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1. INTRODUCCIÓ 
 

La programació general del curs 2018/2019 que presentem és la concreció per aquest 

curs dels objectius i actuacions inclosos al Projecte de Direcció, d’acord amb el 

projecte educatiu de centre, així com del resultat de les avaluacions internes de centre 

incloses a la memòria del curs passat. A més es recullen altres aspectes relatius a 

l’organització i funcionament del centre. La finalitat de totes aquestes actuacions és la 

millora de la qualitat de l’ensenyament, desenvolupant al màxim les capacitats de tots 

i cadascun dels alumnes, com a principi fonamental de l'equitat i garantia, i alhora, de 

la cohesió social. 

Encetem el tercer any del Projecte de Direcció continuant potenciant els canvis que 

vam iniciar fa dos cursos i afegint d’altres nous, sempre amb el repte de treballar els 

continguts d’una forma més competencial. 

Aquest curs amb l’actuació d’ eliminar els llibres de text de P5 i havent adequat el 

mobiliari de les aules d’aquest nivell,  donem per completat aquest procés de canvi a 

tot el cicle d’educació infantil, que acabarà de definir la seva metodologia als cicles 

pedagògics dels dilluns. En aquest cicle s’ha anat consolidant el treball per ambients, 

els microespais, les petites històries, els tallers de plàstica i l’espai de conversa que 

juntament amb l’entrada relaxada a P3 fan possible atendre millor tota la diversitat a 

nivell maduratiu (tant físic com psicològic) emocional i social que ens trobem en els 

infants d’aquestes edats. 

En aquesta mateixa línia al cicle inicial continuarem aquest curs treballant dos dies a la 

setmana els ambients de treball (comunicatiu, tecnològic, experimentació-hort, 

matemàtic, games i art & crafts). Seguim també amb  els tallers de plàstica internivells 

de 1r a 3r  (art-literatura, collage, modelatge, cosir, dibuix, escultura, tècniques, 

artistes i estampació) 

A cicle inicial hem canviat la manera de treballar les matemàtiques amb “Innovamat” 

que és un nou material pensat per millorar les competències dels infants, motivant-los 
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i integrant les TIC a l’aula. El format és molt vivencial i incorpora dinàmiques de joc i 

manipulació a l’aula. 

Aquest curs acabarem de consolidar tot el treball que es va fer l’any passat en relació a 

l’àrea de matemàtiques i és per això, que la comissió de matemàtiques serà 

l’encarregada de vetllar perquè això es compleixi, assegurant-se del  bon funcionament 

del centre de recursos de matemàtiques de la nostra escola i intentant que en tots els 

nivells es faci servir en préstec el material manipulatiu i s’ampliïn i es consolidin les 

activitats creades. La comissió tornarà a impulsar la celebració de la gimcana 

matemàtica que el curs passat va tenir la seva primera edició . 

Al cicle inicial,  a llengua catalana i llengua castellana, es deixen de fer servir els llibres 

de text i en el seu lloc s’utilitzaran uns quadernets de comprensió lectora i expressió 

escrita per català, i només de comprensió lectora per castellà amb la finalitat de 

treballar aquestes àrees a partir de textos funcionals i més competencials i de textos 

lligats amb els temes triats per treballar interdisciplinarment el coneixement del medi. 

La simplificació dels llibres permetrà disposar de més temps per aplicar altres 

metodologies d’aprenentatge més basades en el joc i en el treball en grup.  

En aquest cicle es continuarà treballant l’expressió oral perquè els alumnes millorin la 

seva fluïdesa, les seves expressions i vocabulari, i a més a més amb la finalitat de 

conèixer amb més profunditat el grup-classe.  

Continuarem aquest curs amb el projecte que porten a terme amb el Citilab, doncs fins 

ara els resultats han estat molt satisfactoris, i els nostres alumnes i professorat han 

evolucionat en el seu llenguatge de programació. 

Referent a la xarxa d’ Escolanova 21 continuarem amb el procés adquirit fa dos cursos i 

intentarem seguir en la línia de treball que se’ns presenti per la creació de la visió de 

centre, per acabar definint la línia d’escola del nostre centre. 

Al llarg d’aquest curs la formació de centre que farem, a la qual s’ha inscrit la major 

part del claustre, és “Coneixement del medi: programació competencial” amb l’idea de 

buscar un espai per reflexionar i aprofundir en l’organització de l’àrea de coneixement  

del medi i seqüenciar l’àrea  per cicles i nivells per tal de donar-li una coherència com a 

centre. 
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Paral·lelament hem iniciat  (part del claustre) una formació en grups interactius. 

Creiem que pot ser una nova manera de fer en els cicles mitjà i superior. Un cop 

acabada la formació, si es valora positivament, ho provaríem a partir del 2n trimestre a 

l’àrea de llengua catalana, de 3r a 6è. Pensem que pot ser una manera de fomentar el 

treball en grup i alhora ens pot ajudar a  atendre millor la diversitat. Els horaris estan 

preparats per poder disposar de dues persones a l’aula durant dues sessions seguides 

un cop a la setmana. 

Per altra banda el Projecte de Direcció de la nostra escola incideix en el treball de la 

diversitat i és per això, que a part de la comissió CAD que ja formava part d’una 

comissió que es va crear al fer el Pla d’Atenció a la Diversitat, hem creat una nova 

comissió de mesures i suports  a la diversitat (MESUDI) per poder crear i actualitzar 

tota la documentació referent a les diferents tasques que l’escola fa en relació a la 

convivència, l’acollida i tot el pla d’atenció a la diversitat.  

El projecte de centre interdisciplinar  que volem portar a terme aquest curs porta el 

nom “Un tomb pel món”. Amb aquest projecte ens plantegem conèixer en profunditat 

el nostre entorn més proper com és Cornellà (educació infantil),  ampliar els horitzons 

investigant la província de Barcelona (cicle inicial), fem un viatge per terres catalanes i 

espanyoles (cicle mitjà), per arribar a descobrir el que hi ha més enllà de les fronteres, 

visitant Europa i els altres continents (cicle superior). Un viatge per la història, visitant 

indrets i monuments, descobrint tradicions , coneixent cultures i altres maneres de 

conviure. 

Al llarg d’aquest curs escolar, com ja fa dos cursos, tornem a fer tal i com contempla el 

nostre projecte “Dancing in English” un treball de danses catalanes, el qual cíclicament 

alternem amb un musical. Aquest any tornarem a obrir les portes de l’escola a les 

famílies per gaudir de les actuacions dels seus fills/es. Dins d’aquest projecte hem 

afegit com a novetat d’aquest curs uns tallers de danses urbanes al cicle superior que 

farem en col·laboració amb l’escola de dansa “Star Dance Studio”  de Cornellà, escola 

amb renom a la ciutat i homologada pel Departament d’Ensenyament.  

Aquest curs les proves diagnòstiques de tercer passaran a fer-se a segon (escoles 

pilot). Nosaltres però, a nivell intern, passarem les proves de matemàtiques i de 
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comprensió lectora als alumnes de tercer per tal de poder fer una comparativa de 

resultats respecte els cursos anteriors.  

Destacar que ampliarem els intercicles pedagògics entre EI-CI, CI-CM i CM-CS per 

coordinar més els acords referents a metodologia dels diferents cicles i no tenir el 

perill que quedin com acords aïllats de cicle. 

Continuarem fomentant la participació familiar amb les reunions de mares i pares 

delegats de classe amb l’equip directiu amb la intenció de treballar conjuntament 

temes que ens afectin a tots com a comunitat. També seguirem utilitzant la figura dels 

voluntaris, familiars que puntualment puguin dedicar part del seu temps a ajudar en 

alguna tasca educativa: suport en tallers, suport en ambients, acompanyament en 

sortides, ajuda en temps de lectura... Continuarem treballant conjuntament amb 

l’AMPA i seguirem convocant les reunions mensuals.  

Per avaluar i fer el posterior rendiment de comptes de totes  les actuacions que en 

aquesta programació general es recullen, hem dissenyat uns indicadors de progrés. 

Alguns d’ells són documents que caldrà elaborar per deixar constància al centre i que 

així hi hagi una bona continuïtat els cursos següents. La memòria anual haurà 

d’incorporar les conclusions i les propostes de millora que en aquest sentit,  es facin en 

cicle i/o claustre. 

Amb la col·laboració de tots, esperem que al llarg del curs puguem portar a terme les 

actuacions previstes i donar resposta a aquelles que no estan planificades, però que no 

per això són menys importants i, per tant, no s’han d’obviar. 

 

Aquest document ha estat presentat al Consell Escolar amb data 16 d’octubre 

de 2018. 
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2. OBJECTIUS DE CENTRE 

 
2.1 OBJECTIUS INCLOSOS AL PdD 
ÀMBIT PEDAGÒGIC  

OBJECTIU PEC Assolir la millora dels resultats acadèmics de tot l’alumnat d’acord amb els principis d’ excel·lència i equitat 

Objectius PdD 1-Mantenir el nivell de competència lectora. 
2-Millorar el resultat de les competències bàsiques en l’àrea de matemàtiques. 
3-Consolidar les estratègies i/o mecanismes d’atenció a la diversitat. 

 

OBJECTIU ESTRATÈGIES ACTUACIONS RESPONSABLES INDICADORS DE PROCÉS INDICADOR 
DE PROGRÉS 

 
1.- Mantenir  
el nivell de 
competència  
lectora. 

 
1.1.Foment de la 
lectura 
 
 
 
 
 
 

-Analitzar i compartir els resultats de les proves 
d’ACL fent propostes de millora. 
 
 
 
- Continuar realitzant activitats de fluïdesa 
lectora i proves de velocitat lectora  
 
- Fer xerrades als pares sobre la importància de 
la lectura i donar estratègies per llegir amb els 
nens/es. 
 
-Impulsar la utilització de la biblioteca. 

Equip directiu 
Cicles 

Informe amb l’anàlisi dels 

resultats i amb les  propostes 

de millora. 

