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1.  INTRODUCCIÓ. DADES DEL CENTRE. 
 
La Programació General Anual que hem elaborat va adreçada a tots els 
alumnes,personal docent, personal no docent i tots els qui integren la nostra 
Comunitat Educativa. 
Reflecteix tota la planificació anual del centre on s’inclouen els diferents 
àmbits de  pedagògica, organitzativa i de gestió de recursos, d'acord amb el 
Projecte Educatiu i el Projecte de Direcció vigent. 
Per elaborar la programació general anual del curs es parteix de l'alumnat, 
els mestres i la comunitat educativa. 
El Claustre és l'encarregat de formular propostes i aprovar la concreció del 
currículum i els aspectes educatius. Correspon al Consell Escolar del centre 
la seva avaluació. 
Durant el curs el Claustre de professors valorarà la consecució dels objectius 
marcats i serà a final de curs, a la Memòria on es rendiran comptes dels 
resultats de la tasca realitzada. 
 

 

 

 

 

CODI DEL 
CENTRE 

08064854 

Adreça C/Martinet, 1 

Municipi Cornellà de Llobregat 

Comarca Baix Llobregat 

Codi Postal 08940 

Telèfons 933776754  

Fax 934801824 

Email a8064854@xtec.cat, 
direcció.escola.martinet@gmail.com 

Web http://www.xtec.cat/centres/
a8064854 
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2.OBJECTIUS PRIORITARIS. 
 
 

 
El Projecte de Direcció té en compte tot el treball que han fet els 
professionals que estan i han estat amb nosaltres, deixant una base i una 
línia iniciada, però per aquesta raó creiem que és més ambiciós i pot ser 
més eficaç pel que fa al disseny i l’assoliment d’objectius. 
 
 
L’avaluació d’aquest Pla (Memòria), constituirà, a la vegada la continuació de 
l’avaluació del projecte i ens permetrà anar variant les nostres actuacions 
sense oblidar els eixos principals. D’aquesta manera, hem volgut incloure en 
els objectius d’aquest curs, aquelles propostes de millora i aquells punts en 
els que no vam obtenir un grau d’assoliment molt alt. 
 
Aquestes propostes de millora es veuen reflectides en el quadre d’objectius, 
però és important fixar-nos en les línies principals: 
 

-Avaluar l’eficàcia dels nous indicadors i proposar indicadors de progrés pel 
nou Projecte de direcció i Plans Anuals. Fixar les nostres prioritats  

- Continuar en el disseny curricular. 

-Consolidar les millores aportades en la formació ILEC.  
 
Hi ha diversos objectius generals que formen i guien la pràctica educativa i 
l’organització del centre per aquest curs. Tots ells parteixen d’un objectiu 
prioritari, el de desenvolupar al màxim les capacitats de tots i cadascun dels 
nostre alumnes, com a principi fonamentador de l’equitat i garantia, alhora, 
de la cohesió social.  
 
Es pot observar un esforç en plasmar la continuïtat del Projecte de Direcció 
en aquest Pla Anual, tant en la forma d’estructurar àmbits i objectius, com 
en la tria d’indicadors d’avaluació. 
 
Aquests són els eixos i les novetats dels quals parteixen gran part dels 
objectius plantejats: 
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� L’Avaluació.   
 
 
Tal i com indica el Projecte de Direcció en l’objectiu: “Fomentar plans 
d’innovació educativa” ens plantegem continuar donant un impuls a noves 
formes d’avaluació i consolidant aquelles que ens han permès conèixer de 
forma més objectiva  els resultats dels nostres alumnes. Volem continuar 
aprofundint en el tema de les rúbriques i en la millora d’eines fruit del treball 
de formació de centre i de les proves de competències bàsiques de sisè. 
 
Ens proposem d’altra banda, incidir en la utilització de nous tipus 
d’indicadors d’avaluació com a eines per obtenir informació, dades i 
mesurar objectivament la situació inicial o l’evolució d’una dada de context, 
de resultats, de processos o de recursos.  
 
Davant d’una manca lògica de sistema d’indicadors de resultats, pel fet de 
no haver completat fins el curs passat tota l’etapa, ens plantegem  definir 
indicadors de resultat i fixar valors de referència 
 
 Una vegada obtinguts els resultats de les proves externes de 6è  al juny 
passat i tenint un històric de les diagnòstiques de tercer, hem analitzat amb 
cura les dades, proposant uns indicadors de resultats que ens permetin 
començar a revisar, si cal i on calgui, les propostes curriculars relacionades. 
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� L’anglès. Erasmus +. Font i eina de implantació de noves idees 
i nous mètodes. 

 
La continuació del projecte Erasmus+ , amb la transversalitat 
d’actuacions i estratègies constitueix un altre objectiu important. Es 
tracta d’una oportunitat d’afavorir l’intercanvi amb altres realitats, 
altres escoles i de fomentar l’ús funcional de la llengua anglesa que 
sempre hem defensat.  
Creiem important i necessari que tota la comunitat entengui aquest 
projecte com una manera de millorar hàbits, procediments i actituds 
generals. D'aquí que la intenció d'aquest projecte és millorar la salut 
i el benestar en general a través de tres temes principals: 
• Salut Mental i Educació emocional: importància d'obtenir 
l'autoestima i la confiança. Aprendre a relaxar-se i controlar l'estrès. 
• Nutrició. La importància de seguir una vida d'alimentació 
saludable. 
• Esports.Cos sa en una ment sana. 
Totes les activitats no només se centren en els estudiants, sinó 
també en els professors, les famílies i la comunitat local. No podem 
fer una gran diferència en el nostre món si tots no canviem. 
 
Tot això recolzat amb la utilització de l’anglès d’una forma el més 
transversal i funcional possible. 
 
 
També constitueix una oportunitat per treballar el món de la Salut 
des de totes les àrees i tots els nivells. 
 
L’ampliació de nous mestres d’anglès amb la definició dels llocs 
específics estructurals i de la proposta curricular en tots els nivells 
constitueix un repte enguany. Continuem apostant fort per la 
presència de la llengua anglesa en tots els àmbits i nivells. 
L’arribada de nou personal implica l’adaptació i el consens vers una 
manera de fer a la nostra escola que ens ha dut a molts bons 
resultats. Per això es fa necessària una tasca constant de 
coordinació i posada en comú de la nostra línia pedagògica. 
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� Línia d’escola i innovacions. 

 
Al llarg d’aquests últims cursos veiem la necessitat de donar 
continuïtat a la línia pedagògica de l’escola, ampliant o iniciant 
noves actuacions que desenvolupin i reforcin l’educació internivells i 
que propiciïn ambients diferents on s’estimuli la construcció del 
coneixement individual i compartit. Exemple d’això són  
l’apadrinament lector , els nous grups flexibles a cicle superior (4t, 
5è i 6è), els tallers interdisciplinars. 
 
D’altra banda, aquest curs, amb l’objectiu de fomentar les noves 
tecnologies, treballar les competències digitals del nostre alumnat, 
des de l’escola hem creat un entorn propi d’aprenentatge i 
emmagatzematge telemàtic (al núvol), fent servir la teconologia de 
google.  S’anomena ‘Google for Education’. Gràcies a aquesta eina 
l’alumnat disposarà d’uns recursos que progressivament anirem fent 
ús (correu electrònic, google drive, google maps i altres aplicacions 
que aquest entorn pot donar). A més a més, aquest recurs permetrà 
el foment del treball col·laboratiu. 
 
 

� L’atenció a la diversitat. La comissió CAD. Objectius i 
estratègies.  

 
 
El plantejament educatiu del nostre centre, reflectit en el PEC, 
ofereix la possibilitat que tots els infants puguin participar d’un 
entorn educatiu comú, organitzant les mesures i recursos necessaris 
perquè cada un pugui dur a terme el seu procés d’aprenentatge. El 
present document forma part d’aquest Projecte Educatiu de Centre i 
recull un conjunt de mesures organitzatives, curriculars, 
metodològiques, d’acció tutorial i d’avaluació a nivell d’aula i de 
centre que hem posat en marxa durant aquests anys d’experiència 
educativa.  
És un document de caràcter flexible i, per tant, s’haurà de revisar 
periòdicament i adaptar raonablement a les necessitats que vagin 
sorgint.  
 Aquest pla s’aplicarà a tots el nostres alumnes, atès que la nostra 
escola, posa especial èmfasi en l'atenció integral de tots els infants, 
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tenint especial esment a l’alumnat amb necessitats específiques de 
suport educatiu (NESE) i vetllant perquè aquesta atenció educativa 
es doni al màxim possible dins de l’aula ordinària. Atès que, 
considerem l’educació inclusiva com la única possibilitat per garantir 
el desenvolupament de tots els alumnes i afavorir la cohesió social. 
Partint d’aquest concepte d’escola inclusiva, tots els mestres del 
centre estem implicats en l’atenció a la diversitat, adaptant 
l’organització de l’aula i del centre a les necessitats dels infants tal i 
com s’exposa a continuació.  
 
