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HORARI SETMANAL DEL PROFESSORAT 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

9:00-11:00                 Classes segons nivells 
 

11:00-11:30                Esbarjo 
 

11:30-12:30                Classes segons nivells 
 

12: 30 - 13:30              DILLUNS : Formació ILEC 
                                    DIMARTS: Coordinació cicle/Departaments 
                                    DIMECRES: SEP 
                                    DIJOUS: Reunions Claustre, Consells Escolars  i  
                                    Comissions (sempre que no hi hagin reunions o  
                                    Consells Escolars.      
                                    DIVENDRES: SEP 
            Les entrevistes amb els pares es faran segon les exclusives dels 

quals disposa el tutor/a.  

15:00-16:30                Classes segons nivells 



ENTRADES I SORTIDES 
 

 Les portes de l’Escola s’obriran a les 8:55’ i a les 14:55’ per entrar.  

 Es tancaran a les 9:05’ i a les 15:05’, per tornar-se a obrir 5 minuts abans de les 
12:30. A la tarda també ho faran 5 minuts abans de les 16:30h per sortir els 
alumnes. L’acompanyament dels vostres fills/es es far{ d’una manera gradual: 

 



ELS DIES DE 
PLUJA 

 

S’obriran les portes 
laterals i els alumnes 
podran entrar sempre 

i quan hi hagi el 
mestre a les zones 

d'accés 



 





ORGANIGRAMA ESCOLAR 
Nivel

l 

Nº 

alumnes 
Nom tutor/a 

P-3 24 Íngrid Benito Monserrat 

P-4 17 Mireia Escurriola Buera 

P-5 23 Anna Belen Masia Arques 

1r 21 Anna Fernández Turon  

2n 18 

Mercè Royo / Mercè 

Rupérez 

3r 19 Ada Bedós Pino 

4t 17 Anna Llueca Samartin 

5è 11 Jesús Folch Garcia 

6è 14 Núria Fernández Salvadó 

TOTA

L 164 

 

 



CRITERIS D’AVALUACIÓ 

CICLE INICIAL 

ÀREA CONEIXEMENTS 

(control/continguts) 

% 

HABILITATS 

(deures i llibreta) 

% 

ACTITUD 

(a l’aula, vers els 

companys/es, 

mestres...) 

% 

LLENGUA CATALANA 40 30 30 

LLENGUA 

CASTELLANA 

40 30 30 

MEDI NATURAL 40 30 30 

MATEMÀTIQUES 40 30 30 

ANGLÈS 40 30 30 

ED. FÍSICA 40 30 30 

E. ARTÍSTICA: 

MUSICAL I PLÀSTICA 

30 40 30 

RELIGIÓ/VALORS 40 20 40 



CRITERIS D’AVALUACIÓ 

CICLE MITJÀ 
ÀREA CONEIXEMENTS 

(control/continguts) 

% 

HABILITATS 

(deures i llibreta) 

% 

ACTITUD 

(a l’aula, vers els 

companys/es, 

mestres...) 

% 

LLENGUA CATALANA 70 15 15 

LLENGUA CASTELLANA 70 15 15 

MEDI NATURAL 70 15 15 

MATEMÀTIQUES 70 15 15 

ANGLÈS 40 30 30 

ED. FÍSICA 40 20 40 

E. ARTÍSTICA: MUSICAL I 

PLÀSTICA 

30 40 30 

RELIGIÓ/VALORS 40 20 40 



CRITERIS D’AVALUACIÓ 

CICLE SUPERIOR 

ÀREA CONEIXEMENTS 

(control/continguts) 

% 

HABILITATS 

(deures i llibreta) 

% 

ACTITUD 

(a l’aula, vers els 

companys/es, 

mestres...) 

% 

LLENGUA CATALANA 50 40 10 

LLENGUA CASTELLANA 50 40 10 

MEDI NATURAL 60 30 10 

MATEMÀTIQUES 30 60 10 

ANGLÈS 50 30 20 

ED. FÍSICA 40 20 40 

E. ARTÍSTICA: MUSICAL I 

PLÀSTICA 

30 50 20 

RELIGIÓ/VALORS 40 20 40 



• Conductes contràries a 
les normes de 
convivència del centre: 
greument perjudicials i 
perjudicials 

• Mesures correctores i 
sancionadores, 2 

• Per prevenir i resoldre 
conflictes 

• Principis d’imparcialitat i de 
confidencialitat 

• Protocols de maltractaments i 
alimentaris 

 

• Projecte de convivència 

• Comunicació a tutor/a, 
equip directiu, famílies 

• Treball d’intel·ligència 
emocional 

• Mediació 

 

• Carta de compromís  

• Comissió de convivència 

• Agenda escolar 

• Treball de prevenció: 
tutorIa a l’aula, acció 
tutorial, treball de la 
competència social i 
ciutadana, educació per a 
la ciutadania... 