Índex de 
resultats de les 
proves de C.B. 
en comprensió 
lectora. 
Mantenir-se 
sobre el 88% 

Cicles Resultats de velocitat lectora. 

Comissió de biblioteca 
i equip directiu 

Nombres de xerrades 
realitzades i grau d’assistència 

Comissió de biblioteca 
 
 

Nombre de préstecs realitzats. 

  
 

2.1. Revisar les 
programacions de 

-Crear un grup impulsor amb representants 
de tots els cicles. 

Equip directiu Equip creat  
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2.- Millorar el 
resultat de 
les 
competèncie
s bàsiques en 
l’àrea de 
matemàtique
s 
 

l’àrea de 
matemàtiques 
 

-Establir una metodologia nova, comuna als 
cicles i competencial per a l’ensenyament 
de les matemàtiques 

Equip impulsor i 
cicles 
 
 

Document d’acords 
elaborat 
 
 

 
 
 
Resultats 
globals de les 
C.B. en 
matemàtique
s. Augmentar 
fins el 88% 

2.2. Fomentar la 
formació del 
claustre per el 
treball més 
experimental de les 
matemàtiques. 

- Participar en formacions que impulsin el 
treball manipulatiu de les matemàtiques. 
 

Equip directiu 
 
 

Índex de participació en 
formació en matemàtiques 
experimentals. 

2.3. Promoure 
metodologies que 
fomentin el 
pensament lògic i 
matemàtic i 
l’experimentació. 

- Dissenyar tallers/racons matemàtics a tots 

els nivells 

Equip impulsor 
Cicles  

Recull de propostes 
didàctiques en 
matemàtiques 
manipulatives 

- Incorporar Scratch, Code.org i Snap!! a les 

programacions d’aula 

Comissió 
d’informàtica 
Cicles de primària 

Projectes realitzats amb 
Scracth. (mínim d’un per 
alumne i curs) 
Nombre de sessions 
realitzades amb Code.org i 
Snap!! (mínim 9 sessions 
per curs) 

 - Incorporar activitats de programació dels 

“Bitxos” a la programació general d’aula. 

Comissió 
d’informàtica 
Educació Infantil i 
Cicle Inicial 

Recull d’activitats 

programades amb els 

“Bitxos”. (mínim 3 

propostes diferents per 

nivell) 
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2.4. revisar i 
adequar els criteris 
d’avaluació i les 
proves d’avaluació 
interna. 

- Analitzar les proves de C.B. i les 

diagnòstiques i comparar-les amb les 

proves internes. (àrees de llengües i 

matemàtiques) 

Cicles 
Equip de 
coordinadors 

Recull de conclusions 

- Establir un assoliment de mínims a cada 

cicle. (àrees de llengües i matemàtiques) 

Equip impulsor 
(matemàtiques) 
Cicles 
Equip de 
coordinadors 

Document escrit 

3.Consolidar 
les 
estratègies 
i/o 
mecanismes 
d’atenció a la 
diversitat. 
 

- Revisar i 
actualitzar el  
Pla d’atenció a la 
diversitat 

- Revisar l’ organització del SEP en quant a 
criteris, planificació, seguiment i avaluació. 

Equip directiu 
Equip de 
coordinadors 
Cicles 

Document organitzatiu del 

SEP. 

Índex de 
superació de 
cursos/ cicles 
igual o 
superior a la 
mitjana. -  Analitzar la funcionalitat del document de 

Pi actual i identificar aspectes susceptibles 

de millora 

CAD Model de Pi actualitzat. 
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ÀMBIT DE CONVIVÈNCIA I LES RELACIONS INSTITUCIONALS  
OBJECTIU PEC Promoure la implicació de l’entorn familiar 

Objectius PdD 4-Augmentar la participació de les famílies a l’activitat escolar. 

 

OBJECTIU ESTRATÈGIES ACTUACIONS RESPONSABLES INDICADORS DE PROCÉS INDICADOR 
DE PROGRÉS 

 
4.- 
Augmentar la 
participació 
de les 
famílies a 
l’activitat 
escolar 

 
4.1.- Potenciar la 
funció dels/les 
pares  i mares 
delegats/es de 
classe. 
 
 
 

 
- Convocar reunions delegats-equip directiu. 
 

Equip directiu 
 

Actes de reunions. Índex de 
participació 
de les famílies 
en les 
activitats 
realitzades. 

4.2.- Organitzar 
activitats escolars 
amb participació de 
les famílies. 

-Identificar mitjançant un qüestionari les 
habilitats, capacitats i disponibilitat de les 
famílies. 

Equip directiu 
 

Base de dades realitzada. 

- Continuar amb la reforma del pati de 
primària. 

Equip directiu Pati realitzat 
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ÀMBIT DE GESTIÓ I COORDINACIÓ 
OBJECTIU PEC Implementar instruments d’autonomia per millorar l’eficàcia dels serveis que ofereix l’escola. 

Objectius PdD 5-Actualitzar el PEC d’acord amb la normativa vigent. 

 

OBJECTIU ESTRATÈGIES ACTUACIONS RESPONSABLES INDICADORS DE PROCÉS INDICADOR 
DE PROGRÉS 

 
5-Actualitzar 
el PEC 
d’acord amb 
la normativa 
vigent. 

5.1. Revisar el PEC i 
establir una 
identitat pròpia de 
centre adaptada als 
nou temps, que 
respongui al 
consens de la 
comunitat 
educativa. 

-Convocatòria de claustres pedagògics que 
afavoreixin la formació, informació i discussió 
entre els mestres. 

Equip directiu 
 

Nombre de claustres 

pedagògics 

. Document 
actualitzat i 
finalitzat al 
100% 

-Redacció de proposta inicial d’actualització  
del PEC a partir de les idees pròpies de 
l’equip directiu i de tota la comunitat 
educativa. 

Equip directiu Esborrany del PEC realitzat 

5.2.-Revisar les 
programacions de 
p3 a primer i 
adaptar-les a una 
nova metodologia 
que fomenti la 
creativitat, 
l’experimentació i 
l’aprenentatge 
cooperatiu. 
 

-Eliminar progressivament els llibres de p3 a 
primer. 

Coordinadores 
Cicle 

Programacions fetes sense 
llibres 

-Continuar potenciant la metodologia dels 
ambients d’aprenentatge a educació infantil 
i cicle inicial. 

Equip directiu 
Claustre 

Ambients creats 
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2.2. OBJECTIUS DE LES DIFERENTS COMISSIONS DE TREBALL(Pla de treball) 

2.2.1 COMISSIÓ BIBLIOTECA  
OBJECTIUS  1.- Organitzar els recursos de la biblioteca per oferir un servei de qualitat. 

2.- Difondre el fons i donar estratègies a l’ usuari. 
3.- Fomentar la lectura. 
4.- Desenvolupar activitats curriculars. 
 

OBJECTIU ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ INDICADORS DE PROCÉS 

 

1- Organitzar els 
recursos de la 
biblioteca per oferir 
un servei de qualitat. 
 
 

 

1-Continuar amb les tasques d’ 
augment, adequació del fons i 
enregistrament a l’ e- pergam. 
 
2-Fer publicacions al blog de l’ escola i 
al del BEC sobre la dinamització de la 
biblioteca. 

 
1.-Comissió biblioteca. 
 
 
 
 
2- Rosa Pedrero i 
comissió biblioteca 

 
Al llarg del curs 
escolar 

 
1-Nombre de volums introduïts. 
 
 
 
 
2-Fer un mínim de tres publicacions al 
blog de l’escola i dues  al BEC durant 
el curs. 

 
2- Difondre el fons i 
donar estratègies a 
l’usuari. 

 
1- Informar els usuaris i les famílies de les 
normes. 
 
 
2- Elaborar, proposar la compra i difondre 
guies de lectura sobre el projecte que es 
treballa cada curs i novetats per Nadal i St. 
Jordi. 
 
3- Obrir la biblioteca en horari 
extraescolar. 

 
Comissió de biblioteca. 
 
 

 
1- Octubre 
 
 
 
2- Al llarg del curs 
escolar. 
 
 
3- A partir d’octubre-
novembre 

 
1- Passar un e-mail a totes les 

famílies de l’escola d’un 
document de les normes i del 
passallibres. 

   
2- Nombre de volums nous i 

guies de compra de novetats. 
 

3- Valoració dels familiars 
responsables. 
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OBJECTIU ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ INDICADORS DE PROCÉS 

 
3- Fomentar la lectura. 

 

1- Promoció de la lectura mitjançant 
el préstec individual i el préstec a les 
aules.  
 

2- Establiment d’un horari 
d’utilització de la biblioteca per al 
préstec de llibres a l’alumnat de 2n 
a 6è dins de l’horari lectiu. 
 
3- Elaboració de materials 
informatius i motivadors. 
 
4- Participació en les diferents 
actuacions del PLOC. 
 
5-Decoració i ambientació de la 
biblioteca-mediateca. 
 
6- Mantenir l’ espai establert a la 
biblioteca per la narració de contes. 
 
7-Activitat “La maleta viatgera” a 
Educació Infantil. 

 
1 al 6- Comissió de la 
biblioteca i mestres 
implicats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7- Comissió de 
biblioteca i tutores 

 
1 al 8- Al llarg del 
curs escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1- Nombre de préstecs realitzats a les 
aules i a la biblioteca. 
 
 
2- Nombre de sessions d’horari de 
préstec. Nombre d’usuaris. 
 
 
 
3- Nombre de materials elaborats.  
 
4. Realització de totes les actuacions 
programades. 
 
5- Constatació de la decoració de 
l’espai. 
 
6- Constatació d’ús de l’espai i 
satisfacció dels usuaris. 
 
7- Valoració positiva de les mestres. 
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8- Organització de l’activitat “Tardes 
de contes en família” per Nadal, etc.  
en horari extraescolar. 
 
9- Fer alguna activitat extraordinària 
a la setmana de Sant Jordi a part de 
la ja establerta com l’intercanvi de 
llibres ( fer una marató de lectura 
participant tota la comunitat 
escolar...) 
 