 L’atenció a la diversitat a la nostra escola 

 

A la nostra escola treballen vàries mestres d’Educació Especial. La 
intervenció que porta a terme amb els alumnes es realitza 
generalment dins de l’aula ordinària, sempre que les circumstàncies 
ho permeten, ja que pensem que és positiu que l’alumne no surti 
del seu grup, amb l’objectiu d’afavorir a la seva integració. Els 
principals motius pels quals prioritzem aquesta intervenció dintre de 
l’aula ordinària són: 
  
La importància de tenir un grup de referència on es pugui 
desenvolupar socialment. 
El fet que els altres alumnes vegin el nen amb N.E.E. com un més a 
la classe i no s’accentuïn les diferències. 
Que el tutor es pugui sentir responsable del progrés d’aquests 
alumnes. 
El grup aprèn a conviure i acceptar la diversitat. És important que 
els nens vegin que tots podem tenir dificultats en algun moment de 
la nostra vida i que en molts moments necessitarem ajuda. Tan 
important és ajudar als altres com saber acceptar l’ajuda que els 
altres t’ofereixen. 
El suport a l’aula ordinària es centra, bàsicament, en les àrees 
instrumentals de llengua i matemàtiques, ja que és on s’aprecien 
més dificultats i a més, són els fonaments de totes les altres àrees. 
Els continguts que es prioritzen des de l’Educació Especial per 
treballar a l’aula ordinària són els següents: 
 
 
Per tal que la intervenció de la mestra d’Educació Especial, dins 
l’aula ordinària, sigui productiva és del tot necessari que es donin 
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unes circumstàncies molt concretes entre les quals la més important 
i destacable és la col·laboració i coordinació amb el mestre de l’aula 
ordinària.  
 
A més, el paper del tutor o tutora és fonamental a la hora 
d’organitzar la actuació de la mestra d’Educació Especial dins l’aula 
ordinària. 
 
Primerament ens coordinem amb els tutors per a acordar la 
metodologia que es seguirà a l’aula ordinària quan realitzem el 
suport. Així com també saber quins nens prioritzarem i acordar el 
treball que realitzarem amb aquests. A més, caldrà coordinar-se per 
preparar material adaptat perquè els nens amb N.E.E. puguin 
treballar autònomament en moments en els que no hi ha suport i no 
poden seguir el ritme normal de la classe. 
 

D’altra banda, també cal fer un seguiment dels alumnes en altres 
àmbits: famílies, serveis externs (CSMIJ, CDIAP, EAIA, Serveis 
Socials…), EAP.  
 
A més, un cop per setmana, ens reunim a la Comissió d’Atenció a la 
Diversitat. És en aquest espai on transmetem les demandes 
realitzades per les tutores que molts cops sorgeixen del treball comú 
i diari. 
El paper de la Comissió d’atenció a la diversitat a l’escola es 
resumeix en els següents punts: 
Compartir criteris i el model d’intervenció. 
Planificar i organitzar recursos que el centre posa per atendre la 
diversitat. 
Elaborar instruments que facilitin l’atenció a la diversitat. 
Seguiment dels alumnes amb N.E.E. i del funcionament dels 
suports. 
 
Objectius de la Comissió d’atenció a la diversitat. 
 
 

• Avaluar, fer les derivacions pertinent i el seguiment dels 
alumnes amb necessitats educatives. 

• Planificar i fer el seguiment de les actuacions que es porten a 
terme per atendre a la diversitat. 
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• Col·laborar en l’elaboració de les adaptacions curriculars i dels 
plans individualitzats. 

• Orientar, assessorar i proporcionar material, si s’escau al 
claustre. 

• Coordinar-nos amb els serveis externs. 
 



 

Àmbit Objectiu Accions Responsable Indicador Index 
d’acompli
ment/Valors 

 

 

 

 

 

 

 
ÀMBIT 

ORGANITZATIU 
I DE 

FUNCIONAMENT 

 

 

 

 

 

 

 

Promoure formes d’organització 
dels mestres més properes als 
interessos reals, a les necessitats 
i/o afinitats. 

Foment del lideratge distribuït: 
creació dels dinamitzadors 
pedagògics. 

Cap d’Estudis i 
dinamitzador 

Nº de projectes 
treballats en 
cada cicle. 

1 per cicle. 

Consolidar plans d’innovació 
educativa i formentar-ne de nous. 

Potenciació i generalització de 
noves metodologies i formes 
organitzatives que permetin un 
treball més competencial. 
Consolidació itineraris i grups en 
cicle superior. 

 

Avançar en la incorporació racional 
de les TAC en els processos 
d’ensenyament – aprenentatge. 
Creació d’entorn propi 
d’aprenentatge . 

 

Aplicació noves metodologies 
relacionades amb el treball 
emocional inclòs en el projecte 
Erasmus.Ioga a p3  

Equip directiu, i 
claustre. 

Nº de cursos 
implicats en 
noves formes 
d’organització 

(flexibles i 
itineraris) 

 

Nº de nivells 
que participen 

 

 

Nº de nivells en 
que es treballa 
el projecte de 
ioga. 

2 nivells 

 

 

 

 

1 nivell  

 

 

 

Aplicació a nivell 
de P3  
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Àmbit Objectiu Accions Responsable Indicador Index 
d’acompli
ment/Valors 

 

 

 

 

 

 

 
ÀMBIT 

ACADÈMIC I 
CURRICULAR 

 

 

 

Revisar les programacions curriculars 
de centre de l’etapa de Primària com 
aposta decidida a la supressió dels 
llibres de text 

Elaborar mínims de tots els nivells a 
partir de mínims competencials de 
cicle. 

Crear comissió de continguts per seguir 
elaborant proposta substitutòria 
matemàtiques a cicle mitjà 

Cap d’Estudis i 
claustre. 

Comissió. 

Nº documents 
mínims de català 
i matemàtiques 

Nº Àrees en què 
es substitueix 
propostes per 
llibre de text  

1 document per 
nivell 

 

1 Àrea i un 
nivell 

Millorar el rendiment acadèmic dels 
alumnes en l’adquisició de les 
competències bàsiques 

Anàlisi  de les dades de les proves de 
competències bàsiques i diagnòstiques. 

Creació d’un sistema d’indicadors de 
resultats , fixant uns valor de 
referència *(Veure quadre) 

Cap d’Estudis i 
coordinadors cicle. 

Nº indicadors  

 

Assoliment del 
propi indicador. 

Creació 
indicadors 
necessaris 

Veure valors 
taula 

Finalitzar el Pla lector de l’escola 
incloent acords formació ILEC. 

Implementar acords del Pla de lectura 
pel que fa a estratègies i tallers a tots 
els nivells. 

Afermar  el treball de racons fonològics 
a tota l’educació infantil i cicle inicial. 

Consolidació 
delprojected’apadrinament lector entre 
4t i 1r. 

Claustre Nº d’acords per 
cicle. 

-Nº de nivells en 
què e treballen el 
material fonològic 

.Nº trobades  

2 per cicle. 

 

Entre 3 i 5 
nivells  

Més de 5 
trobades. 
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Àmbit Objectiu Accions Responsable Indicador Index 
d’acompli
ment/Valor
s 

 

 

 

 

 

 

 
ÀMBIT DE LA 

GESTIÓ I 
PARTICIPACIÓ 

 

 

 

 

 

Fomentar actuacions que promoguin 
l’autonomia, la responsabilitat 
personal i la col·laboració entre 
alumnes. 

Ampliació dels  tallers i grups 
internivell relacionats amb les festes. 

Claustre Nº de tallers  o 
grups nous 

+1 

Crear processos de reflexió i millora 
a partir de la formació permanent. 

Promoure i portar a terme activitats 
de formació que parteixin de les 
necessitats de l’equip docent i dels 
projectes d’escola: Erasmus, 
anglès..., TAC 

Formació ioga i emocions a P·3 

Autoformació TAC 

Autoformació anglès. 

Equip directiu Nº activitats de 
formació o 
autoformació 

Entre 3 i 5 
activitats  

 

 

 

 

 



14 

 

 

Àmbit Objectiu Accions Responsable Indicador Index 
d’acomplimen
t/Valors 

 

 

 

 

 

 
ÀMBIT DE LA 

CONVIVÈNCIA I 
RELACIONS 

INSTITUCIONAL
S 

 

 

 

 

 

 

Mantenir la xarxa de 
relacions amb altres centres 
educatius. 

