotor 
1r A 25 08/11/17     A l'aula Taller Mancomunitat- Empesca't la deixalla 
1r B 25 08/11/17     A l'aula Taller Mancomunitat- Empesca't la deixalla 
P5   15/11/17 9:30 12:30 Piscina Dotor 
P3, P4, 
P5 150 16/11/17     Cal Bolet Teatractiu: Dins la meva casa infinita  

6è 53 16/11/17 9:00 16:30 Espluga de Francolí 
Visita al monestir de Poblet i al museu de la 
vida rural 

5è   17/11/17 10:40 12:30 Piscina Dotor 
1r   20/11/17 9:00 11:30 Piscina Dotor 
3r i 4t 85 21/11/17 10:30 12:30 Cal Bolet Teatractiu: El silenci de Hamelin 
5èA  22/11/17 15:00 16:99 Vinseum Les acústiques del Vinseum 
6è   22/11/17 15:00 16:30 Piscina Dotor 
5è   23/11/17 15:00 16:30 Piscina Dotor 
5èB  24/11/17 15:00 16:00 Vinseum Les acústiques del Vinseum 
1r   27/11/17 9:00 11:30 Piscina Dotor 

4t 50 29/11/17 9:00 16:30 Barcelona 
Museu d'Història de Catalunya + Auditori de 
Barcelona 

5è 50 29/11/17 9:00 16:30 Barcelona Auditori de Barcelona + Museu de la Música 
6è 53 29/11/17 9:00 16:30 Barcelona Museu de la Música + Auditori de Barcelona 

5è   30/11/17 15:00 16:30 Piscina Dotor 
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DESEMBRE 

       

Curs 
Núm. 

Alumnes Dia 
Hora de 
sortida 

Hora 
d'arribada Lloc Descripcióactivitat 

P3-P4-P5 150 
A 
concretar     Vilafranca Pdès Fira de Santa Llúcia 

1r   04/12/17 9:00 11:30 Piscina Dotor 

4tA 25 04/12/17     A l'escola Xerrada Mancomunitat 

4tB 26 04/12/17     A l'escola Xerrada Mancomunitat 

1r   11/12/17 9:00 11:30 Piscina Dotor 

6è   13/12/17 15:00 16:30 Piscina Dotor 

5è   14/12/17 15:00 16:30 Piscina Dotor 

2n   18/12/17 9:00 11:30 Piscina Dotor 

6è   20/12/17 15:00 16:30 Piscina Dotor 

5è   21/12/17 15:00 16:30 Piscina Dotor 
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GENER 

       

Curs 
Núm. 

Alumnes Dia 
Hora de 
sortida 

Hora 
d'arribada Lloc Descripcióactivitat 

2n   08/01/18 9:00 11:30 Piscina Dotor 
6è   10/01/18 15:00 16:30 Piscina Dotor 
5è   11/01/18 15:00 16:30 Piscina Dotor 
4t 50 15/01/2018 9:00 11:00 A l'escola Taller de la Mancomunitat: L'hort 

4t 50 16/01/2018 9:00 11:00 A l'escola Taller de la Mancomunitat: L'hort 
2n   15/01/18 9:00 11:30 Piscina Dotor 
6è   17/01/18 15:00 16:30 Piscina Dotor 
2n A 25 17/01/18 9:00 10:00 A l'aula Taller Mancomunitat: Quèpassa si enterrem les deixalles? 
2n B 25 17/01/18 10:00 11:00 A l'aula Taller Mancomunitat: Quèpassa si enterrem les deixalles? 
5è   18/01/18 15:00 16:30 Piscina Dotor 
2n   22/01/18 9:00 11:30 Piscina Dotor 
6è   24/01/18 15:00 16:30 Piscina Dotor 
5è   25/01/18 15:00 16:30 Piscina Dotor 
P3, P4 i P5 150 26/01/2018 9:10   TeatreAuditori Teatractiu: En JanTitlifan 
2n   29/01/18 9:00 11:30 Piscina Dotor 
2n A 25 31/01/18 9:00 10:00 A l'aula Taller Mancomunitat: Quèpassa si enterrem les deixalles? 
2n B 25 31/01/18 10:00 11:00 A l'aula Taller Mancomunitat: Quèpassa si enterrem les deixalles? 

6è   31/01/18 15:00 16:30 Piscina Dotor 
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FEBRER 

       

Curs 
Núm. 

Alumnes Dia 
Hora de 
sortida 

Hora 
d'arribada Lloc Descripcióactivitat 

5è   01/02/18 15:00 16:30 Piscina Dotor 
3r   06/02/18 9:30 12:20 Piscina Dotor 
6è   07/02/18 15:00 16:30 Piscina Dotor 
3r   13/02/18 9:30 12:20 Piscina Dotor 

3r   20/02/18 9:30 12:20 Piscina Dotor 
1r i 2n 90 21/02/2018 10:45 12:30 Auditori TeatreMa, Me, Mi...Mozart! 
3r i 4t   26/02/2017 11:00 12:45 Vilafranca Fira musical a l'Ateneu 
3r   27/02/18 9:30 12:20 Piscina Dotor 

4t  50 28/02/2018 9:30 16:30 Barcelona MercaPeix 
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MARÇ 

       

Curs 
Núm. 