10- Obrir la biblioteca a la llar 
d’infants del barri. Vetllar per que 
des de tots els cicles preparin alguna 
activitat relacionada amb la 
biblioteca per aquests infants. 
 
11- Fer xerrades als pares sobre la 
importància de la lectura i donar 
estratègies per llegir amb les nenes i 
els nens. 
 
12- Mantenir el “passallibres” 
perquè les famílies puguin fer un 
bon us. 
 

d’educació infantil. 
 
 
 
8- Comissió de 
biblioteca. 
 
9- Comissió de 
biblioteca i claustre 
restant. 
 
 
 
 
 
10- Comissió de 
biblioteca i mestres de 
l’escola i la llar. 
  
 
 
 
11- Equip directiu i 
comissió de biblioteca. 
 
 
 
12- Comissió de 
biblioteca . 
 
 
13- Comissió de 

 
 
 
 
 
 
 
 
9- Abril 
 
 
 
 
 
 
10- 2n i 3r trimestre. 
 
 
 
 
 
11- Al llarg del curs 
escolar. 
 
 
 
12- Al llarg del curs 
escolar. 
 

 
 
8- Mínim una vegada per trimestre. 
 
 
9- Valoració positiva. 
 
 
 
 
 
 
10-Registre de les activitats fetes. 
 
 
 
11- Nombre de xerrades organitzades 
i grau d’assistència. 
 
 
12- Valoració positiva. 
 
 
13- Valoració positiva 
 
 
 
 
14. Valoració positiva.  
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13- Bibliopati amb revistes a 
primària i amb contes a educació 
infantil. 
 
14- Animació lectora per part d’un 
professional d’un autor de llibres 
infantils ( Hervé Tullet, Kveta 
Pakovska i Anthony Brown). 
 
 
15- Revisió i actualització del PLEC  
com a part com a part important del 
PEC. 
 
16-Vetllar perquè es facin  les 
diferents propostes d’ activitats AIL i 
ILEC als nivells.  

biblioteca i mestres. 
 
 
 
14. Comissió de 
biblioteca i mestres 
d’Infantil.  
 
 
 
15- Comissió de 
biblioteca i mestres. 
 
 
16-Comissió de la 
biblioteca i 
coordinadores de cicle. 

13- Al llarg del curs 
escolar (un cop a la 
setmana) 
 
 
14. Segon trimestre 
 
 
 
 
 
15-Primer trimestre. 
 
 
 
16- Tot el curs. 

 
 
 
 
 
 
15-Document enllestit. 
 
 
 
16-Registre d’activitats programades 
dels 30 minuts de lectura. 
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2.2.2 COMISSIÓ DE MATEMÀTIQUES 
 1.- Promoure metodologies que fomentin el pensament lògic i matemàtic i l’experimentació. 

 

OBJECTIU ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ INDICADORS DE PROCÉS 

1.-. Promoure 
metodologies que 
fomentin el 
pensament lògic i 
matemàtic i 
l’experimentació. 
 
 

1- Ampliar l’espai del centre de 

recursos matemàtic 

d’Educació Infantil. 

 
2- Fer ús del nou sistema de 

préstec del CRM 

 
 

3- Adquirir / elaborar nous 

materials per fomentar una 

metodologia més 

manipulativa. 

 
4- Revisar les activitats 

manipulatives de cada nivell 

registrades el curs passat i fer 

propostes de millora si 

s’escau.  

 

1- Comissió de 
matemàtiques. 
 
 
2- Comissió de 
matemàtiques i mestres 
que agafen el material en 
préstec.  
 
3- Comissió de 
matemàtiques 
 
 
 
4- Comissió de 
matemàtiques i cicles. 
 
 
 
 
 
 

1- 1r trimestre. 

 

 

2- Al llarg del curs. 

 

 

3- Al llarg del curs. 

 

 

4- 1r trimestre. 

 

 

 

 

1- Mobiliari adquirit. 
 

 
 

2- Graella emplenada 
correctament 
constatant que 
estiguin registrats 
tots els nivells. 

3- Adquisició o 
creació d’un mínim 
de 10materials 
manipulatius. 
 

4- Activitats 
revisades. 
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5- Potenciar que  cada cicle 

augmenti el nombre 

d’activitats més competencials 

i experimentals. 

 

6- Augmentar els ambients 

matemàtics en diferents 

espais de l’escola.  

 

7- Participar a la formació de 

matemàtiques dels serveis 

educatius. 

 

8- Organitzar una gimcana 

matemàtica per a Ed. Infantil i 

una altra per als cicles inicial i 

mitjà amb la col·laboració dels 

alumnes de 5è i 6è. 

 

5- Comissió de 
matemàtiques 
 
 
 
 
6- Comissió de 
matemàtiques 
 
 
 
7- Mestres que hi 
participin. 
 
 
 
8- Comissió de 
matemàtiques 

5- Al llarg del curs. 

 

 

 

6- Al llarg del curs 

 

 

7- Segons el calendari 
del PFZ 

 

 

8- 3r trimestre 

5- 5 activitats 
competencials  per 
nivell registrades a 
final de curs. 

 
6- 4 nous espais 

creats. 
 

7- Mínim de 3 
professors que hi 
hagin participat.  
 

 

8- Valoració positiva 
del claustre. 
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2.2.3 Comissió d’informàtica  
OBJECTIUS 1.- Revisar, organitzar i actualitzar els recursos TICs del centre i impulsar el seu ús didàctic. 

OBJECTIU ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ INDICADORS DE PROCÉS 

1.- Revisar, 
organitzar i 
actualitzar els 
recursos TICs del 
centre i impulsar el 
seu ús didàctic 
 

 - Mantenir actualitzat el WEB del centre 
(posant no només fotografies sinó també 
comentaris informatius.) 
 
- Col·laborar junt amb l’equip directiu per 
seguir invertint de forma eficient en 
tecnologia (impressores, tauletes,...) 
 
- Vetllar pel bon funcionament dels 
ordinadors del centre i coordinar-se amb 
el tècnic de suport. 
 
 
- Fer còpies de seguretat dels documents 
més importants del curs mensualment.  
-Crear una graella de reserva  d’ús de les 
tauletes.  
 
- Fer conscients i partícips a la resta del 
cicle de les novetats tecnològiques del 
centre per garantir-ne un major ús. 
 
 

Comissió d’informàtica 
 
 
 
 

Coordinador informàtica 
 
 
 

Coordinador informàtica 
 
 
 
 
 

Coordinador informàtica 
 
 
 
 

Comissió d’informàtica 
 

 

Tot el curs 

Valoració de la qualitat del 
web 

 
Quantitat d’inversió feta 

Nombre de visites realitzades 
pel tècnic i grau de satisfacció 

de la coordinació. 
Grau de satisfacció del claustre 

amb el manteniment dels 
ordinadors. 

Còpia de seguretat realitzada 

Grau de satisfacció del claustre 
sobre el suport i informació 

rebuts. 
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OBJECTIU ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ INDICADORS DE PROCÉS 

 -  Gestionar les fotos de tots els cursos i 
elaborar un USB per classe. 
 
- Fer conscient al claustre de revisar, girar 
i seleccionar les fotos esborrant les de 
baixa qualitat i triant les més 
significatives. 
 
- Revisar i actualitzar el recull d’activitats 
informàtiques que es fan a cada nivell i 
assegurar-se que les persones que fan 
informàtica actualitzin aquest recull per 
elaborar un document d’escola. 
 
- Crear un document col·laboratiu al drive 
per compartir recursos web / aplicacions 
per tauletes  de caire pedagògic i crear un 
espai per recursos per treballar el projecte 
del curs.  
 
- Mantenir el web actiu i actualitzat i fer 
que sigui més actiu i dinàmic per a les 
famílies i alumnes.  
 
- Recordar a la WEB informacions del curs      
vinent els últims dies del tercer trimestre 
(material, reunions, etc.) Sobretot per les 

Comissió d’informàtica 
 
 
 

Comissió d’informàtica 
 
 
 

Comissió d’informàtica 
Mestres que fan 

informàtica 
 
 
 
 
 

Coordinador informàtica 
 
 
 
 

Claustre 
 

 

 

Comissió d’informàtica 

Tercer trimestre USB amb fotografies facilitat a 
les famílies 

Tot el curs 

 
Grau de satisfacció de la 

qualitat de les  fotos 
utilitzades. 

 
Document elaborat 

Document actualitzat 
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famílies noves de l’escola.  
 
 
 
 
 
 

- Donar la responsabilitat als alumnes a 
partir de 3r de fer les fotos, descarregar-
les, posar-les a la carpeta corresponent 
editar-les i seleccionar-les. 
 
 
-Continuar amb l’elaboració del nodes i 
incentivar-ne l’ús de les famílies a través 
de la reunió d’inici de curs. 
 
- Realitzar una formació per iniciar i 
encoratjar al claustre en l’ús del Nodes .  
 
 

 

 

 

 

 

Tutors/es o altres 
acompanyants de la 

sortida 

 

Tutors/es de cada nivell 

 

 

Comissió informàtica  

Document actualitzat 

 

Tercer trimestre 
 

Informació penjada 

 

 

Tot el curs 

 

 

 

Tot el curs  

 

 

 

Primer trimestre 

 

 

Documents penjats 

 

 

 

Web nodes 

 

 

 

Reunions inici de curs 
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2.2.4 COMISSIÓ DE CIÈNCIES, HORT I SOSTENIBILITAT        
 
 

OBJECTIUS  1.- Potenciar l’aprenentatge amb activitats més experimentals tant a l’aula de ciències com a l’hort.  

OBJECTIU ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ INDICADORS DE PROCÉS  

 
1.- Mantenir la peixera 
neta i cuidada. 
 
 
 
2.- Afavorir l’ús adequat 
del material i enregistrar 
les actuacions 
realitzades als diferents 
nivells (a l’aula de 

AULA DE CIÈNCIES 
- Comprar una peixera més petita 

per facilitar el manteniment i 
afavorir la sostenibilitat. 
 