-Reunions de traspàs 
amb instituts i Escoles 
Bressol. 

-Activitats conjuntes a 
mb l’Escola Bressol. 

-Activitats conjuntes 
amb els instituts 
adscrits. 

Equip directiu 
i coordinadors 
cicle superior i 
Ed infantil 

Nombre de 
trobades 
instituts 

Nombre 
reunions 
intercanvi 
d’informació 
amb Escoles 
Bressol. 

Nombre 
d’activitats 
conjuntes 
amb Escola 
Bressol 

2 anuals 

 

2 anuals 

 

 

 

1 projecte 

 

 

 



3. AVALUACIÓ.   
L’avaluació dels diferents àmbits del Pla Anual de Centre es realitzarà quan 
la temporització establerta ho indiqui. Alguns objectius es podran avaluar a 
curt termini i, d’altres, en un temps superior a un curs escolar, sobretot 
aquells que tenen una continuïtat en el nou Projecte de Direcció. 

Els indicadors d’avaluació de cadascú dels objectius ens permetrà avaluar el 
grau d’assoliment. 

El conjunt d’actuacions d’avaluació ha de proporcionar un coneixement 
aprofundit i interrelacionat de la realitat educativa, útil per a la presa de 
decisions que contribueixi a la millora de la gestió del centre i de la gestió 
del currículum, posant una atenció especial en la millora dels resultats 
d’aprenentatge de l’alumnat. 

Ens preocupa anar concretant totes aquelles actuacions orientades a 
mesurar el procés avaluatiu en totes les seves fases (inicial, formativa i 
final). Per això, hem anat creant proves en els diferents cursos, que ens 
permeten saber on som i anar adequant la nostra metodologia en aspectes 
tan importants com l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura o les habilitats 
matemàtiques.  

 

� Proves de diagnòstic de parla a P3. Es realitzaran durant el primer 
trimestre. Tenen l’objectiu de detectar possibles problemes de parla, i 
articulació. Els resultats serviran per crear grups de treball a partir del 
segon trimestre o per derivar els casos que es creguin oportuns. 
Considerem molt important aquest procés avaluatiu i de diagnòstic per 
prevenir problemes posteriors en l’aprenentatge general de la lectura i 
escriptura i, en general, de tot el Llenguatge Verbal. 

� Proves a finals de P4 d’escriptura. 

� Proves de nivell d’aprenentatge de lectura i escriptura a principi i final 
de P5. A l’últim curs d’Educació Infantil, els nens i nenes comencen a 
participar en els Grups Flexibles de lectoescriptura. Per això, és 
necessari saber en quin moment precís es troben en l’aprenentatge. 

� Proves d’evolució d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura a primer. 

� Proves de velocitat lectora a tota l’etapa de primària. 

� Proves de final de Cicle Inicial i Cicle Mitjà. 

� Proves ACL de lectura per 2n, 3r, 4t i 5è i 6è. 

� Proves  diagnòstiques de 3r. 

� Proves Competències bàsiques de 6è. 
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Totes aquestes proves pretenen consolidar un procés avaluatiu flexible i 
adaptable als resultats i als alumnes que garanteixi el procés d’aprenentatge 
de la lectura i l’escriptura al llarg del segon cicle d’educació infantil i del 
primer cicle d’educació primària. Aquesta avaluació ha d’anar concretant i 
coordinant la nostra metodologia i la didàctica de l’aprenentatge de la 
lectura i l’escriptura. 

El centre planteja un sistema d’indicadors de resultats , fixant uns valors 
de referència. Una vegada obtinguts els resultats de les proves externes de 
6è i tenint un històric de les diagnòstiques de tercer, hem analitzat amb cura 
les dades, arribant a proposar uns indicadors de resultats que ens permetin 
començar a revisar, si cal i on calgui, les propostes curriculars relacionades. 
 
 
Hem tingut en compte, també, l’extensa formació en la lectura (ILEC) i els 
esforços que s’ha fet durant aquesta anys en la millora de la comprensió 
lectora. De fet, durant aquests tres cursos s’han introduït estratègies de 
millora en l’aprenentatge de la lectura i concretament, en la comprensió. 
 
 
 

INDICADOR Valors de referència 

Manteniment dels índex de superació de la 
competència Matemàtica global  a l’avaluació 
diagnòstica del CM. 
 

Per sobre del 90%. 

Manteniment índex  Comprensió oral àrea Anglès de 
les Competències Bàsiques per sobre del 60% nivell 
alt 
 

Mantenir-se per sobre del 60%. 

Ara en el 68.2 

Millora en la comprensió lectora de castellà. Nivell 
superior a mitjana Catalunya en la suma nivell alt i 
Mitjà alt. 
Reorganitzar la informació del text. 

 

Superar el percentil de la Mitjana 
de Catalunya en la suma dels dos 
graus. 

Millora en el percentil de superació en Comprensió 
Inferencial proves ACL al juny 

Millora 5 punts. (52% al 57%) 
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ANNEXOS
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4.1. NORMES GENERALS DE CONVIVÈNCIA I 
FUNCIONAMENT.  
 
L’HORARI DE L'ESCOLA ÉS: 
 
  Ed. Infantil: 
 

� Matins: de 9 a 12.30 h 
� Tardes: de 15 a 16.30 h 

 
 

Ed. Primària 
 

� Matins: de 9 a 12.30 h 
� Tardes: de 15 a 16.30 h 

 
 
L’escola ofereix els serveis d’acollida al matí des de les 7.30 h i el servei 
d’extraescolars fins les 18.15 h. 
 
LES NORMES QUE AFECTEN A ENTRADES I SORTIDES SÓN: 
 
- L’escola obrirà la porta per entrar a les 9 i a les 15 h. Es facilita l’accés per 
les dues portes que donen cap a la ronda. Els infants entraran de la següent 
manera: tot l’alumnat de primària per la porta de l’inter fon i tot l’alumnat 
d’Educació Infantil per la porta que hi ha més a prop del camp de futbol. Les 
famílies no poden accedir al recinte escolar, llevat de les famílies de P3 que 
poden acompanyar l’alumnat fins al punt de trobada de les files. Els/Les 
tutors/es de P3 a 1r estaran col·locats/des als punts on l’alumnat farà la fila. 
L’alumnat d’aquests nivells entrarà acompanyat pel mestre / per la mestra 
corresponent fins a la seva aula per itineraris diferents. La resta de l’alumnat 
(a partir de 2n curs de primària) entrarà directament a la seva aula. L’escola 
tancarà la porta d’entrada a les 9.10 h del matí i a les 15.10 h de la tarda. 
Arribar tard a l'escola ha de ser amb una justificació i no es poden 
acompanyar els infants fins a la classe sinó que s'han de donar al conserge 
o personal del centre. 
  
-Recollida de l’alumnat d’Educació Infantil: totes les famílies han de seguir 
l’itinerari informat fins al pati de sorra, allà els familiars dels alumnes es 
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dirigiran fins a les portes de les aules a recollir els infants.  
-Recollida de l’alumnat d’Educació Primària: Les famílies de primària 
s’hauran d’esperar a l’espai exterior de l’escola i tenen prohibit l’accés al 
centre, allà esperaran la sortida de les files que van acompanyades pel/per 
la mestre/a encarregat/da. L’alumnat serà lliurat a les seves famílies, 
exceptuant l’alumnat de cinquè i sisè  que sortirà sol de l’escola (s’informarà 
a la reunió d’inici de curs i a partir d’aquell moment s’iniciarà). S’habilitarà 
un espai interior de l’escola per si l’alumnat de cinquè o sisè ha d’esperar 
uns minuts l’arribada de l’adult.  
També s’ha aprovat una ubicació diferent (porta exterior d’Infantil) per a 
lliurar els alumnes de primer. 
-Cal ser molt puntual tant a l’hora d’entrar a l'escola com a l’hora de recollir 
als infants. En el cas d’impuntualitat a l’hora de recollida, i segons indica el 
document de  Normes d’Organització i Funcionament del centre que 
l’alumnat que no és recollit a l’hora de sortida serà acompanyat al servei 
d’acollida, havent la família d’abonar el temps de servei utilitzat. Els alumnes 
de cinquè o sisè que ja no són lliurats a les famílies, si en el moment del 
tancament de les portes no han estat recollits per cap adult, passaran també 
al servei d’acollida escolar. 
 