Alumnes  Dia 
Hora de 
sortida 

Hora 
d'arribada Lloc Descripcióactivitat 

P4 i P5 101 
01 i 
02/03/18 9:30 16:30 Saifores Colònies 

4t   06/03/18 9:30 12:20 Piscina Dotor 
1r i 2n   06/03/18 9:15 11:15 Vilafranca Fira musical a l'Ateneu 

1r i 2n 100 
08 i 
09/03/18 9:00 16:30 Comarruga Colònies 

3r i 4t 100 
08 i 
09/03/18 9:00 16:30 Comarruga Colònies 

5è i 6è 100 
08 i 
09/03/18 9:00 16:30 Comarruga Colònies 

4t 50 12/03/2018 9:00 12:30 A l'escola Taller de la Mancomunitat: L'hort 
4t 50 13/03/2016 9:00 12:30 A l'escola Taller de la Mancomunitat: L'hort 
4t   13/03/18 9:30 12:20 Piscina Dotor 
5è   13/03/18 9:00 12:30 Vilafranca Corrandescola 
3r 50 14/03/2018 9:00 16:30 Pau Casals Pau Casals 
4t   20/03/18 9:30 12:20 Piscina Dotor 
5è 50 21/03/18 9:15 16:30 Calafell Dotor/Ciutadellaibèrica 

5è i 6è 102 23/03/2017 9:00 16:30 
Parc de 
SantJulià Celebració de Pasqua 
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ABRIL 

       

Curs 
Núm. 

Alumnes Dia 
Hora de 
sortida 

Hora 
d'arribada Lloc Descripcióactivitat 

3r 50 03/04/18 9:00 16:30 Barcelona Zoo 
4t   03/04/18 9:30 12:20 Piscina Dotor 
4t   10/04/18 9:30 12:20 Piscina Dotor 
5è    10/04/18 9:30 12:30 Vilafranca Sona a 5è a l'Auditori 

P3 50 13/04/18 9:30 16:00 Cal Ton Xacó   

5è  50 19/04/18 9:15 16:30 
Tarraco 
romana Dotor 

P4 50 26/04/18 9:30 16:30 Fundació Miró EsperantDepartament 
P3, P4, P5 150 23/04/18     A l'escola Sant Jordi - Titelles? 
2n 50 27/04/18 9:00 16:30 Sant Pau A peu 
4t 50 24/04/18 9:00 12:30 ElsMonjos El Molí del Foix 
6è A 27 06/04/18     Aula Taller "La terra es fon" 

6è B 26 06/04/18     Aula Taller "La terra es fon" 
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MAIG 

       

Curs 
Núm. 

Alumnes Dia 
Hora de 
sortida 

Hora 
d'arribada Lloc Descripcióactivitat 

3r 50 04/05/18 X X Classe Taller de la Mancomunitat 
1r 50 11/05/18 9:00 16:30 Santa  Fe L'Illot Gran 
4t 50 16/05/18 9:00 16:30 St. Pau Sortida a la muntanya 
4t 50 15/05/18 15:00 16:30 A l'aula Xerrada de St. Pau 

P3 50 18/05/18 9:30 16:30 Saifores   
3r 50 25/05/18 X X A l'aula Taller de la Mancomunitat 
P4 50 25/05/18 X A l'escola Ritme i moviment Teatreenanglès "The Picnic Flower" 
P5 50 25/05/18 X A l'escola Ritme i moviment Teatre en anglès "Picnic with a Caterpillar" 

1r i 2n 100 25/05/18 X A l'escola 
Teatre del 
gimnàs Teatre en anglès "Stone Soup" 

5è i 6è 100 25/05/18 X A l'escola 
Teatre del 
gimnàs Teatreenanglès "The Lemon Thieves" 

3r i 4t 100 25/05/18 X A l'escola 
Teatre del 
gimnàs Teatre en anglès "A Monkey's Tale" 

6è 53 26/05/18 15:00 X AuditoriVilafranca Cantata de 6è 

6è 53 30/05/18 9:00 20:00 Port Aventura Port Aventura + tiquet dinar secundària 

1r i 2n 100 pendent 9:00 12:30 AuditoriVilafranca Assaig de cantata 
3r, 4t, 5è, 
6è 200 pendent 10:30 12:30 AuditoriVilafranca   

1r i 2n 100 pendent pendent pendent AuditoriVilafranca Cantata: Polsim de papallona 
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JUNY 

       

Curs 
Núm. 