- Actualitzar l’horari i plastificar-lo. 
Quedarà penjat a la porta perquè 
cadascú reservi l’aula.  

- Revisar el material per 
comprovar el seu estat. 

- Crear un fons d’activitats 

 

 
Comissió de ciències 

Primer trimestre 

 

 
 
 
Informació traspassada 

  

 
Comissió de ciències 
Mestres que fan 
l’experiència 
 

 
Nombre d’activitats 
experimentals realitzades a 
l’aula de ciències 
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ciències o a la pròpia 
aula). 
 
 
 
 

experimentals per tots els nivells 
a portar a terme a l’aula de 
ciències 

- Obrir una carpeta a la T on 
quedin enregistrades les 
actuacions realitzades i revisar-la 
cada trimestre. Crear una graella 
per tenir-les organitzades per 
nivell i activitat. 

- Vetllar pel traspàs d’informació 
tutors-comissió.  

 
 
  
HORT 
 
- Buscar assessorament i col·laboració 
per part de les famílies. 
- Elaborar un calendari de plantacions 
segons les estacions de l’any. 
- Proposar una planificació per nivells. 
- Comprar planters. 
 
 
SOSTENIBILITAT 
 
- Aportar propostes per treballar a 
l’escola (sortides, reciclatge...) 

Tot el curs 

Revisar documents elaborats i 
fer-ne de nous, si cal. 
 
 

  

Comissió de ciències 

Tot el curs 
 
 

Document del recull dels acords 
de la comissió. 

  

 
 
Comissió de ciències 
 
 

 

Registre de les diferents 
propostes al llarg del curs.. 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.- Mantenir l’hort amb 

bones condicions i 

preparat per facilitar la 

plantació.    

 

 

 

 

 

3.  

1.- Tenir en compte 

diferents aspectes de la 

sostenibilitat en l’àmbit 

escolar. 
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2.2.5 COMISSIÓ CAD  
OBJECTIU:  Consolidar les estratègies i/o mecanismes d’atenció a la diversitat(PdD objectiu 3) 

 

OBJECTIU ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ INDICADORS DE PROCÉS 

 
1- Consolidar les 
estratègies i/o 
mecanismes d’atenció 
a la diversitat 

 
1.1-Creació d’una comissió a nivell  
intern de   mesures i suports a    

       la diversitat (MESUDI) per  
       l’actualització del Pla  d’atenció a    
       la  diversitat, revisió del Pla  
       d’acollida i Projecte de  
       convivència de l’escola. 
 
 

1.2-Revisar i actualitzar el 
document PI. 
 
 1.3-Actualitzar el document de 
planificació, seguiment i avaluació 
de les sessions del SEP a partir del 
registre fet el curs passat. 

 
 
1.4-Revisar els objectius mínims 
que s’han d’assolir a cada cicle per 
tal de treballar-los en les sessions 
del SEP.  

 

 
1.1-Mestres d’EE i Cap 
d’estudis.  
 
 
 
 
 
 
 
1.2-CAD.  
 
 
1.3-CAD 
 
 
 
 
 
 
 
1.4-CAD i mestres. 

 
1.1-Inici de curs 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 i 1.3 –Primer 
trimestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4- Al llarg del curs 
escolar. 
 

 
1.1-Documents enllestits. 
 
 
 
 
 
 
 
1.2-Documents PI actualitzats. 
 
1.3-Document SEP actualitzat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4-Document d’ objectius mínims 
recollits. 
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2.2.6 COMISSIÓ MESURES I SUPORTS A LA DIVERSITAT  
 
OBJECTIU:  

 
Elaboració de documents de centre  d’atenció a la diversitat. 

OBJECTIU ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ INDICADORS DE PROCÉS 

 
1- Elaboració de 
documents de centre  
d’atenció a la 
diversitat. 

 
- Diagnosi i anàlisi del centre en 

relació a les diferents tasques 
que es fan a l’ escola en relació 
a la convivència. 

 
- Creació del Pla de convivència 

de centre. 
 

- Revisar i si és necessari 
complementar el Pla d’ atenció 
a la diversitat. 

 
- Actualització del Pla d’ acollida. 
 
 

 
1-Mestres d’EE i Cap 
d’estudis.  
 
 
 

 
Primer trimestre 
 
 
 
 
 
 
Al llarg del curs 
escolar 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Documents elaborats 
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2.2.7 COMISSIÓ FESTES /SETMANA CULTURAL 
OBJECTIUS  1.Organitzar les festes populars, tot fomentant la participació de l’ alumnat.  

2.Organitzar la setmana cultural com a cloenda del curs escolar 

OBJECTIU ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ INDICADORS DE 
PROCÉS 

 
 1.Organitzar les festes 
populars, tot 
fomentant la 
participació de l’ 
alumnat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Organització de les festes populars 
(Castanyada-tardor, Nadal- hivern, 
Carnestoltes, Sant Jordi-primavera): 
a) Decoració i ambientacions dels 
diferents edificis de l’ escola per abans, 
durant i després de cada festa. 
b) Proposta de treballs plàstics 
relacionats amb cada festa que es 
realitzaran a les classes de plàstica. 
c)Proposta d’ activitats conjuntes de 
tota l’ escola. 
 

 
Cicles: 
- Castanyada-Tardor:CM. 
- Nadal- hivern: C.S. 
- Carnestoltes: E.I-. 
- Sant Jordi: CI. 
 

 
 
 
 
 

 

Tot el curs 

 

 

 

 

 

 

 
 
Grau de satisfacció 
de les tasques 
proposades pels 
diferents cicles. 
 
Grau de satisfacció 
del cicle que 
organitza. 
 
 
 

¬Festa de fi de curs:  preparació de jocs 
al pati per a tot l’ alumnat   
  

Coordinadores i equip 
directiu 
 

Tercer trimestre Grau de satisfacció 
del claustre 

2.Organitzar la 
setmana cultural 
coincidint amb la 
setmana de treball del 
Projecte 
interdisciplinar 

- Proposar als cicles els tallers de la 
setmana cultural. 
- Organitzar el calendari 
- Contactar amb les entitats i/o persones 
que hagin de col·laborar 
 

Coordinadores i equip 
directiu 

Tercer trimestre Grau de satisfacció 
del claustre 
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2.2.8 COMISSIÓ SOCIAL  

OBJECTIUS  1.- Fer seguiment dels alumnes que es troben en situació de risc.  

 

OBJECTIU ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ INDICADORS DE PROCÉS 

 
1.- Fer seguiment 
dels alumnes que es 
troben en situació de 
risc. 

 
1.- Establir un calendari de reunions 
al llarg del curs. 
 
2.- Aixecar acta de les sessions. 
 
3.- Informar i valorar possibles 
situacions de risc en l’alumnat. 
 
4.-Fer un seguiment de les 
actuacions portades a terme.  
 
5.- Compartir informació respecte 
d’activitats i serveis de l’entorn. 
 
 
 
 
 

 

Comissió Social: 
formada per 
directora, mestra 
d’EE, EAP i serveis 
socials 

 

Una sessió cada 
mes/ mes i mig 

 
 
1.-Nombre de reunions 
realitzades 
 
2.-Recull de les actes  
 
3.-Nombre de casos detectats 
 

4.-Nombre de casos en què s’ha 
fet seguiment.  
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2.2.9 COMISSIÓ DE PRIMÀRIA - SECUNDÀRIA  

OBJECTIUS  1.- Portar a terme les actuacions de coordinació amb el centre d’educació secundària adscrit.  

OBJECTIU ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ INDICADORS DE PROCÉS 

 
 
 
 
 
 
 
1.- Portar a terme 
les actuacions de 
coordinació amb el 
centre d’educació 
secundària adscrit. 

1- Assistència a les reunions de coordinació entre 
l’Institut  i els centres de Primària adscrits. 
 

2- Treballar conjuntament sobre els aspectes 
metodològics acordats. 
 

3- Planificació de visites d’alumnes d’ESO al 
nostre centre. 
 

4- Rebre informació sobre l’adaptació i evolució 
acadèmica del nostre antic alumnat. 
 

5- Lliurar als nostres alumnes els fulls de 
preinscripció als centres de Secundària. 
 

6- Traspàs d’informació respecte al coneixement 
de l’alumnat matriculat, continguts curriculars… 
 

7- Lliurar a l’alumnat de 6è els deures d’estiu 
perquè siguin entregats als Instituts de 
Secundària, prèviament consensuats amb 
aquest centre. 
 

8- Lliurar els documents oficials (còpia de l’historial 
acadèmic i informe individualitzat de final 
d’etapa) al centre d’ESO, a petició d’aquest. 

 
 
 

 

1/2- Cap d’estudis i 
coordinador de Cicle 
Superior. 
 
 
3- Cap d’estudis 
 
4- Cap d’estudis i 
coordinador de CS. 
 
5- Secretària del 
centre. 
 
 
6- Tutores de 6è, Cap 
d’estudis i EAP  
 
 
 
7- Tutores de 6è 
 
 
8- Secretària del centre 
 
 

 

1- Dijous de 12:30 a 
14h, periodicitat 
mensua. 

2- Durant el curs. 

 

3- Segon trimestre 

4- Segon trimestre 

 

5- Segon trimestre 

 

6- Finals de juny 

 

7- Final de curs 

 

8- Finals de juny 

 
 
- Grau de satisfacció dels 
assistents sobre la utilitat 
de les sessions i visites. 
 

 

- Fitxes de traspàs 
elaborades i nombre de 
dictàmens fets. 

 

 

- Documents lliurats. 
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 2.2. 10 COMISSIÓ DE RISCOS LABORALS    

 OBJECTIUS  1. -  Portar a terme les accions per a l’actualització del pla d’emergència del nostre centre.   

 

OBJETIVO ACTUACIONS A REALITZAR RESPONSABLE TEMPORALITZACIÓ MECANISMES I CRITERIS D’AVALUACIÒ 

 1.- Portar a terme les 
accions per a 
l’actualització del pla 
d’emergència del 
nostre centre. 

1- Actualitzar les dades del pla 
d’emergència del centre. 
 