 
LES QUOTES OBLIGATÒRIES I SORTIDES 
 
L'escola facilita tot el material per al desenvolupament de les activitats. La 
gestió del cobrament dels rebuts la fa l'AMPA. Per a facilitar la gestió us hem 
demanat la domiciliació dels rebuts bancaris. Les quotes aprovades pel 
Consell Escolar del centre per aquest curs 2016-2017 han estat les mateixes 
que els darrers cursos escolars, aquestes són: En concepte de llibres 
(dossiers i quadernets o llibres) 55 € per l’alumnat d’Educació Infantil, 105 € 
per l’alumnat de primer i segon, 95 € per l’alumnat de 3r i 4t i 80 € per 
l’alumnat de 5è i 6è , 100 € per material escolar, 60 € per les sortides 
escolars. 
 
 
MEDICAMENTS I ASPECTES SANITARIS 
 
L'alumnat ha de venir a l'escola sempre en bon estat de salut. Tampoc ha de 
venir al centre amb malalties de tipus infecciós donat que hi ha molts riscos 
de contagis (exemple, conjuntivitis vírica, etc.). L'escola no pot administrar 
cap medicament als alumnes el cas de què es trobin malament (febre, mal 
de cap, mal de panxa, ...). El nostre procediment serà avisar a la família si 
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considerem oportú que el nen o la nena no està en condicions de romandre 
a l'escola. 
 
Si alguna criatura ha de prendre alguna medicina en horari escolar caldrà 
que  la família porti la prescripció mèdica, on s’especifiqui el medicament, la 
dosi i l’hora que ho ha de prendre. Cal escriure, també, el nom, la dosi i 
l’hora en la capsa del medicament. 
 
En cas d'accident es farà la primera cura a l'escola, si es creu oportú es 
trucarà a la família. Si és necessari el trasllat a un servei mèdic, es trucarà al 
112 per a què traslladi a l'infant i a la vegada es trucarà a la família. Si la 
família no hi és en el moment del trasllat, personal del centre acompanyarà 
al nen o la nena. 
 

 
ELS ESMORZARS I ANIVERSARIS 

 

Cal que els alumnes esmorzin bé a casa. Per afavorir l'adquisició de bons 
hàbits d’alimentació, els nens i les nenes podran portar per esmorzar un 
petit entrepà o una peça de fruita, cal evitar la bolleria industrial. No es 
podran portar ni sucs, ni iogurts, ni actimels.  

L’escola promou l’alimentació saludable i dedica un dia concret (dimecres) 
per a què tots els infants consumeixin fruita en horari escolar. Els esmorzars 
s’han de portar en una carmanyola evitant els embolcalls de plàstic o 
alumini. 

Si es vol celebrar a l'escola l’aniversari del nen o de la nena, s’avisarà al/a la 
tutor/a dies abans per tal de planificar-ho. No s’accepta cap tipus de 
llaminadura ni es repartiran invitacions a festes particulars (llevat dels casos 
que tota la classe estigui convidada). 
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4.2. CALENDARI PER AL CURS 2016-2017. 
 

� Primer trimestre: Del 12 de setembre fins el 22 de desembre de 
2016, ambdós inclosos. 

� Segon trimestre: Del 9 de gener fins el 7 d’abril de 2017, ambdós 
inclosos. 

� Tercer trimestre: Del 18 d’abril fins el 21 de juny de 2017, ambdós 
inclosos. 

 
Festes de lliure disposició 
 
31 d’octubre, 9 de desembre i 27 de febrer 
 
Festes locals  
 
5 i 16 de juny 

 
Jornada intensiva 

 
� 22 de desembre de 2016 
� Del 6 al 21 de juny de 2017 
 
L’horari de les classes, en la jornada intensiva, és de 9 a 13 h. El 
servei de menjador acaba a les 15.30 h. I el servei d’acollida acaba a 
les 17 h. 
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4.3. ORGANIGRAMA. MESTRES I ALUMNES. 
 

La nostra escola comença el seu vuitè curs d’existència i amplia la seva 
oferta educativa amb la implantació del segon curs de Cicle 
Superior.  

 

 

 

Ed. INFANTIL 

P3A 25 P3B 24 

P4A 25 P4B 25 

P5A 25 P5B 25 

 TOTAL 149 

  
 
     

Ed. PRIMÀRIA 

1R.A 25 1RB 25  

2NA 25 2NB 24 2NC 25 

3RA 25 3RB 25  

4TA 25 4TB 25 

5ÈA 25 5è B 25 

6ÈA 22 6èB 23 

 TOTAL 319 

 
 
 
Ens definim com una comunitat educativa formada per un equip de 
professionals (mestres tutors, mestres de suport, conserge,  monitoratge), 
pels nostres alumnes i les seves famílies. 
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L'EQUIP DOCENT 
 
Els / Les mestres que formem el Claustre de l’ESCOLA MARTINET aquest 
curs escolar som: 
 

P3 A P3 B  

Roser Puig Mariló Mora 

P4 A P4 B 

Carme López Isabel de Rioja 

P5 A P5 B 

Eva Mª García Roger Guillem 

1r A 1r B 

Ana Ríos Núria Repullo 

2n A 2n B 2n C 

Romina Rincón Ana Sebastiá Maite Ferrer 

3r A 3r B  

Rosa Llorente Isabel Rueda 

4t A 4t B 

Meri Gallardo Olga Lorca 

5è A 5è B 

Iñaki Escudero Francesca Vílchez 

6è A 6è B 

Cati Marruedo Marta Amigo 

Especialistes 

Anglès Elena Pueyo Alba Gargallo 

Manu Capitan  

Tècnica Ed. Infantil Míriam Pérez  

Música Roger Guillem Romina Rincón 

Iñaki Escudero  

Educació Física i 
Psicomotricitat 

Rosa Llorente Xavi Malo 

Eva Mª García Roser Puig 

Educació Especial Susanna Zanuy Meri Gallardo 
Anna Lascorz  

Llengua Castellana Xavi Bosque Kenia Cousiño 

Suport Ed. Infantil Santiago Chacón  

 
 
 
L'EQUIP DIRECTIU I ALTRES CÀRRECS DE COORDINACIÓ 
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Aquest curs escolar hem continuat organitzant l’escola en tres cicles 
educatius: petits (els nivells de P3 i P4), inicial (els nivells de P5, 1r ,2n) 
mitjans ( 3r i 4t) i grans (els nivells 5è i 6è) 
 

• Coordinadora de petits           Carme López 
• Coordinadora Inicial           Ana Sebastià 
• Coordinador de mitjans    Xavi Malo 
• Coordinadora de grans     Francesca Vílchez/Elena 

Pueyo 
• Coordinadora de Riscos Laborals   Elena Pueyo 
• Coordinador d’Informàtica     Xavi Malo 
• Secretària       Kènia Cousiño 
• Cap d’Estudis      Xavi Bosque 
• Director       Santiago Chacón 

 
PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

• Conserge    Francisco Tena 
• Auxiliar Administrativa  Sílvia Vives, Paqui Sánchez 
• Neteja    Pedro Lorca, Isabel Cazorla i Carmen Corrales 
• Coord. de menjador  Lourdes García  
• Monitores de P-3   Melisa Gago, Eli Díaz i Mariona Ollé 
• Monitors de P-4   Clara Márquez, Sara Wade i Mireia Molina 
• Monitors de P-5   Aurora Rey, Alex Noguera i Gloria Bueno 
• Monitors de 1r   Edu Santos i Emma Romero 
• Monitors de 2n   Marta Pacheco, Marc Centeno i Laura 

Romero 
• Monitora de 3r   Marta Fabra I Gisela Salami  
• Monitor de 4rt.        Ernesto Segura 
• Monitor de 5è.   Sergi Avila 
• Monitor de 6è   Cristina López 
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ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ I COORDINACIÓ 
 
ACTIVITAT GRUP TEMPORITZACIÓ 
Consell Escolar Mestres, pares i mares, 

Ajuntament, PAS. 
Com a mínim 1 per 
trimestre. 

Claustre Equip docent Dimarts de 12.30 a 
14.00. Quan calgui. 

Reunió Equip directiu Director, Cap d’estudis, 
Secretària 

Dilluns  

Cicle Mestres Dijous de 12.30 a 14.00 
Nivell Tutors de cada nivell. Dilluns de 12.30 a 13.30 
Consell de direcció. E. directiu 

coordinadores de cicle. 
Dimecres de 11.30   a 
12.30 

Comissions. (Festes, 
Anglès, Sostenibilitat 
Biblioteca , Atenció a la 
diversitat i TAC) 

Equip docent Dimarts de 12.30 a 
14.00. 

 
 
El centre continua donant molta importància al funcionament i la gestió de 
les comissions. Aquestes han de tenir autonomia de decisió i són les 
encarregades de dinamitzar moltes de les actuacions transversals i generals 
que es realitzen a l’escola. Les comissions són: 
 
-TAC 
-Biblioteca. 
-Anglès. 
-Atenció a la diversitat. 
-Festes. 
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EL CONSELL ESCOLAR 
 
 

 
DINAMITZACIÓ DE PATIS 
S’estableixen dos quadres de dinamitzacions de pati, un per Educació 
Infantil i un altre per Educació primària. 
 