Alumnes Dia Hora de sortida 
Hora 

d'arribada Lloc Descripcióactivitat 

6è 103 01/06/18 9:00 16:30 Zona esportiva Jornada esportivainterescolar 
1r  50 01/06/18 9:00  16:30 Zona esportiva Jornada esportivaEstalella 

1r  50 04/06/18 9:00 16:30 
Pacs del 
Penedès Torre de les Aigües 

2n 50 04/06/18  9:00  16:30 Zona esportiva  Jornada esportivaEstalella 
4t 50 11/06/18 9:00 11:00 A l'escola Taller de la Mancomunitat: L'hort 

4t 50 12/06/18 9:00 11:00 A l'escola Taller de la Mancomunitat: L'hort 

3r i 4t 100 15/06/18 9:00 16:30 Zona Esportiva Jornadesesportivesinterescolar 

Falta per confirmar les jornades esportives de 5è    
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  HORARIS PISCINA CURS 2017 – 2018 

ESCOLA ESTALELLA I GRAELLS  

 
 
Curs: P4 

Nº alumnes:  51 (+3 mestres) 

Dia:  Dimecres 

Horari:  De 10:05h. a 11:45h.      

Dates: 13, 20 i 27 de setembre de 2017 

   04 d’octubre de 2017 

 

Curs: P5 

Nº alumnes: 51 (+3 mestres) 

Dia:  Dimecres 

Horari:  De 10:05h. a 11:45h.      

Dates: 11, 18 i 25 d’octubre de 2017 

   08 15 de novembre de 2017 

 

Curs: 1r de primària 

Nº alumnes:  51 (+3 mestres) 

Dia:  Dilluns 

Horari:  de 09:15h. a 10:55h. 

Dates:  20 i 27 de novembre de 2017 

   04 i 11 de desembre de 2017 

 

Curs: 2n de primària 

Nº alumnes:  51 (+3 mestres) 

Dia:  Dilluns 

Horari:  de 09:15h. a 10:55h. 

Dates:  18 de desembre de 2017 

   08, 15, 22 i 29 de gener de 2018 

 

Curs: 3r de primària  

Nº alumnes:  52 (+2 mestres) 

Dia:  Dimarts 

Horari:  De 10:05h. a 11:45h.      

Dates:  06, 13, 20 i 27 de febrer de 2018 
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Curs: 4t de primària 

Nº alumnes:  51 (+2 mestres) 

Dia:  Dimarts 

Horari:  De 10:05h. a 11:45h.      

Dates:  06, 13 i 20 de març de 2018 

   03 i 10 d’abril de 2018 

 

 

Curs: 5è de primària 

Nº alumnes:  54 (+2 mestres) 

Dia:  Dijous 

Horari:  de 15:10h. a 16.00h.     

Dates: 17*, 23 i 30 de novembre de 2017 

    14 i 21 de desembre de 2017 

    11, 18 i 25 de gener de 2018 

   01 de febrer de 2018 

17* de novembre de 11:00 a 12:00 

     

 

Curs: 6è de primària 

Nº alumnes: 53 (+2 mestres) 

Dia:  Dimecres 

Horari:  de 15:10h. a 16.00h.     

Dates: 17 i  22 de novembre de 2017 

    13 i 20 de desembre de 2017 

    10, 17, 24 i 31 de gener de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PGAC 2017-2018 

75 
 

4. SERVEIS EDUCATIUS EXTERNS 
 
4.1. Departament  

EAP 

La Psicopedagoga representant de l’EAP al centre és l’Esther Oliver. 

El seu horari d’atenció a l’escola és dijous  al matí (setmanalment). 

 

CRP  

El Centre de Recursos Pedagògics dels Serveis Educatius coordina el Pla de 

Formació del Centre.  

 

TREBALLADORA SOCIAL  

La treballadora social és l’Azucena Nieto  i forma part de la Comissió Social del centre 

i també orienta les famílies amb necessitats socioculturals desafavorides. 

CRETDIC  

Nou Centre de Recursos Educatius per a Alumnes amb Trastorns del 
Desenvolupament i la Conducta. 
 

 

4.2. Ajuntament 

OME (OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ)  

Rep les preinscripcions fora del termini, la matrícula viva i aporta les dades de 

distribució a la Comissió de garanties d’admissió que és la que designa l’escola. Se 

n’encarrega actualment en Salvador Morató. 

• Ajut a l’escolarització . L’Ajuntament té un programa d’ajuts per material, 

sortides i colònies per a nens i nenes les famílies dels quals tinguin dificultats 

econòmiques. 

• Vetlladora menjador. L’Ajuntament paga el servei d’una vetlladora durant 

dues hores i mitja al migdia per tal d’ajudar als alumnes amb NEE.  