2- Enviar e-mail al Claustre amb el nou 
pla d’emergència del curs 2018-2019 

 

3- Realització d’un simulacre 
d’evacuació del centre. 
 

4- Participar en els simulacres de 
confinament proposats per la zona. 

 

5- Avaluació dels possibles focus de 
perill per tal d’evitar els possibles 
accidents.  
 

6- Avaluació de les pràctiques de 
simulacre/confinament realitzades 
segons model imprès. 
 

7- Revisar que tots els espais disposen 

1/2- Coordinador/a de 
Riscos Laborals. 

 

 

 

3- Direcció del centre. 

 

4- Coordinador/a de 
Riscos Laborals. 

 

5- Direcció del centre i 
coordinador/a de Riscos 
Laborals. 

 

 

 

1/2/3- 1r.  trimestre 

 

 

 

 

 

 

4- Durant el curs 
escolar. 

 

5-  Durant el curs 
escolar. 

6/7/8-  1r. trimestre.  

 

 

1- Document del pla d’emergència 
del centre. 

2- Full informatiu pel professorat. 
 

 

3- Informe de resultats del 
simulacre. 
 
 
 

4- E-mail informatiu al professorat. 
 

5- Informe de resultats del 
simulacre.  
 

6- Full de recollida dels resultats de  
l’avaluació dels riscos laborals. 

 
 
7/8- Revisió dels edificis d’educació 

Infantil, CI, CM i CS. Plànols 
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dels seus plànols d’evacuació. 
 

8- Revisar que els extintors compleixin 
normativa, data de retimbrat. 
 

9- Recollir i actualitzar les dades 
sobrel’alumnat al·lèrgic. 

 

10- Control del bon funcionament d’un 
desfibril·lador a l’entrada de l’edifici 
de CM i CS. 

 

11- Realització d’un curs per saber com 
s’utilitza el desfibril·lador. 

6/7/8- Coordinador de 
riscos laborals. 

 

9-  Direcció centre i 
coordinador/a Riscos 
Laborals. 

10- Ajuntament 

 

 

11. Coordinador de riscos 
laborals, un membre del 
menjador i el conserge 

 

 

 

9-  1r. trimestre.  

 

10 tot el curs 

 

 

11. 1r trimestre 

d’evacuació del centre. 
“Instruccions educació infantil i 
primària” 

 

9- Recollida informació i  creació d’un 
arxiu d’al·lèrgies. 

10. Controlar que es trobi en l’espai 
corresponent i que ningú ho agafa 
quan no toca. 

 

11.L’acreditació de curs realitzat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓ GENERAL DEL CENTRE. Curs 2018-2019         ESCOLA DOLORS ALMEDA 

  31  
 

 

2.2.11 COMISSIÓ MENJADOR 

OBJECTIUS  1.- Organitzar el menjador escolar, per tal d’oferir un servei de qualitat. 

OBJECTIU ACTUACIONS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ INDICADORS DE PROCÉS 

 
1.- Organitzar el 
menjador escolar, per 
tal d’oferir un servei de 
qualitat. 

 
1- Convocar i realitzar la reunió de pares i 

mares usuaris del servei. 
2- Mantenir entrevistes periòdiques de la 

comissió de menjador. 
3- Mantenir entrevistes amb els serveis 

socials. 
4- Col·laborar amb l’equip de monitors. 
5- Penjar a la porta de cada classe la llista 

de nens usuaris del servei. 
6- Elaborar informes trimestrals als pares 

de tots els alumnes de menjador. 
7- Fer full informatiu diari de com ha anat 

el dinar de l’alumnat d’Educació Infantil. 
8- Col·laborar amb el Departament de 

Sanitat. 
9- Treballar els hàbits alimentaris i 

d’higiene. 
10- Treballar tallers i jocs a l’hora d’esbarjo. 
11- Organitzar menús típics d’altres països, 

amb l’ambientació corresponent. 
 

 
1/2– Comissió de 
menjador 
 
3- Directora del Centre 
 
 
4- Comissió de menjador 
5 al 11- Coordinadora de 
menjador 
 
 
 
 
 
 

 
1- Setembre 
 
2- Primer dijous de 
cada mes. 
3/4- Durant el curs 
 
5- Diàriament 
 
6- Final de cada 
trimestre 
7- Diàriament 
 
8/9/10- Durant el 
curs 
 
 
11- Un cop al 
trimestre. 
 
 

 
- Valoració positiva de les diferents 

actuacions. 
 
- Nombre de comensals. 
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3.ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ 
3.1. EQUIP DE MESTRES I CICLES 

El nostre centre té adjudicades 27,5 places, cobertes per 29 professors/es.  

El Claustre de Professors ens estructurem en quatre cicles (Parvulari, Cicle Inicial, Cicle Mitjà i 
Cicle Superior).   

La distribució del professorat en cicles i tutories és la següent: 

EDUCACIÓ INFANTIL 

 

Tutora P-3 A Isabel Martín Garcia 

TutoraP-3 B Diamar Leiva Marco 

TutoraP-4 A Adela Garcia Parra 

TutoraP-4 B Lluïsa Espallargas Escorihuela 

TutoraP-5 A Mercedes Pérez Morano 

TutoraP-5 B Natàlia  Novau Mur 

Reforç Ana Cristina Gorrochategui Sanroman 

COORDINACIÓ Natàlia  Novau Mur 

 

 

CICLE  INICIAL 

 

Tutora1r A Lorena Estevan García 

Tutora1r B Judith Puig Casanovas 

Tutora 2n A Jessica  Mansergas Sánchez/Especialista d’Anglès 

Tutora 2n B Ma. Rosa Pedrero Lahuerta 

COORDINACIÓ Judith Puig Casanovas 

 

 

CICLE MITJÀ 

 

Tutora 3r A Cristina Ruano Catalán 

Tutora 3r B Marta Ponce Corredor 

Tutora 4t A Mª Cruz Herreros Martinez  

Tutor  4t B Laia Pastor Castarlenas /Especialista Educació Física 

COORDINACIÓ Silvia Pérez Espinosa/Especialista d’Anglès 
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CICLE SUPERIOR 

 

Tutor   5è A Marina Sellart Vila / Especialista Educació Especial 

Tutora 5è B Feli Carazo García/ Especialista d’Anglès 

Tutor   6è A Jordi Lluch Pellicer 

Tutora  6è B Lali Pascual Paz 

COORDINACIÓ Feli Carazo Garcia 

 

 

 

ALTRES PROFESSORS 

 

Paqui Escudero García / Especialista de Música 

Núria Manzanaro Mañoguil/ Especialista Educació Especial 

Pilar Mateo Alcolea/Especialista d’ Educació Especial     

Laia García Parra/Especialista d’Anglès 

Daniel Andrés Arévalo/Especialista Educació Física 

Andrea Lluch Palomino 

 

 

ALTRES COORDINACIONS 

 

INFORMÀTICA Jordi Lluch Pellicer 

RISCOS LABORALS Daniel Andrès Arévalo 

LINGÜÍSTICA I 

BIBLIOTECA 

Ma. Rosa Pedrero Lahuerta 

 

 

EQUIP DIRECTIU 

 

DIRECTORA Sílvia Ortiz Adé  

CAP D’ESTUDIS Àngela Rodríguez Pérez  

SECRETÀRIA Ana Cristina Gorrochategui Sanroman 

 

 

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS) 

 

ADMINISTRACIÓ Lourdes Molina Navarro 

CONSERGERIA Àngel de las Heras Sáez 

TEI Carme Gil Romero 
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SERVEIS EXTERNS  

 

EAP (Psicopedagoga) Magda Sánchez 

FISIOTERAPEUTA Ana Piñol Torné 

LOGOPEDA Oriol Ticó Artalejo 

VETLLADORA  Mª Carmen Delgado Ramírez 

 

 

3.2. CALENDARI GENERAL DEL CENTRE 

 

4- Inici del curs:  dimecres 12 de setembre de 2018. 

5- Final del curs: dijous 21 de juny de 2019. 

 

 

VACANCES ESCOLARS 

 

Nadal Del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019 (ambdós 

inclosos). 

Setmana Santa Del 13 d’abril al 22 d’abril de 2019 (ambdós inclosos). 

 

 

DIES FESTIUS I DE LLIURE DISPOSICIÓ (PRIMER TRIMESTRE) 

 

6- Divendres 2 de novembre de 2018  

7- Divendres 7 de desembre de 2018  

 

 

 

DIES FESTIUS I DE LLIURE DISPOSICIÓ (SEGON TRIMESTRE) 

 

8- Dilluns 4  de març de 2019 (dilluns de Carnaval). 

 

 

 

DIES FESTIUS I DE LLIURE DISPOSICIÓ (TERCER TRIMESTRE) 

 

9- Dilluns 10 de juny de 2019 (festa local). 

10- Dilluns 21 de juny de 2019 (festa local). 
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Els dies festius i de lliure disposició es decideixen per acord de totes les escoles públiques de la 

nostra població. 

 

REUNIONS DE CLASSE CURS 2018/2019 

 

A l’escola hem organitzat les reunions dels diferents cursos per informar i intercanviar amb les 

famílies tot allò que pugui ser del seu interès per al seguiment de l’educació dels infants. Les 

reunions estan pensades pels adults i no pels infants, no obstant hi haurà servei d’acollida.  

 

L’horari de les reunions serà a les 16:45 hores.  