Educació Infantil 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

EL CONSELL ESCOLAR (PER SECTORS) 
Santiago Chacón President 
Kenia Cousiño Secretària  
Xavi Bosque Cap d’estudis 
Francesca Vílchez Mestres                                                                                                    
Manuel Capitán 
Ana Ríos 
Anna Sebastià 
Elena Pueyo 
Núria Caballero Pares i Mares 
Ismael Glück 
M.Carmen Gómez 
Isabel Santero 
Dolors Romero AMPA 
Francisco Tena PAS 
Mercedes Fernández Ajuntament 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

ROSER 
EVA 
SUSANNA 
ALBA 
 

CARME 
ROGER 
MIRIAM 
ELENA 

ROSER 
MARILÓ 
EVA 
CARME 
 

ISABEL 
MIRIAM 
ROGER 
SUSANNA 
 

MARILÓ 
ALBA 
ISABEL 
ELENA 
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Dins de la vigilància al pati de primària, es distingeixen dues zones, una de 
porxos i una altra de pistes. 
 
 
Educació Primària 
 
 
 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES   DIJOUS  DIVENDRES 

PISTES  
FRANCESCA 
ANA R 
IÑAKI 
ANA  LZ 

  
LOURDES 
OLGA 
ROSA 

 
MAITE F 
XAVI M 
ROMINA 
 
 

 
MARTA  
MERI  
CATI 

 
MANU 
NÚRIA 
ISABEL 
ANAS 

PORXOS MERI  
MAITE F 
ISABEL 

MARTA  
NÚRIA 
IÑAKI 
MANU 

FRANCESCA 
CATI 
ANA R 
LOURDES 

ANA S 
XAVI M 
ANA R 
ANA  LZ 

ROSA 
OLGA 
ROMINA 
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4.4. SERVEIS ESCOLARS. MENJADOR ACOLLIDA 
I EXTRAESCOLARS. 
 
MENJADOR ESCOLAR 
 

                         Menjador escolar 

Gestió Escola 
Monitoratge i 
organització IMALLEURE 

Cuina Roca & González 

Nombre d’alumnes fixes. 

P3  42   P4  42    P5  41     1r.  45 2n.  64        3r    42        4t      42 5è  34    6è 35 

Nombre de monitors 

20 

Coordinadora: Lourdes García 

 
 
El projecte educatiu de menjador escolar, dissenyat per l’empresa Imalleure, 
està pensat per donar atenció a un alumnat i a una escola amb les 
necessitats i característiques pròpies d’un centre en creixement.  
 
MENJADOR 
 
Objectius generals 
 

� Desenvolupar l' autonomia personal dels infants. 
� Interioritzar hàbits, habilitats i normes dels diferents espais de 

menjador. 
� Fomentar un ambient tranquil al menjador. 
� Adquirir hàbits saludables a l’hora de dinar. 
� Desenvolupar hàbits de convivència dins dels espais del menjador. 
� Desenvolupar la consciència del valor de l’acte de menjar. 
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Activitats 
 

� Gaudir de les activitats en el temps del lleure. 
� Fomentar la participació activa de tots els infants en les activitats. 
� Desenvolupar hàbits de convivència i cooperació. 
� Treballar el centre d'interès a partir de les activitats. 
� Equip de monitors/es. 
� Unificar criteris davant els infants. 
� Evitar desautoritzacions davant els infants. 
� Mantenir una bona comunicació. 
� Mantenir una actitud de respecte . 
� Respectar els diferents espais físics i horaris d'ús dels diferents grups. 
� Gestionar i dinamitzar els diferents espais d'actuació. 

 
Equip de monitors 
 

� Unificar criteris davant els infants. 
� Evitar desautoritzacions davant els infants. 
� Mantenir una bona comunicació. 
� Mantenir una actitud de respecte. 
� Respectar els diferents espais físics i horaris d’ús dels diferents grups. 
� Gestionar i dinamitzar els diferents espais d’actuació.  

 
Coordinació 
 

� Unificar criteris davant els infants. 
� Mantenir una bona coordinació. 
� Realitzar un bon traspàs d'informació. 

 
Escola 
 

� Establir una bona coordinació. 
� Realitzar un bon traspàs d'informació. 
� Unificar criteris davant els infants. 
� Respectar els diferents espais d'actuació. 

 
Cuina 
 

� Mantenir una relació de respecte. 
� Mantenir una bona comunicació. 
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� Respectar les diferents competències. 
                
 
Tal com s’observa, un dels seus objectius marcats en el projecte, és 
adequar-se a la línia pedagògica de l’escola, proposant reunions 
pedagògiques amb l’equip docent. D’altra banda es prioritzen , aquest curs, 
les valoracions per tal d’aconseguir l’anàlisi continuat de les seves 
intervencions. S’han establert, en aquest sentit, reunions periòdiques entre 
els monitors i els tutors de cada nivell per portar el seguiment individual de 
cada nen/a o donar continuïtat a la línia pedagògica del centre.  

L’empresa Imalleure porta a terme un projecte per l’acollida al matí, abans 
de l’horari escolar, és a dir, de 7:30 a 9:00 hores i a la tarda de 16:30 a 
18:00 hores. L’acollida matinal és un espai lliure, sense activitats marcades, 
en el què s’ofereix als nens i nenes un ventall d’activitats a triar, així com 
l’adquisició d’uns hàbits i normes. 
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QUADRE D’ACTIVITATS HORARI MENJADOR CURS 2016-17 

 

GRUPS DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

P-4  

PATI 

 

TALLER 

 

 

PATI 

 

JOC ORGANITZAT 

 

TALLER 

P-5 TALLER 

 

 

PATI JOC 

ORGANITZAT 

TALLER PATI 

1R PATI TALLER PATI SOST 

 

PATI JOC 

ORGANITZAT 

2N  

TALLER 

 

JOCS 

TAULA 

JOC 

ORGAN

ITZAT 

JOCS 

TAULA 

JOCS 

ORGAN

ITZAT 

SOST PATI PATI 

3R  

TALLER 

 

 

PATI 

 

PATI 

 

JOCS 

ORGAN

ITZAT

S 

 

SOST 

(VOLUN

TARI) 

 

PATI 

 

JOCS TAULA 

(VOLUNTARI) 

4T  

TALLER 

 

 

JOC 

ORGANITZAT 

 

PATI 

 

SOST 

 

PATI 

JOCS TAULA 

(VOLUNTARI) 

5E  

TALLER 

 

 

PATI 

 

PATI 

 

SOST 

 

PATI 

JOCS TAULA 

(VOLUNTARI) 

6E PATI 

 

TALLER PATI SOST PATI ASSEMBLEA 
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 

Aquestes activitats han de servir per a desenvolupar la personalitat integral 
dels infants i per tant, han de seguir uns criteris  a l’hora d’organitzar-les. 
 
• Estaran dirigides a complementar l’horari lectiu. Seran específicament, 
lúdiques, formatives i de foment de les relacions interpersonals dels infants en 
un marc diferenciat del purament acadèmic. 
 
• Seran voluntàries i obertes a tot l’alumnat del centre. 
 
• Tindran un respecte absolut a la línia pedagògica de l’escola, les directrius 
del Consell escolar, els criteris pedagògics del Claustre i mantindran una 
coherència i coordinació activa amb tots aquells projectes en l’àmbit del lleure 
que ja estan en funcionament a l’escola (menjador i acollides).  

 

Igualment, l’escola manté l’horari final de servei d’acollida (18.00), tant pels 
nens que assisteixen a aquestes activitats extraescolars com pels que opten 
únicament per l’acollida, on es continuen treballant els hàbits i eixos 
transversals tractats durant tot el dia. 

Aquestes són una vessant mes de l’educació de l’infant i serveixen per 
augmentar l’oferta educativa de l’escola, el seu caràcter sobretot és lúdic, 
coherent amb la pedagogia del centre i tenen com a principals objectius: 

 
1. Passar-ho bé. 
2. Donar a conèixer als infants una opció tant educativa com lúdica per 

passar part del seu temps lliure entre iguals, potenciant el grup com a 
eina de desenvolupament personal. 

3. Potenciar les interrelacions positives entre els infants, persones adultes i 
l'entorn social. 

4. Potenciar el desenvolupament (integral)  positiu de les capacitats 
individuals de cada nen / nena, mitjançant les activitats proposades. 