 

MESURES 

PROMOCIÓ 

CONVIVÈNCIA 

RESOLUCIÓ 
DE 

CONFLICTES 

RÈGIM 
DISCIPLINARI 

DE 
L’ALUMNAT 

MEDIACIÓ 

ESCOLAR 

DE LA CONVIVÈNCIA EN L’ESCOLA 
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Document extret de les NOFC del centre 



 

Document extret de les NOFC del centre 



 
 
 
 
 
 
 

ENTREVISTES I INFORMES 
  CONTACTE DIARI (UN COP REPARTITS ELS NENS I NENES) 

 ENTREVISTES: 

 - AL  SETEMBRE 

 - AL  LLARG  DEL  CURS:  

 

                                                     

    ELS DIMECRES DE 12:30 a  13:30h 

    

(LA MESTRA ESTARÀ A DISPOSICIÓ DE LES FAMÍLES QUE 
PRÈVIAMENT HO SOL·LICITEN ) 

Després de cada avaluació es donaran els informes a les famílies .  

 A Educació Infantil el primer trimestre es farà una entrevista 
familiar i es donarà informe al desembre  i juny.  

 A Educació Primària es donaran informes al desembre, abril i juny 

 

 

 



NORMES D’ORGANITZACIÓ  
 Eviteu parlar amb el/la mestre/a dels vostres fills/filles a en aquests moments d’entrades, 

sortides i files.  

 

 PUNTUALITAT 

 

 NOTES , CIRCULARS I AGENDA ESCOLAR COM A VEHICLE DE COMUNICACIÓ.  

 

 Els alumnes , sempre en cas de necessitat, que vulguin entrar o sortir del centre ho faran 
a l’hora de l’esbarjo ( 11:00-11:30 ) .Els pares o tutors legals els vindran a buscar i ho 
comunicaran al tutor/a de l’alumne.  

 

 Les faltes d’assistència d’un alumne s’hauran de comunicar sempre al mestre/a tutor/a 
per escrit o per telèfon . L’absentisme perllongat es comunicarà per escrit mitjançant una 
carta als pares i també als serveis corresponents (EAP i Educadora Social de l’Ajuntament). 

 

 Quan es produeixi un retard fora dels marges raonables en la recollida de l’alumnat un 
cop acabat l’horari escolar , es procurarà contactar amb la família o els tutors legals de 
l’alumne/a.  
 
 
 



 
VESTUARI 

 Tots els alumnes de parvulari han de portar bata 
segons model del centre. Recomanem que la roba 
i estris personals de tots els alumnes estiguin 
marcats amb el nom i cognom . 

 
 Per a les classes d’Educació Física cal dur el xandall 

del centre i sabates esportives  a infantil  amb velcro. 
El xandall es pot comprar a Esports Alegre.  

 
 També caldrà portar-lo a les sortides del centre 

facilitant així el control dels alumnes. 
 
 Per tal de fomentar els hàbits d’higiene personal a 

partir de 1r. de primària els dies d’educació física 
portar un necesser amb tovallola, sabó i raspall de 
cabells que després s’emportaran a casa. A partir de 3r. 
de primària es canviaran la samarreta i per tant en 
portaran una de recanvi.  
 



 
6. SANITAT ESCOLAR 

 Per administrar medicaments als alumnes cal que els pares aportin  una recepta o 
informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del 
medicament que ha de prendre.  

 

 Aportar escrit autoritzant al docent l’administració del medicament.  

 

 Si algun xiquet/a s’accidenta i és necessària la intervenció mèdica truquem els pares 
perquè el vinguin a buscar, si no podem contactar amb ells o no poden venir, es trucarà al 
servei d’ambul{ncies. Si no és necessària intervenció mèdica , en cas d’accident sabeu que 
s’apliquen les cures o actuacions de neteja de la ferida. 

 

 En cas d’al·lèrgia s'haurà de portar un informe mèdic on s'indiqui el tipus d’al·lèrgia que 
presenta per prendre les mesures oportunes.  

 

 Si algun alumne agafa una malaltia perillosa o de repercussió escolar la família ho ha de 
comunicar immediatament al centre .Cal extremar les cures perquè si no és així no 
deixarem venir l’alumne fins que estigui completament curat. 