 

Educació Infantil 3 anys Dilluns 8 d’octubre 

Educació Infantil 4 anys Dimecres 10 d’octubre 

Educació Infantil 5 anys Dimarts 9 d’octubre 

Primer de Primària Dijous 4 d’octubre 

Segon de Primària Dimecres 3 d’octubre 

Tercer de Primària Dilluns 1 d’octubre 

Quart de Primària Dimarts 25 de setembre 

Cinquè de Primària Dimarts 2 d’octubre 

Sisè de Primària Dijous 27 de setembre 

 

SESSIONS D’ AVALUACIÓ CURS 2018/2019 

 

1r trimestre  2n trimestre  3r trimestre  

 
Educació Infantil  10-12-18 (P3)  11-02-19 (EI B)  27-05-19 (EI B) 

                                  11-12-18 (P5)           12-02-19 (EI A)             28-06-19 (EI A) 
                                    12-12-18 (P4) 

    

Cicle Inicial   19-11-18 (1r)  28-02-19 (1r)  06-06-19 (1r)  

                        20-11-18 (2n)  05-03-19 (2n)  11-06-19 (2n)                 

 

Cicle Mitjà   21-11-18 (3r)  06-03-19 (3r)  12-06-19 (3r) 

    22-11-18 (4t)  07-03-19 (4t)  13-06-19 (4t) 

  
Cicle Superior  26-11-18 (5è)  11-03-19 (5è)  17-06-19 (5è) 

    27-11-18 (6è)  12-03-19 (6è)  18-06-19 (6è) 

LLIURAMENT D’INFORMES CURS 2018/2019 

 

 Educació Infantil: 21 de desembre (P3), 22 de febrer (P4/P5) i 20 de juny  

 Educació Primària: 5 de desembre, 15 de març i 20 de juny 

 Dia d’atenció als pares: 25 de juny 
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3.3 HORARI GENERAL DE CENTRE 

 

L’horari de l’escola és el següent:       MATÍ, de 9:00 a 12:30 hores. 

      TARDA, de 15:00 a 16:30 hores. 

 

La jornada intensiva es farà de 9:00 a 13:00 hores el 21 de desembre del 2018  
i del dilluns 10 de juny al divendres 20 de juny del 2019. 
*L’entrada del matí dels alumnes de P-3 serà esglaonada i podran arribar entre les 9:00h i les 
9:30 h. 
Els dies 12,13 I 14 de setembre s’ha fet l’adaptació de P3. 
 

HORARI DEL PROFESSORAT (activitats d’horari fix) 

 

L’horari comú d’exclusives del professorat del Centre és el següent: 

            Dilluns (12:30-13:30 h): Reunions pedagògiques/Claustres. 

 Dimarts (12:30 –14:00 h): Coordinació de nivell o especialitat. 

            Dimecres (12:30 –13:30h) Comissions. 

            Dijous (12:30 – 14:00h): Claustre/Cicle. 

*Dins del seu horari cada mestre/a disposa d’una hora d’atenció a pares. 

HORARI DE VISITES 

 

             Direcció: divendres de 9:00h-10:00h hores 

 Cap d’estudis: dimecres de 9:55h -10:45h hores 

Secretaria: divendres de 15:00h-16:30h 
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3.4 TORNS DE VIGILÀNCIA DE PATI  

 

PATI D’EDUCACIÓ INFANTIL 

 

           Dilluns :     Carme (TEI), Diamar Leiva, Sara Salmeron i Pilar Mateo.  

          Dimarts : Carme (TEI),  Diamar Leiva, Lluïsa Espallargas i Natàlia    

             Novau.          

 Dimecres :  Carme(TEI),   Sara Salmeron, Mercedes Péres i Paqui Escudero. 

Dijous : Carme(TEI) , Isabel Martín, Ana Cris Gorrochategui i Lluïsa    Espallargas 

Divendres : Carme (TEI), Mercedes Pérez i Natàlia Novau. 

Les substitucions de vigilància del pati d’Educació Infantil es fan rotativament. 

PATI D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 

Dilluns : Lorena Estevan, Cristina Ruano, Marina Sellart. 
(Substitucions:  Rosa Pedrero, Laia Pastor i Daniel Andrés). 
 

Dimarts : Mª Cruz Herreros, Judith Puig, Feli Carazo i Sílvia Ortiz. 
(Substitucions: Àngela Rodríguez, Sílvia Pérez, Mª Eulalia Pasqual i Laia García).   
 

Dimecres : Jessica Mansergas, Marta Ponce, Jordi Lluch i Alicia. 
(Substitucions: Lorena Estevan, Cristina Ruano i Marina Sellart). 
 

Dijous:  Núria( biblioteca) , Rosa Pedrero, Laia Pastor i Daniel Andrés 
(Substitucions: Jessica Mansergas, Marta Ponce, Jordi Lluch i Alícia Soler). 

Divendres : Núria( biblioteca), Àngela Rodríguez, Sílvia Pérez, Mª Eulalia Pascual i Laia 
García.  
(Substitucions: Mª Cruz Herreros, Judith Puig, Feli Carazo i Sílvia Ortiz). 

 

Els dijous i divendres a l’hora de l’esbarjo, la professora Núria Manzanaro romandrà a la 
biblioteca, amb una altra mestra Francisca Escudero, per oferir el servei de préstec de llibres a 
l’alumnat de 2n a 6è. 

Els dies de pluja tots els mestres s’encarregaran de vigilar l’esbarjo de l’alumnat de l’etapa 
corresponent.  
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3.5 ORGANIGRAMA 

 

EQUIP DIRECTIU 

 

Directora:  Sílvia Ortiz Adé  

Cap d’estudis: Àngela Rodríguez Pérez  

Secretària: Ana Cristina Gorrochategui Sanroman  

 

COORDINADORES DE CICLE 

 

  Natàlia Novau Mur (Educació Infantil) 

  Judith Puig Casanovas (Cicle Inicial) 

  Sílvia Pérez Espinosa (Cicle Mitjà) 

 Feli Carazo García (Cicle Superior) 

  

Coordinador d’Informàtica: Jordi Lluch Pellicer 
 
Coordinador de Riscos Laborals: Daniel Andrés Arévalo. 
  
Coordinadora de llengua, interculturalitat i cohesió social del centre: Rosa Mª Pedrero 
 

COMISSIONS 

 

Biblioteca : Rosa Pedrero, Diamar Leiva, Paqui Escudero i Mª Eulàlia Pasqual 

Informàtica : Natàlia Novau, Sílvia Pérez i Judith Puig i Alícia Soler 

Ciències i hort : Lluïsa Espallargas, Lorena Estevan, Daniel Andrés i Sílvia Ortiz 

Matemàtiques : Mercedes Pérez, Feli Carazo, Jordi Lluch i Jessica Mansergas 

Mesures i suports a la diversitat (MESUDI) : Núria Manzanaro, Pilar Mateo, Marina Manzanaro i 
Àngela Rodríguez. 

La comissió de festes serà cada cicle l’encarregada d’organitzar una festa: 

             -Ed. Infantil: El Carnaval. 

             -Cicle Inicial: Sant Jordi. 

             -Cicle Mitjà: La tardor.     

             -Cicle Superior: El Nadal. 
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Intercicle organitzarà la festa de final de curs i la setmana intensiva del treball del projecte 
interdisciplinar: “Un tomb pel món” que es fa a tots els nivells de l’escola de P3 a 6è al segon 
trimestre. 
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4.ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
 

4.1. SORTIDES I EXCURSIONS 

 

4.1.1 INFANTIL 

 

P3 P4 P5 
LA CASTANYADA A CAN MONTCAU (tot el dia) 

31 d'octubre de 2018 

CONCERT DE SANTA CECÍLIA 
22  de novembre de 2018 

Cantada de nadales a la 
llar d'infants 

14-12-18 

Activitat al COSMOCAIXA 
“Toca toca” 

28-11-18 

SORTIDA AL ZOO 
(tot el dia) 

“Taller d'animals 
salvatges” 
17-10-2018 

CONCERT DE NADAL 
19 de desembre de 2018 

Contes bojos de 
l'Hervé Tullet 

15-02-2018 (a l’aula) 
08-03-2019 (Biblioteca) 

Kveta Pakovxka 
16-01-2019 (a l'aula) 

06-02-2019 

Anthony Brown 
  

28-01-2019 (a l’aula) 
       08-02-2019 (Biblioteca) 

TÀPIES 
P3 (29-03-19)   P4 (04-04-2019)   P5 (05-04-2019) 

Activitat “Clik” al 
COSMOCAIXA 

07-05-2019 

CAN JULIÀ   
 Sant Esteve de 

Serrovires(TOT EL DIA) 
”Pa i galetes” 
05-03-2019 

 

GRANJA PIDELASERRA 
(tot el dia) 
20-05-2019 

LA LLEGENDA DE SANT 
 JORDI - Castell de 

Cornellà  
(data sense concretar) 

COLÒNIES CAN RIBAS 
(Bigues i Riells) 

10-11 i 12 d'abril de 2019 

 
Altres sortides i/ o activitats 

-Taller de petites mascotes (P3-P4-P5) : (data a concretar) 

-Audició al Patronat(P5) : 02 març de 2019 

-Teatre en anglès a l'escola(P5) : 08-05-19 

-Música a l'aula (P3-P4-P5) (data a concretar) 

-Teatre a l'escola (P3-P4-P5): 12 de novembre de 2018 
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-Representació Llegenda de Sant Jordi a la llar d'infants:”L'arc de sant Martí”(data sense 

concretar) 

-Visita a la residència d'avis Blau Almeda (data sense concretar) 

4.1.2 CICLE INICIAL 

 

PRIMER CURS SEGON CURS 

COLLSEROLA 
8/11/2018 

LA VEREMA A CAN JULIÀ 
Sant Esteve Sesrovires 

28/09/18 

PARC DE BOMBERS 
2nB-23/10/18 
2nA-30/10/18 

CONCERT DE SANTA CECÍLIA 
22/11/18 

Visita de la FADA ONDINA 
(pendent) 

CONCERT DE NADAL 
19/12/18 

FIRA DE NADAL 
20/12/18 

AUDICIÓ al PATRONAT 
16/01/19 

BIBLIOTECA MARTA MATA 
22/01/2019 

CORNELLÀ EN MINIATURA 
13/02/19 I 20/02/19 

CORNELLÀ EN MINIATURA 
16/01/19 I 30/01/19 

CIÈNCIA DIVERTIDA 
6/03/19 

AQÜARIUM DE BARCELONA 
25/03/19 

MONTSERRAT 

21/032019 

MMACA-Tàngram 
3/04/19 

COLÒNIES a CAN RIBAS 
10-11-12/04/19 
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CAMINA DESCALÇ 
16/05/2019 