5. Estimular i desenvolupar actituds relacionades amb la creativitat, 
expressió corporal i artística. 

6. Fomentar l’interès per la diversitat, potenciant actituds solidàries i 
positives. 
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7. Viure el fet de la coeducació com una actitud oberta i tolerant enfoca al 
desenvolupament integral de la persona. 

 
 
 
 
       ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2016-17.  

 
 
 

 
 
 
 
 

CURS/DIA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

P3 

 
 
NATACIÓ 

  
 
NATACIÓ 
 

 
 
NATACIÓ 
 

 
 

P4 i P5 

 
NATACIÓ 
 
 
DANSA 
 
 

 
PATINATGE 
 
MULTIESPORTS 
 
KARATE 

 
 
 
NATACIÓ 
 
 

 
NATACIÓ 
 
 
KARATE 
 
 

 
 

1r i 2n 

 
NATACIÓ 
 
BÀSQUET 
 
DANSA 
 

 
PATINATGE 
 
HANDBOL 
 
KARATE 

 
NATACIÓ 
 
ACROBÀCIA 
 
FUTBOL 

 
NATACIÓ 
 
 
KARATE 
 
 

 
 

3r i 4t 

 
NATACIÓ 
 
BÀSQUET 

 
HANDBOL 
 
KARATE 

 
 
NATACIÓ 
 

 
NATACIÓ 
 
KARATE 

 
 

5è i 6è 

 
NATACIÓ 
 
 
BÀSQUET 

 
 
HANDBOL 

 
 
NATACIÓ 
 
 

 
 
NATACIÓ 
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4.5. FORMACIÓ 
 
A l’hora de dissenyar el pla de formació del centre per aquest curs 2016-2017, 
s’han tingut en compte els resultats indicats en la Memòria, les necessitats del 
centre i la formació iniciada el curs anterior. 
 
 
Altres punts importants en el Pla de Formació són els referits a projectes que 
que ja estan iniciats o a grups de treball de Cornellà del quals formem 
part. 
  
Els integrants del claustre estan inscrits en diferents cursos i seminaris: 
 
*  Biblioteques escolars de Cornellà (BEC). 
 

� Isabel de Rioja. 
� Carmen López. 

 
*  Estratègies de millora en la metodologia i organització de centre. Caps 
d’Estudi. 
 

� Xavi Bosque. 
 

* Elaboració de projectes comuns primària-secundària a Cornellà de Llobregat. 
  

� Xavi Bosque 
� Francesca Vílchez 

  
 
 * Formació en xarxa de professionals que fan suport a la inclusió SEEZ. 
 

� Susanna Zanuy. 
 

 
*   Educació per a la sostenibilitat. 

� Xavi Bosque. 
� Mariló Mora. 

 
 
*  Formació permanent per directors del Baix Llobregat.  
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� Santiago Chacón.               
 
* Didàctica de l’àrea d’Educació física  
 

� Xavi Malo. 
� Rosa Llorente 

 
 
* Música i dances (Edudansa) a Cornellà de Llobregat 
 

� Romina Rincón 
� Roger Guillem 

 
 
*Formació Erasmus + 
 

� Manuel Capitán 
� Elena Pueyo 

 
*Coordinació en tecnologia de l’aprenentatge i el coneixement 
 

� Xavi Malo 
 
 
*Aprofundiment en la pràctica AICLE 
 

� Alba Gargallo 
 

 
*Nou enfocament metodològic de les matemàtiques. 
 

� Iñaki Escudero 

 
*Ara Escric. L’aprenentatge inicial de l’escriptura 

 
� Lourdes Mas 
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4.6. RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA. 
 
 Veiem positiu i necessari aconseguir que les famílies s’impliquin i treballin 
conjuntament amb l’escola i d’altra banda, creiem imprescindible, com a 
centre de nova creació, adequar l’escola a les diferents realitats socials que la 
conformen. 
 
 
Aquests són uns dels instruments de comunicació entre família escola: 
 

ENTREVISTES AMB ELS TUTORS O ESPECIALISTES: 

 

Es farà, com a mínim, una entrevista anual per fer el seguiment del procés 
evolutiu i d'aprenentatge de cada alumne. 
Les entrevistes les poden demanar els / les mestres o bé la família. En el cas 
que la família demani una entrevista ho haurà de comunicar al/a la mestre/a i 
aquest planificarà el millor moment per a realitzar-la. 
Les entrevistes es realitzaran dins l’horari que els/les mestres disposen per 
atendre a les famílies, que aquest curs 2015-16 es concreta en els dimecres 
de 12.30 a 13.30 per la majoria dels mestres, excepte: 
 
Tutora de P3 A (Carme López): dimarts i dimecres d’11 a 11.30 h. 
Cal dir, també, que la direcció del centre té un horari a la disposició de les 
famílies  per tal de comentar aspectes generals, aquest és: 
 
Director: dimarts de 16 a 17 h i divendres de 9 a 10 h  
Cap d’Estudis: dimecres de 16.30 a 17.00 h.  i divendres de 11.30 a 12.30. 
Secretària: dimarts de 16 a 17 h i divendres de 11.30 a 12.30 h  
 

 

REUNIONS D'AULA: 

 

Els dies que a continuació es detallen, estan programades reunions de nivell 
amb els pares i mares per tal de comentar els aspectes pedagògics i 
organitzatius dels grups - classe. Els dies de reunions són:  
 

 

� P-3 : dillunsarts 10 d’octubre a les 17.00 h. 
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� P-4 : dilluns 26 de setembre a les 17.00 h. 

� P-5 : dimarts 27 de setembre a les 17.00 h 

� Primer: dimecres 28 de setembre a les 17.00 h 

� Segon: dijous  29 de setembre a les 17.00 h 

� Tercer: dilluns 3 d’octubre a les 17.00 h 

� Quart: dimarts 4  d’octubre a les 17.00 h 

� Cinquè: dimecres 5 d’octubre a les 17.00 h. 

� Sisè: dijous 6 d’octubre a les 17.00 h 
 

 

LLIURAMENT D'INFORMES: 

 

� Educació Infantil : finals de gener i finals de juny. 

� Educació Primària : finals de trimestre (desembre, març i juny) 
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4.7. SORTIDES I ALTRES ACTIVITATS. 
 

SORTIDES i TALLERS 2016-17 
 
 

Nivell 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

P3 9 NOVEMBRE PARC TORREBLANCA 

21 novembre. Teatre a l’escola. 

21 desembre Auditori Cornellà 

6 febrer DMúsics . Barcelona 27 abril. Granja Pidelaserra 

Coneguem els animals 

P4 9 NOVEMBRE PARC TORREBLANCA 

21 OCTUBRE Festival pallassos. Auditori 

21 de novembre. Teatre a l’escola. 

21 desembre Auditori Cornellà 

 

18 gener Fundació Miró 

22 març . Can Mercader. P4A 

23 març. Can Mercader.P4B 

Teatre en anglès 

25 abril. Zoo 

18 maig. AGBAR/dau 

2 juny. AGBAR/DAU 

Coneguem els animals 

P5 21 OCTUBRE Festival pallassos. Auditori 

8 NOVEMBRE Collserola 

21 de novembre teatre a l’escola 

21 desembre Auditori Cornellà 

23 març. Museu història Catalunya 

28 MARÇ Biblioteca Sant Ildefons 

30 març. Música al Patronat 

Teatre en anglès 

18 abril. AGBAR 

10 maig. Aquàrium 

Horts Urbans 

Coneguem els animals 

1r 20 OCTUBRE Festival pallassos. P. Catalunya 

8 NOVEMBRE Collserola 

21 desembre Auditori Cornellà 

30 gener. Música al Patronat 

20 març AGBAR. 1RA 

21 març AGBAR 1RB 

24 de març. Teatre al Patronat 

Teatre en anglès 

Delta del Llobregat 
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2n 20 OCTUBRE Festival pallassos. P. Catalunya 

8 NOVEMBRE Collserola 

21 desembre Auditori Cornellà 

 30 gener. Música al Patronat 

8 febrer.Aeròdrom de Sabadell. 2nB 

24 de març. Teatre al Patronat 

28 març MIBA. 2NA 

29 març MIBA.2NB 

30 març MIBA.2NC 

Teatre en anglès 

8 de maig.Jocs del món 

Horts Urbans 

3r 20 OCTUBRE Festival pallassos. P. Catalunya 

26 OCTUBRE Ajuntament de Cornellà 3rA 

8 NOVEMBRE Ajuntament de Cornellà 3rB 

? NOVEMBRE T’Explico la meva escola 3rA 

10 NOVEMBRE Montnegre Corredor 

16 NOVEMBRE T’Explico la meva escola 3rB 

14 desembre. Música al Patronat 

21 desembre Auditori Cornellà 

2 febrer. Jardí Botànic Barcelona 

2 març. Taller Còmic 

9 març. Taller Còmic 

4 abril Museu Agbar 3rA 

Teatre en anglès 

19 abril. Teatre al patronat 

24 abril Museu Agbar3rB 

 