• Centre Obert. Alguns alumnes són usuaris d’aquest servei. Les entrevistes 

amb les educadores del Centre Obert es concreten directament ente elles i els 

tutors de l’alumnat implicat. 
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5. FORMACIÓ 
 
5.1. Pla d’activitats de formació permanent del pro fessorat 

Com a novetat d’aquest curs 2017-2018,  la part presencial de les activitats de 

formació permanent es duran a terme dins l’horari laboral de permanència al centre, 

igual que els seminaris de coordinació d’equips directius, mestres d’E.E., i 

coordinadors TAC. 

També farem un curs de formació sobre tablets,  

 

NOM CURS HORES 
Montse Albareda - Taller de tablets 

- Taller “Diversificar les estratègies de 
lectura” 
 

15h 
15h 

Dolors Argilaga - Taller de tablets 
- Taller “Diversificar les estratègies de 
lectura” 
 

15h 
15h  
 

Montse Batsums  - Taller de tablets 
- Taller “Diversificar les estratègies de 
lectura” 
- Les biblioteques escolars de l’Alt Penedès 
- Màster Dificultats d’aprenentatge i trastorns 
del llenguatge.  

15h 
15h  
15h  
……. 
 

Gemma Bertran - Taller de tablets 
- Taller “Diversificar les estratègies de 
lectura” 
- Coordinació primària secundària 

15h 
15h  
 

Xavier Barrón - Taller de tablets. 
- Taller “Diversificar les estratègies de 
lectura” 

15h 
15h 

16h Mònica Calaf - Seminari de Directors 
- Coordinació primària secundària 
- Elaboració del projecte de convivencia. 
- Formadora: Taller “Preparem la 
Corrandescola” 
- Taller de tablets. 
- Taller “Diversificar les estratègies de 
lectura” 

15h 
15h 
15h 

Carme Calpe  - Taller “Diversificar les estratègies de 
lectura” 

- Taller de tablets.  
- Riscos Laborals. 

15h 
15h 
15h 

- Seminari de Cap d’Estudis. 15h Anna Camarasa 

- Taller “Diversificar les estratègies de 
lectura” 
- Taller de tablets. 
- Formació SIEI. 
- Conferències EE. 

15h 
15h 
15h 
30h 
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Miriam Catalán -La biblioteca escolar: Concepte, 
dinamització i aplicació de gestió (ePèrgam) 
- Les altes capacitats en el marc de l'escola 
inclusiva 
- Activitats de lectura i escriptura 

60 h 
 
30 h 
 
15 h  

Antònia Coral - Taller de tablets 
- Taller “Diversificar les estratègies de 
lectura” 
 

15h 
15h 

Gemma Doncel - Taller de tablets. 
- Introducció a la pedagogia sistèmica 
multidimensional 
- Les altes capacitats en el marc de l'escola 
inclusive. 

15h. 
30h. 
 
30h. 

María Fernández - Taller de tablets. 
- Taller “Diversificar les estratègies de 
lectura” 
-Conferències Educació especial “Ser-hi, 
participa i aprendre”. 
- Formació SIEI 

15h 
15h 
15h 
 
15h 

Isabel Curiel Cerezo -  Taller de tablets. 
- Taller “Diversificar les estratègies de 
lectura” 

15 h 
15 h 

Paco López G. - Taller de tablets. 
- Taller “Diversificar les estratègies de 
lectura” 
 

 15h 
15h 

 
 
Maria Marín  

-Coordinació en tecnologia d’aprenentatge i 
coneixement. 
-Taller de tablets. 
-Taller “Diversificar les estratègies de lectura 

20h 
15h 
15h 

Maria Mas - Taller de tablets 
- Taller “Diversificar les estratègies de 
lectura” 
 

15h 
15h  
 

Andrea Alcaraz - Taller “Preparem la Corrandescola” 
- Taller de tablets.  
- Taller “Diversificar les estratègies de 
lectura” 
- Aprofundiment a la metodologia  AICLE per 
a primària. 

15h 
15h 
15h 
30h  

Natividad Garrido - Taller de tablets. 
- Taller “Diversificar les estratègies de 
lectura”. 
-Conferències Eduacació especial “Ser-hi, 
participa i aprendre”. 
"I Jornada d'Inclusió Educativa. Transformar 
un dret en una realitat”. 
-Neuroeducació i aprenentatge: implicacions 
per la millora de la pràctica docent.  

 

Cristina Rodríguez - Formadora:  Seminari de secretaris/àries 15h 
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- Taller “Diversificar les estratègies de 
lectura” 
- Curs de tablets 

15h 
15h 

Silvia Latorre - Seminari de coordinació SIEI (CRP 
Vilafranca) 
- Curs intensiu : « autismo i prácticas 
exitosas » 
 
- Curs de tablets 

24h 
Intensiu cap 
de setmana 
15h 

Ana Sala - Taller “Diversificar les estratègies de 
lectura” 
- Curs de tablets 
- Les altes capacitats en el marc de l'escola 
inclusiva  
-L'acollida en contextos escolars de diversitat 
lingüística i cultural  

15h 
15h 
 
30 h 
 
40 h 

Mercè Sánchez  - Curs de tablets 
- Seminari « Activitats de lectura i 

escriptura » 