PLANETARI BOMBOLLA 
9/05/2019 

 

Altres activitats al centre: 

- Educació viària: 2n (dia sense concretar novembre 2018) 

-Solistes a l’aula: 1r 5 de novembre i 2n 8 de novembre 

-PLOC( 1r i 2n visita d’un il·lustrador (pendent) 

- Animació lectora: visita de la il·lustrador1r i 2n( pendent de confirmació) 

- Visita Fada Ondina: (pendent de confirmació) 

- Tallers de música a l'aula: 1r 5 de novembre i 2n 8 de novembre 

 - Teatre en anglès :2n 08/05/2019 

            -Atletisme 1r (pendent) 

             - Jocs el món al camp de futbols Sant Idelfons –Cornellà(pendent) 
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4.1.3 CICLE MITJÀ 

 

TERCER CURS QUART CURS 

CIM DE LES ÀGUILES 

Sant Feliu de Codines 

4 de desembre de 2018 

MUSEU DE LES AIGÜES 

Cornellà 

17 d’octubre de 2018 

Concert SANTA CECÍLIA 

22 de novembre de 2018 

Concert NADAL 

19 de desembre de 2018 

FIRA DE NADAL 

Cornellà de Llobregat 

20 de desembre de 2018 

TALLER DE METEOROLOGIA 

27de març de 2019 

FÀBRICA CACAOLAT 

13 de març de 2019 

PARC DE LES OLORS 

Santa Eulàlia de Ronçana 

15 de maig de 2019 

COLÒNIES 

Residència Àster(Hospitalet de l’Infant) 

15-16-17 de maig de 2019 

 

 

 

Altres activitats i sortides: 

- Audició a l’aula:  3r 12/11/18 

- Museu de les matemàtiques: geometria 3r  24/10/18 

- Audició al Patronat  3r 29/01/19 

- Coneguem l’Ajuntament: 3rA: 12 i 19/02/19 

- T’explico la meva escola:3r A/B: 20/02/19 

- Teatre Patronat: 12 de març de 2019 

- Gimnàstica acrobàtica 3rA/B 11 i 13 /06/19 

- Visita biblioteca Sant Idelfons 21/01/19 i 19/03/19 

- Educació viària 4t (pendent dia novembre de 2018) 
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- Ciència divertida;4t reacciona tenim química: 10 de gener de 2019 

- Audició a l’aula: 4t : 08/10/18  

- Teatre al Patronat 4t : 12 de març 

- Olimpíades: 4t  (pendent) 

- Teatre en anglès( gimnàs): 4t  08/05/19 

- Cantània:4t 30/05/19 

- Animació lectora a l’escola (Aula) ( pendent)  

- Cantada de nadales al casal d’avis d’Almeda. (pendent)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓ GENERAL DEL CENTRE. Curs 2018-2019         ESCOLA DOLORS ALMEDA 

  45  
 

4.1.4 CICLE SUPERIOR 

 

 

CINQUÈ CURS SISÈ CURS 

MUSEU DE MATEMÀTIQUES DE 

CATALUNYA 

Cornellà de Llobregat 

19 de setembre de 2018 

CAMINS ESCOLARS 

Cornellà de Llobregat 

21 de setembre de 2018 

CAMINS ESCOLARS 

Cornellà de Llobregat 

20 de setembre de 2018 

MUSEU I MINES PREHISTÒRIQUES 

Gavà 

6 de novembre de 2018 

PARLAMENT 

Barcelona 

11 de desembre de 2018 

FIRA DE NADAL 

Cornellà de Llobregat 

20 de desembre de 2018 

FIRA DE NADAL 

Cornellà de Llobregat 

20 de desembre de 2018 

CANTADA DE NADALES A LA RESIDÈNCIA 

BLAU ALMEDA 

21 de desembre de 2018 

AUDICIÓ AL PATRONAT 

Cornellà de Llobregat 

5 de febrer de 2019 

AUDICIÓ AL PATRONAT 

Cornellà de Llobregat 

5 de febrer de 2019 

CURSA D’ORIENTACIÓ 

Cornellà de Llobregat 

5 de març de 2019 

VISITA ALS DOS INSTITUTS ADSCRITS 

Cornellà de Llobregat 

Data pendent de confirmar 

BIBLIOTECA GARCIA NIETO 

Cornellà de Llobregat 

6 de març de 2019 

GIMCANA MATEMÀTICA 

Cornellà de Llobregat 

Maig 2019 

DELTA DEL LLOBREGAT 

El Prat de Llobregat 

7 de maig de 2019 

ROCÒCROM 

Can Mercader (Cornellà de Llobregat) 

13 de maig de 2019 

PARC NATURAL DEL GARRAF 

Data pendent de confirmar 

COLÒNIES CALA MONJOI 

Roses 

3, 4 i 5 de juny de 2019 

 

PORT AVENTURA 

Vila-seca (Tarragona) 

11 de juny 2019 

 

Altres activitats al centre: 

- Taller de música a l’aula (5è: 30-10-18 /6è: 24-10-18) 

- Educació vial (6è: data pendent de confirmar) 

- Concert de Santa Cecília: 22-11-18 
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- Taller de ciència divertida “Fun biomedicine” (6è: 11-12-18) 

- Concert de Nadal: 19-12-18 

- Taller d’eficiència energètica (5è: 10-01-2019) 

- Taller “Murs” (6è: 18-05-2019) 

- Teatre en anglès: 23-05-19 

- Taller d’educació afectiva i sexual (6è: data pendent de confirmar) 

- Animació lectora: visita d’un autor (data pendent de confirmar). 

- Taller “La Nur i en Llorenç cerquen un país en pau” (5è: 11-06-19) 
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5. FORMACIÓ PERMANENT 
 

PROFESSORAT TIP NOM DE L’ACTIVITAT 

Isabel Martin 
(tutora P3 A) 

A 

C 

 

 

Coneixement del medi: programació competencial. 
Els ambients d’aprenentatge a infantil i primària. 
 
 
 

Diamar Leiva 
(tutora P3B) 

A Coneixement del medi: programació competencial. 

 Sara Salmeron 
 (subs. Tutora P4 A) 

A Coneixement del medi: programació competencial. 

  
Lluïsa Espallargas 
(tutora P4 B) 

A 
T 
 

GT 

C 

C 

Coneixement del medi: programació competencial. 
(Sostenibilitat) per continuar formant part de la Xarxa d’Escoles per a la 
Sostenibilitat 
Els ambients de joc i aprenentatge a Educació Infantil i primària (grup de 
treball) 
Intervenció educativa en alumnat en condició de l’espectre autista (CEA). 
 
Els projectes de treball de vida d’aula a primària 
 

Natàlia Novau 
 (tutora 
P5A/coordinadora 
 E. Infantil) 

A 

S 

C 

Coneixement del medi: programació competencial. 

Coordinació de l’etapa 0-6. 

Els projectes de treball de vida d’aula a primària 

Mercedes Pérez 
(tutora P5 B) 

A Coneixement del medi: programació competencial. 

Lorena Estevan 
 (tutora 1r A) 

A  

C 

Coneixement del medi: programació competencial. 

Els ambients d’aprenentatge a infantil i primària 
 

Judith Puig 
(tutora 1r B/coord. C. 
Inicial) 

A 
C 

GT 
GT 

Coneixement del medi: programació competencial. 

Els projectes de treball de vida d’aula a primària. 
Coordinació del grup de treball els ambients de joc i aprenentatge a 
educació infantil i primària (grup de treball) 
 

Jessica Mansergas 
(tutora 2nA) 

A 

C 

Coneixement del medi: programació competencial. 

Els ambients d’aprenentatge a infantil i primària 
 

Rosa Pedrero 
 (tutora 2n B) 

A Coneixement del medi: programació competencial. 

Biblioteques escolars de Cornellà (BEC). 
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S 

C 

Els ambients d’aprenentatge a infantil i primària. 
 

 

Cristina Ruano 
 (tutora 3r A) 

A 

C 

Coneixement del medi: programació competencial. 

Avaluació formadora. Canviem la pràctica a l’aula.  

Marta Ponce 
(tutora 3r B.) 

A Coneixement del medi: programació competencial. 

Mª Cruz Herreros 
(tutora 4t A) 

A 

C 

Coneixement del medi: programació competencial 

Funcionament delS grups interactius a l’aula. 
  

Laia Pastor 
 (tutor 4t B) 

A 

 

C 

Coneixement del medi: programació competencial: programació 
competencial 

Funcionament dels grups interactius a l’aula  

Marina Sellart 

 (tutor 5è A/ 

especialista EE) 

A 
C 
C 

Coneixement del medi: programació competencial 

Funcionament dels grups interactius a l’aula. 

Curs mitjà educació viva CAIEV 

Feli Carazo 
(tutora 5èB/ 
coordinadora C. 
Superior 

A 
C 
C 
S 

Coneixement del medi: programació competencial 
Funcionament dels grups interactius a l’aula. 
Ara matemàtiques. Saber-ne més per ensenyar-les millor 

Elaboració de projectes comuns primària-secundària a Cornellà de 

Llobregat 

 

Jordi Lluch 
 (tutor  6èA) 

 

A 
C 
C 
S 

Coneixement del medi: programació competencial 

Funcionament dels grups interactius a l’aula. 

Ara matemàtiques. Saber-ne més per ensenyar-les millor. 

SEMTAC Seminari de Tecnologies per l’aprenentatge i el coneixement. 

 

MªEulàlia Pasqual 
(tutora 6è B) 

A 
C 

Coneixement del medi: programació competencial 
Funcionament dels grups interactius a l’aula. 

Núria Manzanaro 
(especialista ee) 

A 

C 

 Coneixement del medi: programació competencial 

Intervenció educativa en alumnat en condició de l’espectre autista (CEA). 

Pilar Mateo 
 (especialista ee) 
 

A 
C 

Coneixement del medi: programació competencial 
Intervenció educativa en alumnat en condició de l’espectre autista (CEA). 