 

 

 

 

 

 

 

4t 13 octubre Parc Agrari Viladecans 

 

20 OCTUBRE Festival pallassos. P. Catalunya 

 

10 NOVEMBRE Montnegre Corredor 

14 desembre. Música al Patronat 

 

21 desembre Auditori Cornellà 

2 març Coves Salnitre 

Teatre en anglès 

19 abril. Teatre al patronat 

25/26 abril Estadi Atletisme 

Maig Riu Llobregat 
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5è 28 setembre Museu Matemàtiques 

14 octubre EF Can Mercader 

21 octubre Festival Pallassos 

10 NOVEMBRE COLL ESTENALLES 

1 desembre. Música al Patronat 

21 desembre Auditori Cornellà 

8 de febrer. Teatre al Patronat 

Teatre en anglès 

Ed. Física Can Mercader 

6è 7 octubre Museu Matemàtiques 

21 octubre Festival de pallassos 

10 NOVEMBRE COLL ESTENALLES 

1 desembre. Música al Patronat 

21 desembre Auditori Cornellà 

8 de febrer. Teatre al Patronat 

Teatre en anglès 

Sortida Parc Natural 

Estadi Atletisme Cornellà 

 
 

COLÒNIES ED.INFANTIL: 22 i 23  de maig. El Pinar Canyelles. 
COLÒNIES 1r i 2n: 22, 23 i 24 de maig. Can Bajona Clariana de Cardener. 
COLÒNIES 3R, 4T, 5È:   22, 23 i 24 de maig.El Xalió Mieres. 
Viatge 6è EDINBURGH  Data a determinar. 
LES SORTIDES MARCADES EN BLAU SÓN  DE TOT EL DIA. 



 

 

      4.8. SERVEIS EDUCATIUS DE ZONA. EAP 
 

Junt amb el servei educatiu de zona, s’ha elaborat un Pla de treball que avarca 
tres àmbits d’actuació: Centre i professorat, Alumnat i famílies i Entorn territorial i 
educatiu. Aquest servei engloba diversos professionals que pertanyen al CRP, 
EAP, ELIC I CREDA. Amb alguns hi ha una col•laboració regular i establerta 
segons calendari i en altres es requereix en funció de la demanda puntual. 

 
Aquest curs, l’escola compta amb tres especialistes d’Educació Especial. La 
coordinació de la psicopedagoga de l’EAP amb aquestes especialistes continua 
sent un punt destacat,   i es realitzarà cada divendres , de 11.30 a 12.30h. 

 
La demanda més important que es continua fent és de detecció, diagnòstic i 
seguiment de casos.  Els objectius que es refereixen a la col•laboració amb els 
mestres en la detecció precoç de les dificultats d’aprenentatge, fer la identificació 
i avaluació psicopedagògica i social de l’alumnat amb NE, continuant sent 
prioritaris per nosaltres. 

 
La Psicopedagoga de l’EAP (Magda Sánchez)està a l’escola els divendres de  9.00 
a 14.00h. 

  
D’altra banda, aquest curs disposem del servei de 12 hores de vetlladora 
destinades a dos nens amb dictamen a P3 i a 6è.  
Tot seguit annexem el  Pla d’Actuació del Servei Educatiu al nostre centre per al            
curs 2016-17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Servei Educatiu Baix Llobregat 5 
 

Cornellà de Llobregat - Sant Joan Despí 
  
 

PLA D’ACTUACIÓ AL CENTRE. CURS 2016-2017 
 

Nom del centre: ESCOLA MARTINET 
 

Localitat: Cornellà de Llobregat 
 

Tipologia del centre: Públic                               Nombre d’unitats: 19 
  
 

Nom dels professionals de servei educatiu de zona 
  

CRP: Elvira Safont, Miquel Sanz, Urbano Martínez 
 

EAP-Psiopedagog/a: Magdalena Sánchez EAP-

Treballador/a social: Ana Riopedre EAP-

Fisioterapeuta: Anna Piñol 

ELIC:. Gemma Vives 
 

CREDA-logopedes: Fina Colomés/Esther Fernández 
 
 
 

Horari i periodicitat d’atenció de cada professional 
 

CRP: En funció de la demanda 
 

EAP-Psicopedagoga: divendres setmanal 
 

EAP-Treballadora social: En funció de la demanda EAP-

Fisioterapeuta: En funció de la demanda ELIC: En 

funció de la demanda. 

CREDA-logopedes: setmanal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pla d’actuació en el centre.  
 

Àmbit A : Centre, professorat i zona 
  

 
Objectius prioritaris 

 
Actuacions 

 
Servei que 

actua 

 
1. Assessorar i 

col·laborar per a la 
millora de l’atenció a 
la diversitat tot 
progressant cap a la 
inclusió, la igualtat 
d’oportunitats i la 
cohesió social per tal 
de promoure l’èxit 
escolar de tot 
l’alumnat 

 

1.1d’atenció a la diversitat de l’alumnat, i optimització dels recursos i 
suports del centre (grups reforç...). Especial atenció acolliment 
Dictamens nous i les seves famílies.. 

1.2 Coordinació i participació periòdica en les diferents comissions (EE, 
CS,CAD..) i entre els diferents professionals que s’ocupen de 
l’atenció a la diversitat del centre (MEE…). 

1.3 Coordinació periòdica amb l’equip directiu i el professorat per tal 
d’actualitzar dades, detectar noves demandes, tramitar recursos, 
facilitar orientacions i criteris. 

 
EAP –PSIC 

  
 
 
 
 

EAP-Fisio 
 
 

ELIC 

 
 

Indicadors d’avaluació de l’objectiu 1 acordats amb el centre 

 
1.1.1 Nombre de reunions i d’actuacions  amb els professionals del centre  per tal d’ elaborar la resposta curricular, organitzativa, 

metodològica i/o de recursos. 

1.2.1 Nombre de reunions realitzades a les diferents comissions. 

1.2.2 Valoració i funcionalitat de les diferents comissions CAD, CS... 

1.2.3 Grau de compliment d’acords i revisió d’aquests. entre els professionals implicats en les reunions realitzades. 

1.3.1  Periodicitat de  les  reunions  amb  l’equip directiu i els diferents especialistes al llarg del curs, grau de compliment i 
funcionalitat. 

1.3.2 Nombre d’ajuts tramitats 

1.3.3 Nombre de registres elaborats al llarg del curs.  
 
 
 

 
 
2. Donar suport als centres en 
estratègies organitzatives i 
metodològiques per a 
l'assoliment de les CCBB, 
especialment les relacionades 
amb l'impuls de les 
matemàtiques, la lectura i 
l’escriptura i assessorar-los en 
les actuacions relatives a la 
tutoria i l'orientació per 
promoure la implicació de les 
famílies en el procés escolar 
dels seus fills. 

 
2.1 Col·laboració en la planificació d’estratègies per a l’assoliment de 

les competències relacionades amb la lectura i l’expressió oral i 
escrita. 

2.2 Realització dels seminaris de biblioteques escolars. 
2.4 Participació en el projecte d’impuls de l’expressió escrita. 
2.5 Implicació en el projecte de matemàtiques i avaluació formadora 
2.6. Inclusió a la pàgina web d’experiències del centre per potenciar el 

desenvolupament de les Competències Bàsiques. 
2.7 Col·laboració en el traspàs entre etapes i participació en les 

reunions de coordinació de primària-secundària i infantil-primària. 
2.8 Seguiment i assessorament Impuls de la lectura. 

 
EAP –PSIC 
  
 
 
 
 
CRP 

ELIC

  
 

Indicadors d’avaluació de l’objectiu 2 acordats amb el centre 

 
● Nombre projectes adoptats per tal d’avançar en l’adquisició de les competències relacionades amb la lectura i l’expressió oral i 

escrita . 

● Grau de satisfacció en l’aplicació progressiva d’aquestes competències.



 

 

 
● Nombre d’alumnes receptors d’aquestes mesures i programes. 

● Nombre d’activitats realitzades en el marc dels seminaris, grups de treball i tallers 

● Grau de difusió dels recursos i experiències publicades 

● Nombre de professorat participant en la formació 

● Participació del 75 % dels centres, professorat i alumnat implicat en l’activitat 

● Grau de satisfacció en un 80% professorat que ha particpat en l’activitat 

● Nombre de reunions de coordinació primària – secundària i traspàs d’informació. 

● Grau de funcionalitat i satisfacció per la participació en les reunions de coordinació.  
 