15h 
15h 

Anna Roca - Seminari de coordinació SIEI (CRP 
Vilafranca) 
- Curs de tablets 
- Formació SIEI 

24h 
15h 
15h 

Núria Saumell - Taller “Diversificar les estratègies de 
lectura” 

15h 

Mercè Tomàs  - Taller de tablets 
- Taller “Diversificar les estratègies de 
lectura” 
 

15h 
15h 

Raquel Tornay - Taller “Diversificar les estratègies de 
lectura” 
- Curs de tablets 

15h 
15h 

Goyi Gonzàlez - Taller de tablets 
- Taller “Diversificar les estratègies de 
lectura” 
- Coneguem  l’entorn . 

 

15h 
15h 
 

 

 

5.2. Escola formadora 

L’Escola Estalella és una escola formadora. Això significa que pot acollir estudiants de 

Magisteri per fer les pràctiques acompanyats i tutoritzats per un mestre de l’escola. A 

més, també s’acolliran alumnes de l’aula MAP, alumnes de l’escola “La Mainada” de 

l’Ajuntament i si s’escau també es col·laborarà amb els treball de TREC dels centres 

de Secundària. 
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6. INSTRUCCIONS DE CURS 2017 - 2018 

 

6.1- Resum de les principals novetats. 

Convivència i clima escolar  

Es desenvolupa la Resolució ENS/585/2017, per la qu al s’estableix l’elaboració i 

la implementació del projecte de convivència en els  centres educatius, i la 

Resolució ENS/881/2017, per la qual es crea el prog rama d’innovació pedagògica 

#aquiproubullying.  

Se’ns va proposar a les escoles si volíem participar d’aquest programa de formació 

però parlant amb inspecció vam decidir que ja teníem prou fronts oberts. Amb la 

Comissió de Documents hem començat a elaborar la diagnosi per al Projecte de 

convivència.  

Objectius prioritaris del sistema educatiu i projec te educatiu de centre  

Es fa constar l’obligatorietat de fer accessible a tota la comunitat educativa el 

projecte educatiu del centre i els documents de ges tió del centre, i que es 

publiquin en el web del centre.  Nosaltres al nostre WEB ja hi tenim el PEC i el NOFC 

i també hi anem penjant les Programacions generals anuals de centre. 

Personal d’administració i serveis i professionals d’atenció educativa  

Es fa constar l’Acord del Departament d’Ensenyament  i el Comitè Intercentres, 

d’1 de març de 2017, sobre l’adequació del perfil p rofessional i la distribució de 

la jornada de treball del personal educador d’educa ció especial en centres 

públics del Departament d’Ensenyament.  

La jornada ordinària del personal educador d'educació especial en centres públics és 

de 37 hores i 30 minuts setmanals, distribuïdes de la manera següent: 27 hores i 30 

minuts d'atenció directa als alumnes amb necessitats educatives especials; s'han de 

fer dins de l'horari lectiu i, si escau, en altres activitats on s'atengui directament als 

alumnes i que formin part del projecte educatiu del centre; 7 hores i 30 minuts per a 

reunions, coordinació, elaboració de materials i activitats formatives en el centre; 2 

hores i 30 minuts de preparació, formació i reciclatge i altres activitats relacionades 

amb les seves funcions que no s'han de fer necessàriament al centre.  

Correspon al director o directora del centre, un cop escoltats els implicats i en funció 

del pla de treball, jornada i horari de treball, determinar la distribució horària d'aquests 
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professionals. El pla de treball dels educadors d'educació especial ha de formar part 

de la programació general anual dels centres. 

Personal docent  

Es fa constar l’Acord de la Mesa Sectorial de Perso nal Docent, de 31 de gener de 

2017, pel qual s’acorden mesures en matèria de pers onal docent no universitari 

a partir del cus escolar 2017-2018.  

Un punt d’aquest acord és l’assignació de més mestres a les plantilles de les escoles 

en el marc de l’escola inclusiva, en funció de la seva complexitat i diversitat… Un 

exemple és la SIEI que han donat a l’Estalella. També han donat més mestres per 

cobrir la vint-i-cinquena hora lectiva que deixem de fer aquest curs per dedicar-la a 

treball personal.  

Pel que fa a l’horari del mestre:  

Docència:  24 hores, que inclouen activitats docents amb grups classe, activitats de 

suport escolar personalitzat i altres activitats de suport, atenció a la diversitat, activitats 

de tutoria individual i de grup, substitució d'absències de curta durada i activitats 

directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per a l'exercici d'aquestes 

funcions.  

Activitats d'horari fix:  6 hores d'activitats complementàries al centre, dintre de les 

quals s'inclouen, entre altres, hores de coordinació, reunions, activitats relacionades 

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

altres professionals, treball en equip i, si escau, activitats per a la dinamització del Pla 

català de l'esport. En aquestes activitats, quan les circumstàncies del centre així ho 

demanin i prioritzant les necessitats d'atenció de l'alumne, s'inclourà la custòdia 

d'alumnes.  