 



CANVIS METODOLÒGICS 
CURS 2016-2017 



DISSENY: Com sorgeix? 

A partir d’una Avaluació Interna i externa 
El nou canvi metodològic plantejat pel currículum  
Desenvolupament del treball per competències. 

 
Aconseguir un procés d’aprenentatge el més 

significatiu  i autònom possible. 
 

Volem introduir noves metodologies de treball a 
l’aula.  

 
 



TREBALL PER PROJECTES 
 Motivació: es parteix dels seus interessos i això facilita 

l’aprenentatge significatiu. 

 Fomentar l’autonomia personal del nens i nenes, que han de 
ser capaços de d’organitzar-se i realitzar tasques per ells 
mateixos. 

 Aprendre a pensar i aprendre a aprendre. Adquirir habilitats 
per a què l’infant condueixi el seu propi aprenentatge i continuï 
aprenent de forma eficaç i autònoma. 

 Procés que permet una avaluació formativa, que busca la 
millora i no la penalització. 

 Fomenta el treball en equip: aprendre a negociar, compartir, 
repartir tasques, respectar opinions sense deixar de donar la teva. 



Com ho encabirem dins l’horari? 
Quines àrees inclourem? 

PROJECTE 

5.5hores 

MEDI 
3 H 

ANGLÈS 
1.5H 

PLÀSTICA 
1 H 

Tutor/a 

Tutor/a- 
+ 

Especialista 

Tutor/a 



Com ho encabirem dins l’horari? 
Quines àrees inclourem? 

PROJECTE 
5.5hores 

MEDI 
3 H 

ANGLÈS 
1.5H 

PLÀSTICA 
1 H 

Tutor/a 

Tutor/a- 
+ 

Especialista 

Tutor/a 



TALLERS DE MATEMÀTIQUES I LLENGÜES 

MATEMÀTIQUES 
4 h 

LLENGUA 
CATALANA 

3h 

1 Hora de  
 taller 

manipulatiu 

3 hores 
llibre de 

text 

2 hores 
llibres de 

text 

1 h taller 
Expressió 

escrita 

2h llibre de 
text 

LLENGUA  
CASTELLANA 

3h 

1 h taller 
CONFERÈNCIES 

Expressió oral 

Tutor/a-
Especialista 

DESDOBLAMENT 

Exposició 
Intercicles 

• Tota la justificació Matem{tica i l’explicació dels algoritmes es trobaran 
disponibles a la web del centre. 

• Pares i mares per tal d’evitar confusió no us  adelanteu als Continguts 







NORMES DEL MENJADOR 
 No oblideu que els alumnes que es quedin a dinar han de 

portar els estris de neteja Es recomanable que l’alumne 
que es quedi a dinar es posi una bata. 

 Si l’alumne presenta alguna al·lèrgia, intolerància a algun 
aliment caldrà comunicar-ho al centre amb prescripció 
mèdica o dels pares per poder ajustar-li el menú a les 
seves necessitats. 

 Els tiquets de menjador es compren a l’Ampa i es diposita 
el tiquet corresponent al mateix dia del servei, a la bústia 
que hi ha a l’interior del centre (porxo d’entrada). 

 Recordar-vos que hi ha unes normes de funcionament del 
menjador escolar. Facilitar el document de normativa.   

 

 



 
7. SERVEIS GESTIONATS  PER L’AMPA  
 Acollida matinal de 8:00h.a 9:00h. 

 Esplai de 12.30h.a 13h. 

 Menjador Escolar de 13h. a 15h. 

 Activitats extraescolars de 16:30h a 17:30 h.  

 Les activitats per al proper curs es faran saber 
mitjançant circular durant el mes de setembre.  

 



LA PARTICIPACIÓ DE LES 
FAMÍLIES AL CENTRE 

Associació de Mares i Pares (AMPA)     col·laboren  amb 

l’equip  de  mestres contribuint  a  millorar  la  qualitat de l’ensenyament 

ÉS IMPORTANT QUE TOTES LES FAMÍLIES HI 
PARTICIPIN 

TALLER PER A MARES I PARES 



ENTREGA DE DOCUMENTS 
 Entrega del llistat de llibres i pagament a l’AMPA.  

 Entrega del document de SORTIDA AL POBLE.  

 Entrega del document de pagament de 20 euros 
Fotocòpies i tot aquell material necessari per desenvolupar 
el treball per projectes. Recordeu que no hi ha llibres de 
Medi, Anglès i Plàstica.  

 Recordar entrega en mà de 10 euros a la tutora en concepte 
de festes.  

 



PRECS I PREGUNTES 
 