 

 
3. Col·laborar 
en el treball 
en xarxa amb 
altres serveis 
educatius, 
institucions i 
entitats. 

 
3.1 Potenciació i intercanvi d’experiències i del treball en 

xarxa: 
- Xarxa de biblioteques escolars-municipals 
- Xarxa de treball per les matemàtiques 
- XIAC, SEETDIC 
- Salut : CSMIJ, CAPI, CHM, CDIAP, SS, CREDV 

3.2 Impuls dels projectes per al coneixement i el domini de les llengües estrangeres 
3.3. Potenciació de la coordinació entre els centres de la zona mitjançant els seminaris 

de coordinació (direccions, caps d’estudi, coordinadores secundària, tec.) 
3.4. Impuls d’estratègies per a l’avaluació de les Competències Bàsiques 
3.5. Realització de projectes i experiències amb participació directa de l’alumnat: 

- Edudansa 
- Fira de la matemàtica 
- Carta als reis 
 

 
EAP 
–
PSI
C 
 
 
 
 
 
CRP

        Indicadors d’avaluació de l’objectiu 3 acordats amb el centre 

 
●   Grau de satisfacció de les persones implicades 

●   Nombre d’actuacions realitzades 

●   Número de recursos aportats 

●   Grau de compliment dels acords establerts. 

●   Nombre de sessions de treball realitzades 

●   Nombre d’activitats relacionades amb els projectes realitzades 

●    Nombre de centres participants 

●   Grau de participació dels centres en els espais compartits 

●   Número de projectes realitzats 

●   Número d’alumnat participant en els projectes  
 

4. Afavorir la 
integració de 
les 
tecnologies i 
els recursos 
digitals en el 
context de la 
gestió del 
centre i de 
l’aula 

 
4.1 Difusió d’eines i recursos al centre educatiu per tal de facilitar la 

utilització de les TAC per part de l’alumnat i del professorat 
- Participació al seminari SEMTAC 
4.2. Realització d’actuacions de formació i dinamització relacionades amb les 

TAC. Microtallers i assessoraments específics sobre: 
-   Nodes, bloc i site 
-   E-Pergam 
-   Vídeo 
-   Imatge 
-   Inserció d’elements mòbils 

 

 
 
CRP



 

 

  
 

Indicadors d’avaluació de l’objectiu 4 acordats amb el centre 

 
●    Nombre d’actuacions (microtallers i assessoraments) amb els professionals implicats 

Participaciói del 75 % dels centres 

●    Grau de satisfacció del professorat per la participació en les activitats de dinamització 

●    Grau de transferència als centres 
  

 
5.Detectar i 
recollir les 
necessitats de la 
zona tant pel 
que fa a la 
formació 
permanent del 
professorat i a la 
planificació i 
dotació de 
recursos. 

 
5.1 Concreció, seguiment i valoració de l’activitat de formació permanent dels 

centres i la zona 
5.2 Suport a la formació en centre: 
5.3 Impulsar la formació entre centres i professorat (infantil 0-6, especialistes, etc.) 
5.4 Facilitació de recursos pedagògics (maletes temàtiques, recursos on line, 

recursos digitals, etc) 
5.5 Realització de jornades d’intercanvi d’experiències 

  
CRP

  
 

Indicadors d’avaluació de l’objectiu 5 acordats amb el centre 

 
●   Grau de satisfacció per la formació rebuda 

●   Nombre de participants en les activitats de formació permanent 

●   Resultat del procés d’avaluació de la transferència en les activitats de formació permanent 

●   Nivell d’elaboració de la carpeta de formació 

●   Participació en les jornades d’intercanvi d’experiències 

●   Nombre de recursos pedagògics facilitats als centres i al professorat 

●   Grau d’utilitat dels recursos facilitats  
 
 
 
 

Àmbit B: Alumnat i Famílies 
 
 

 
6.-Col·laborar en 
la detecció, 
identificació i 
avaluació 
psicopedagògica 
i social 
d’alumnat NEE. 

6.1 Recollida i anàlisi de les noves demandes de valoració psicopedagògica i/o 
social, per tal d’identificar les actuacions específiques que caldrà dur a 
terme i poder prioritzar l’alumnat objecte d’avaluació psicopedagògica i 
seguiment de les necessitats que presentin.Especial incidència alumnes 
nous NEE i a les seves famílies. 

6.2 Realització de dictàmens i             d’ informes SCD per a l’escolarització 
de l’alumnat i altres tipus d’informes, i col·laboració en la confecció de 
PI i l’adaptació dels materials corresponents. 

6.3 Derivació a centres de tractament i seguiment amb serveis externs. 

 
EAP –PSIC

  
 

 

Indicadors d’avaluació de l’objectiu 6 acordats amb el centre 

 
●     Nombre de reunions de valoracions i seguiment d’alumnat. 

●     Nombre de dictàmens i informes tècnics (SCD, de traspàs entre les diferents etapes, nombre de beques) 

●     Nombre de PI 

●     Nombre de derivacions a serveis del Departament i d’altres.



 

 

7.- Establir la col·laboració i 
coordinació entre els diferents 
agents i serveis per donar una 
resposta adequada. 

7.1 Seguiment de l’alumnat amb nee i alumnat nouvingut 

conjuntament amb professionals del centre i/o de 

serveis externs. 
EAP –PSIC 

EAP-Fisio 

ELIC

  
 

Indicadors d’avaluació de l’objectiu 7 acordats amb el centre 

 
●     Nombre de casos atesos 

●     Nombre de reunions realitzades amb professionals del centre. 

●     Nombre de coordinacions realitzades amb serveis externs. Grau de compliment dels acords presos  
 

8.- Informar i 

orientar 

l’alumnat i les 

famílies. 

 
8.1. Realització d’entrevistes amb les famílies i l’alumnat per tal 

d’orientar el procés educatiu i alhora donar-los informacions de 

beques i ajuts. 

 

 
EAP –PSIC

  
 
 

Indicadors d’avaluació de l’objectiu 8 acordats amb el centre 
●     Nombre de reunions de valoracions i seguiment d’alumnat i les seves famílies. 

●     Nombre d’entrevistes familiars realitzades. 

●     Grau de compliment dels acords presos. 

●     Nombre de beques tramitades.  
 

 

Temporització de les actuacions: Setembre – Juny



 

 

 

Identificació de 
 

Data de 
 

Nivell 
 

Comportament ling. 
 

Data d’inici 
Temps  

 

Temps 
 

Observacions: 

l’alumne/a naixement educatiu / Discapacitat1
 intervenció 

d’atenció       
d’atenció Actuacions des 

 

ANNEX SERVEI ESPECIFIC CREDA 
Concreció del Pla d’actuació 

 
 

Àmbit : Alumnat i Família 
 
 

Objectius prioritaris 
1.  Intervenir en l’àmbit de la comunicació i el llenguatge en aquells alumnes prèviament determinats 

programant l’atenció específica i avaluant de manera contínua els seus assoliments. 
2.  Aportar informació sobre la intervenció específica i col·laborar amb l’EAP i els professionals del 

centre en el disseny de l’atenció educativa dels alumnes amb dificultats en la comunicació, el 
llenguatge i l’audició i en la seva implementació. 

3.  Col·laborar en l’orientació i atenció a les famílies d’aquells alumnes atesos. 
  
 
 
 

setmanal 

alumne 

 

setmanal 

família 

 

setmanal 

professorat 

 
de CREDA

G A V 27.10.2009 2n CI TLL - F-G Set. 2015 2 sess. Trim Men Valoració 

comunicativa-lin 

güística

J G G 22.10.2010 1er CI TLL - E -G Set. 2016 1,5 sess. Trim Men Valoració 

comunicativa-lin 

güística 

i seguiment

J A A 01.11.2010 1er CI TLL - E -G Set. 2016 1,5 sess. Trim Men Valoració 

comunicativa-lin 

güística 

i 





 

 

Horari i periodicitat d’atenció al centre 
Consultar en el pla del CREDA 

 
 

Indicadors d’avaluació acordats amb el centre 
 
 
 

1.  Avaluació, segons protocol específic, del progrés en la competència comunicativa i/o 
lingüística de cada un dels alumnes atesos. 

2.  Grau de satisfacció respecte a la col·laboració dels professionals implicats. 
3.  Realització de les coordinacions establertes a inici de curs dins el pla 

d’actuació de la logopeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
Aquest document  ha estat aprovat per la unanimitat dels membres del 
Consell Escolar del centre en sessió ordinària el dia 13 d’octubre de 2016. 
 
 
 
Signat, 
 
 
 
 
 
 
SANTIAGO CHACÓN OREJUELA. 
Director 
 
 
  Cornellà de Llobregat, 13 d’octubre de 2016 