Altres activitats relacionades amb la docència:  7 hores i 30 minuts per a preparació 

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

programacions, etc., que no s'han de fer necessàriament al centre. 

Actuacions del centre en diversos supòsits  

S’han incorporat dos apartats referents a actuacion s en matèria de transparència 

i als alumnes amb necessitats específiques de supor t educatiu que, per 

completar el procés educatiu, compaginen l’assistèn cia al centre educatiu amb 

intervencions terapèutiques.  
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Els monitors d’aquesta tipologia d’alumnes poden tenir assignades tasques en 

l'acompanyament de l'alumne en les entrades i les sortides del centre. Per aquest 

motiu convé tenir present que la responsabilitat de la relació amb les famílies és del 

tutor. És competència del tutor comunicar-se amb els pares o tutors legals, en 

l'acolliment i en les reunions relatives als reptes educatius i el progrés del seu fill i 

conèixer i acordar qualsevol comunicació escrita que s'envia a pares. Per organitzar la 

tasca del monitor amb relació a les famílies és important considerar que el monitor ha 

de referir al tutor qualsevol pregunta o preocupació dels pares i ha de respectar la 

confidencialitat.  

La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 

l'adolescència, en el seu article 6, sobre el desenvolupament de les potencialitats 

personals, diu que la criança i la formació dels infants i els adolescents ha de garantir-

ne el desenvolupament físic, mental, espiritual, moral i social. La mateixa Llei declara 

que els infants i els adolescents amb discapacitat tenen dret a gaudir dels ajustaments 

i suports necessaris per potenciar el màxim desenvolupament acadèmic, personal i 

social de l'alumne.  

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, té entre els seus principis educatius una 

formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i socials 

dels alumnes que els permeti el ple desenvolupament de la personalitat.  

Els alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu que per completar el seu 

procés educatiu o per estimular aspectes personals importants per al seu 

desenvolupament han de compaginar, de forma temporal, l'assistència al centre 

escolar amb intervencions terapèutiques fora del centre i per evitar jornades extenses 

que poden perjudicar el seu benestar, poden reduir l'horari lectiu, prèvia autorització de 

la direcció del centre.  

Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del ce ntre. Registre d’alumnes  

S’actualitza el document per a la implantació de l’ eina corporativa Esfer@ i 

s’afegeixen nous apartats que fan referència al rel leu en la direcció del centre i a 

donacions, herències i llegats.  

Gestió acadèmica i administrativa  
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6.2. Temes d’interès per a aquest curs 
 

Unitats de suport a l'educació especial (USEE) o Su port intensiu a l’educació 

inclusiva (SIEI)  

Les USEE o SIEI no són novetat pel Departament d’Ensenyament, però sí per a 

nosaltres que aquest curs 2017-18 en tindrem una a l’Estalella. En els documents 

d’organització i gestió del centre s’explica que les USEE o SIEI són dotacions 

extraordinàries de professionals que s'incorporen a les plantilles d'escoles, centres 

d'educació secundària i instituts-escola, com a recursos intensius i conjunturals que se 

sumen als recursos d'atenció a la diversitat universals i addicionals que els centres ja 

disposen. 

Contribueixen a l'escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials 

derivades de limitacions molt significatives, tant en el funcionament intel·lectual com en 

Concreció i desenvolupament del currículum de l'educació infantil i primària la 

conducta adaptativa, que requereixen al llarg de tota la seva escolaritat de mesures i 

suports intensius per poder relacionar-se, participar i aprendre en entorns ordinaris del 

centre i de la comunitat on viuen. 

Aquestes unitats han d'atendre un màxim de 10 alumnes i un mínim de 5. En el cas 

que el centre disposi d'aquest recurs, el Departament d'ensenyament assigna el 

nombre de professionals adients per a l'atenció dels alumnes. En el cas de l’Estalella 

ens han assignat un mestre d’E.E. i un educador d’E.E. 

 

La proposta de suport USEE/SIEI orienta la intensitat de suport i la resposta educativa 

que queda recollit en el seu pla individualitzat. L'atenció dels alumnes que reben 

aquest suport és responsabilitat de tot l'equip docent i en concret del tutor o tutora del 

grup de referència. L'alumne ha d'anar al seu grup de referència, i és aquest espai que 

ha d'adaptar-se a la necessitat de l'alumne entenent que el lloc natural d'aprenentatge 

dels alumnes amb suport USEE o SIEI és l'aula ordinària. És en aquest context i en 

funció de les necessitats detectades que cal planificar la intensitat i el tipus de suport 

que necessita. El fet de disposar puntualment, com a recurs, d'un espai específic o 

compartit de grup reduït ha d'anar acompanyat d'una planificació que justifiqui la tasca 

educativa vinculada a l'activitat ordinària i planificar el moment de la retirada de la 

mesura. 

 



PGAC 2017-2018 

83 
 

Mestres d'unitats de suport a l'educació especial ( USEE) o SIEI 

 

En els centres que disposin d'unitats de suport a l'educació especial, els professionals 

assignats a aquestes unitats han de centrar prioritàriament la intervenció a 

desenvolupar actuacions que facilitin, tant com sigui possible, l'aprenentatge i la 

participació dels alumnes en les activitats de l'aula ordinària i del centre.  

 

Tanmateix, quan sigui necessari es pot donar suport als alumnes en situacions de 

grups reduïts i en situacions d'atenció individual o en altres formes d'agrupament 

d'alumnes.  

 

En aquest context, correspon als professionals de la USEE:  

 

• Elaborar el pla individualitzat de l'alumne atès pels professionals de la USEE, 

que ha d'establir prioritats educatives, estratègies per facilitar la participació de 

l'alumne en les activitats de l'aula ordinària i del centre, activitats d'atenció 

individual o en grup reduït, criteris de seguiment i d'avaluació i qualsevol altre 

aspecte relacionat amb l'especificitat del pla que es consideri convenient.  

• Elaborar materials específics que facilitin l'aprenentatge i la participació dels 

alumnes en les activitats del grup ordinari. 

• Acompanyar els alumnes en la participació en les activitats de l'aula ordinària.  

• Impartir les activitats específiques, individuals i en grup reduït, que els alumnes 

de la unitat requereixin. La tutoria individual dels alumnes que atenen.  

 

En tot cas, cal tenir present que el suport d'especialistes té la finalitat de proporcionar 

als alumnes amb necessitats educatives especials condicions adequades per 

progressar en l'adquisició de les capacitats i les competències bàsiques que 

s'estableixen en el currículum de l'etapa i per participar en les activitats generals de les 

aules ordinàries i del centre. 

 

Retard en la recollida d'alumnes a la sortida del c entre (escoles)  

 

El centre públic ha d'exposar en un lloc visible l'horari màxim de recollida dels 

alumnes, que ha de preveure un marge raonable de retard i ha de determinar la 

persona o persones que es faran càrrec dels alumnes un cop se superi el temps de 

recollida fixat.  

 



PGAC 2017-2018 

84 
 

En cap cas no es pot deixar sol un alumne.  

 

Aquest protocol ha de quedar recollit a les normes d'organització i funcionament del 

centre.  

 

Quan es produeixi un retard fora dels marges raonables en la recollida dels alumnes, 

un cop acabat l'horari escolar, es procurarà contactar amb el pare, mare o tutors legals 

de l'alumne.  

 

Un cop esgotats, sense efecte, els intents de comunicació amb el pare, mare o tutors 

legals, i quan hagi transcorregut un temps prudencial, la persona de l'escola que fins 

aquell moment s'hagi encarregat de l'alumne ha de comunicar telefònicament la 

situació a la guàrdia urbana, la policia local o els Mossos d'Esquadra, i ha d'acordar 

amb ells la fórmula per lliurar-los l'alumne perquè el custodiïn.  

 

En el cas de produir-se alguna dificultat, la persona encarregada s'ha de posar en 

contacte amb la comissaria dels Mossos d'Esquadra corresponent, que ha de 

gestionar la diligència oportuna. La reiteració freqüent d'aquests fets en una mateixa 

família, en la mesura que comporti una manca d'assumpció de les responsabilitats de 

custòdia dels menors que li correspongui, s'ha de tractar de manera similar als 

supòsits d'absentisme.  

 

En darrer terme, el director o directora del centre ha de comunicar per escrit la situació 

als serveis socials del municipi. D'aquesta comunicació, n'ha de quedar una còpia 

arxivada al centre, a disposició de la Inspecció d'Educació.  

 

A criteri del director o directora del centre, si no s'ha solucionat efectivament la 

reiteració en la recollida tardana de l'alumne després de comunicar-ho als serveis 

socials del municipi, cal informar-ne el director o directora dels serveis territorials o, a 

la ciutat de Barcelona, el o la gerent del Consorci d'Educació per tal que, si escau, ho 

posi en coneixement de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència 

(DGAIA) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
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7. PARTICIPACIÓ DE LA FAMÍLIA 

 

A. Coresponsabilització de la família. Carta de com promís educatiu  

La carta de compromís educatiu és una eina que facilita la cooperació entre les 

famílies i el centre educatiu i ha d’expressar els compromisos que s’avenen a adquirir 

per garantir la cooperació entre les seves accions educatives en  un entorn de 

convivència, respecte i responsabilitat en el desenvolupament de les activitats 

educatives, d’acord amb l’article 7 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels 

centres educatius i l’article 20 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. 

 

El centre i la família formalitzarà la carta de compromís amb els seus continguts 

comuns en el moment de la matrícula. Aquest document anirà signat pel pare, mare o 

tutor legal de l’alumne/a i pel director del centre educatiu.  

 

B. Implicació i participació de les famílies en el procés escolar i educatiu dels 

seus fills/es i en el funcionament del centre  

La implicació de les famílies en el procés escolar i educatiu dels seus fills/es és 

imprescindible per assolir l’èxit educatiu i contribuir a la millor integració escolar i social 

de l’alumne/a. 

 

L’aplicació conté les següents línies d’intervenció: 

Acollida a les famílies, carta de compromís educatiu, informació i comunicació, 

participació en el seguiment escolar dels fills/es i en el funcionament del centre i 

formació per a les famílies. 

 

El centre  potencia al màxim la participació dels pares i mares a través  de l’associació 

(AMPA) i dels representants del CE i també dels Delegats, de les Comissions, de 

l’escola de Pares i Mares... Per tal de garantir els contactes necessaris amb la direcció 

s’efectuaran reunions periòdiques AMPA-ED i es vetllarà perquè hi hagi una bona 

entesa entre tots els membres de la comunitat educativa. 

 

També es potenciarà i canalitzarà de forma estructurada la col·laboració de pares i 

mares en activitats (biblioteca, web, acompanyants de sortides...). 
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Els tres responsables de l’AMPA: l’encarregada del menjador, la secretària de l’AMPA i 

l’encarregat d’activitats extraescolars fan una feina importantíssima i sovint feixuga 

d’enllaç escola-famílies. Es vetllarà perquè el col·lectiu de pares i mares estigui ben 

informat mitjançant les circulars impreses, notes a les agendes, pàgina web, ràdio 

Estalella, díptic l’Estalella Aconsella... 

  

Així mateix, totes les tutories convocaran una reunió general a principi de curs per 

informar dels objectius generals i al llarg del segon trimestre, es faran entrevistes 

individualitzades a totes les famílies. 

 

El centre compta amb un protocol d’acollida per a les famílies  amb dificultats 

socioeconòmiques i de llengua. 
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8. SERVEI DE MENJADOR 

 

Ens remetem al PLA DE FUNCIONAMENT DEL MENJADOR, aprovat el curs 2011-12 

(veure annex).  

El preu del servei de menjador per aquest curs serà: 

• Comensals fixes de 5 dies a la setmana a 5,95 € 

• Comensals fixes de 3 i 4 dies a 6,20€ 

• Eventuals a 6,60€ 

La distribució dels torns de menjador i de la resta d’activitats previstes per als alumnes 

usuaris del Servei és la següent: 

HORARI MENJADOR ESCOLAR 

 P3 P4,P5,1r,2n,  3r 4t 5è i 6è 

12.30 

 

PATI 

12.45 

Files Files  

 

PATI 

 

13:30 

 

 

 

DINAR 

 

13:40 

 

 

 

 

DINAR 

 

 

DINAR 

 

13:45 

 

Higiene general i bucodental 

 

 

DINAR 

 

14:00 

Higiene bucodental 

 

 

14.10 

 

 

 

 

 

DORMIR 

 

 

 

PATI 

O 

EXTRAESCOLARS 

 

 

PA

TI 

 

14:45 

 

Higiene 

general 

 

Higiene general 

 

E 

S 

T 

U 

D 

I 

 

 

 

E 

X 

T 

R 

A 

E 

S 

C 

O 

L 

A 

R 

S 

 

ESTUDI  

O  

 

E 

X 

T 

R 

A 

E 

S 

C 

O 

L 

A 

R 

S 

 

15:00 Classe Classe Classe Classe 
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9. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 

EXTRAESCOLARS 

CURS 17/18 
DILLUNS  DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

                                      ACTIVITATS MIGDIA de 14.00h a 15.00h 

P4  3r 6è 1r 
TEATRE 

P5  4t 5è 2n 

INICIACIÓ A 
LA DANSA 

 1r,2n P4,P5 3r a 6è  

PERCUSSIÓ * 3r a 6è        

ESCACS      1r a 6è  

ANGLÈS   3r a 6è    

                                       ACTIVITATS TARDA  de 16.30h a 18.00h 

CUINA 
CREATIVA                                     

    
 P4 a 6è                 
17.45h 

    

ANGLÈS      
1r i 2n                 
17.30h             

P4 i P5                
17.45h 

  

DIBUIX    P4 a 2n   3r a 6è    

PERCUSSIÓ*  P5 a 2n         

 
    

Patinatge 
P4 a 6è 

Futbol sala 3r 
a 6è 

Bàsquet 3r 
a 6è 

Bàsquet 3r 
a 6è 

Futbol sala 
3r a 6è 

   
 

 

Vòlei 3r a 
6è 

 

ESPORTS 
  

Vòlei 3r a 
6è 

In. Esports P3 
a P5 

 

In. Esports 
1r, 2n 

 

 
* Provisionals, pendent de més inscripcions  

 