Sílvia Pérez 
(especialista anglès) 

A 
C 

Coneixement del medi: programació competencial 
Funcionament delS grups interactius a l’aula  
 

Laia García 
 (especialista anglès)  

A 
C 
C 

Coneixement del medi: programació competencial. 
Avaluació formadora. Canviem la pràctica a l’aula.  
Developing oral expression through drama activities.  
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Alícia Soler 
(mestra primària) 

A 
C 

Coneixement del medi: programació competencial. 
Funcionament dels grups interactius a l’aula. 

Andrea Lluch 

(mestra primària) 
A 
C 

Coneixement del medi: programació competencial. 
Curs d’anglès nivell proficiency. 

Paqui Escudero 

(especialista 
música) 

A 

C 

C 

 

Coneixement del medi: programació competencial. 

Avaluació formadora. Canviem la pràctica a l’aula.  
 
Els ambients d’aprenentaTge a infantil i primària. 

Dani Andrés 
 (mestra primària) 

A 

C 

 GT 

Coneixement del medi: programació competencial 

Funcionament dels grups interactius a l’aula. 

Grup de treball d’E.F de Cornellà 

Silvia Ortiz 

(direcció) 

S   
A 
S 
C 
C 

L’organització del centre. Coordinació de les direccions. 
Coneixement del medi: programació competencial 

Formació permanent per directors/es del Baix Llobregat (curs 2018-19) 

Ara matemàtiques. Saber-ne més per ensenyar-les millor 

Funcionament dels grups interactius a l’aula. 
 
 

Ana Cris Gorrochategui 
(secretària) 

A 

S 

Coneixement del medi: programació competencial. 

Coordinació de secretaris i secretàries de centres., 

Àngela Rodríguez 
(Cap d’ estudis) 

S 
 

S 
 

C 
A 
C 
C 
C 
S 
C 
C 

Elaboració de projectes comuns primària-secundària a Cornellà de 
Llobregat 
Estratègies de millora en la metodologia i en l’organització del centre. Caps 
d’estudi. 
Formació d’Excel·lència per a caps d’estudi 
Coneixement del medi: programació competencial. 
Els ambients d’aprenentatge a infantil i primària 
Els projectes de treball de vida d’aula a primària 
Funcionament delS grups interactius a l’aula  
Coordinació primària-secundària a Cornellà de Llobregat 
Projectes de treball i eines d’avaluació.Neus Sanmartí 
Tertúlies centres  
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6. DIFUSIÓ  
 

La difusió del pla anual als diferents sectors de la comunitat educativa es farà de la 

següent manera: 

 

- Claustre: 

Els membres del Claustre han col·laborat en l’elaboració d’aquest document en els plans 

de treball de les diferents comissions, fent propostes d’actuacions i revisant els diferents 

aspectes del pla en reunions de comissions i reunions de cicle. Un cop presentat al 

Consell Escolar s’enviarà el document per tramesa electrònica a tot el professorat i 

s’inclourà a la carpeta de documents de coordinació de cada cicle, per fer el seguiment i 

l’avaluació de les diferents actuacions al llarg del curs escolar. 

 

- Consell Escolar: 

La proposta de pla anual consensuada pel Claustre s’envia per tramesa electrònica als 

membres del Consell Escolar pel seu coneixement, prèviament a la reunió d’aquest 

òrgan. 

 

- Famílies: 

El centre envia per tramesa electrònica o en paper aquelles activitats o actuacions del 

pla anual presentades al Consell Escolar que els afecta directament (sortides, 

reunions...). La disponibilitat del document per a totes les famílies i la seva consulta es 

penjarà a la web de la nostra escola. 

 

- Alumnes: 

L’alumnat serà informat d’aquelles actuacions recollides al Pla Anual que els afecti 

directament a través dels/les  tutors/es corresponents. La Directora del Centre informarà 

als delegats d’altres actuacions d’interès. 
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7. ANNEX 
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Servei Educatiu Baix Llobregat 5 

Cornellà de Llobregat - Sant Joan Despí 

 

PLA D’ACTUACIÓ AL CENTRE. CURS 2018-2019 

 

Nom del centre: ESCOLA DOLORS ALMEDA 

Localitat: Cornellà de Llobregat 

Tipologia del centre: públic     Nombre d’unitats: 18 

 

Nom dels professionals de servei educatiu de zona 

 

CRP:  Teresa Giménez, Lucia Sánchez, Urbano Martínez 

EAP-Psicopedagoga:  Magdalena Sánchez 

EAP-Treballador social: Alejandro Argüelles 

EAP-Fisioterapeuta: Anna Piñol 

CREDA: Oriol Ticó 

ELIC: Gemma Vives 

Horari i periodicitat d’atenció de cada professional 

CRP: En funció de demanda 

EAP-Psicopedagoga: Dimarts setmanal.  

EAP-Treballadora social: En funció de demanda 

EAP-Fisioterapeuta: Dimecres i divendres setmanal 

ELIC: Dimecres quinzenal.  

CREDA: Especificat en l’annex d’aquest pla. 

 

 

 

 

Signatura de la professional referent del         Signatura de la Direcció del centre 

Servei Educatiu  Silvia Ortiz 

Magdalena Sánchez Rius 

 

http://aplitic.xtec.cat/pls/gafoas/pk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_header=Men%C3%BA%5Epk_for_mod_menu.p_for_opcions_menu?p_perfil=RES*Cerca%20d%27activitats%5Epk_for_mod_res.p_for_form_cons_res?p_submit=Llistar%2520activitat/s*Llista%20d
http://aplitic.xtec.cat/pls/gafoas/pk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_header=Men%C3%BA%5Epk_for_mod_menu.p_for_opcions_menu?p_perfil=RES*Cerca%20d%27activitats%5Epk_for_mod_res.p_for_form_cons_res?p_submit=Llistar%2520activitat/s*Llista%20d
http://aplitic.xtec.cat/pls/gafoas/pk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_header=Men%C3%BA%5Epk_for_mod_menu.p_for_opcions_menu?p_perfil=RES*Cerca%20d%27activitats%5Epk_for_mod_res.p_for_form_cons_res?p_submit=Llistar%2520activitat/s*Llista%20d
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Cornellà de Llobregat, setembre de 2018 

 Pla d’actuació en el centre: Escola Dolors Almeda 

 

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 

1.1 Assessorament per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat, i optimització 
dels recursos i suports del centre (MEE, AEE, grups reforç...). Especial 
atenció i seguiment d’alumnes NESE i NEE i  acolliment nou alumnat i 
les seves famílies.  

1.2 Coordinació i participació periòdica en les diferents comissions :  CS, 
CAD"Potenciació de la comissió d'atenció a la diversitat com una 
estructura organitzativa del centre que ha de proposar l'organització 
i la gestió de les mesures i els suports per atendre tot l'alumnat i que 
ha de fer-ne el seguiment i l'avaluació per tal d'ajustar aquestes 
mesures i suports a les seves necessitats"  

1.3  Coordinació sistemàtica amb els diferents professionals que donen  suport 
a la inclusió del centre. 

1.4 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 

EAP-TS 

 

 

  

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 

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. 

EAP –PSIC 
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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. 

2.3 Participació en el projecte Corneliada: lectura en veu alta. 

2.4 Participació en el projecte d’impuls de l’expressió escrita. 

2.5 Implicació en el projecte de matemàtiques  

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. 

 

 

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 

-  Salut : CRETDIC, CSMIJ, CAPI, CHM, CDIAP, Pediatria, altres serveis. 

- Serveis Socials. 

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, 

EAP –PSIC 

 

 

 

CRP 
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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 

-  Mostra de punts de llibre 

 

3.6.  Participar en els Programes del Departament d’Ensenyament. 

  

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.  

CRP 
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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: 

- 3060771306 Coneixement del medi: programació competencial 

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 de bones pràctiques 

  

ELIC 

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 
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 Àmbit B: Alumnat i Famílies 

  

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

 

  

6.1 Recollida i anàlisi de les noves demandes de valoració psicopedagògica, 
fisioterapeutica 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 presenten. Especial 
incidència alumnes NESE i NEE i a les seves famílies. 

6.2 Realització d’informes NESE i NEE 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. 

6.4 Col·laboració en la tramitació de beques i ajuts per als alumnes amb NEE. 

EAP –PSIC 

EAP-Fisio 

EAP-TS 

 

 

  

  

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

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

●      Nombre d’informes NESE i NEE 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 NESE i NEE i alumnat nouvingut 
conjuntament amb professionals del centre i/o de serveis externs. 

EAP –PSIC 

EAP-Fisio 

ELIC 

EAP TS 
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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 informació de beques i ajuts. 

 

EAP –PSIC 

EAP-Fisio 

EAP TS 

  

  

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 
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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. 

 

Identif. de 
l’alumne/a 

Data  de 
naixement 

Nivell 
educatiu 

Comp. ling. / 
Discapacitat1 

 

Data d’inici 
intervenció 

Temps 
atenció 

setm 

alumne 

Temps 
atenció 
setm 

família 

Temps 
atenció setm 

professorat 

Observacions: 

Actuacions des de  
CREDA 

E.T..R. 04/04/2012 1ER F Set 2017 1  sess Trim trim  

 

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

 

Indicadors d’avaluació acordats amb el centre 
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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 
4. Nombre de nens valorats com acreditors d’atenció logopèdica segons els criteris i protocols 

establerts pel CREDA en relació al total de demandes realitzades. 
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LLIBRES DE TEXT CURS 2018-2019 (CICLE INICIAL) 

 

 

NIVELL TÍTOL EDITORIAL ISBN 

1r 

Matemàtiques  Innovamat  

Llengua catalana:Practica i 
aprèn - Dimensions i 

competències 
Baula 978-84-479-3675-5 

Llengua catalana: Practica i 
aprèn - Comprensió lectora 1 

Baula 978-84-479-3687-8 

Lengua Castellana: comprensión 
lectora 

Baula 978-84-479-3439-3 

Rooftops 1. Class Book Oxford 9780194503020 

Música i dansa: cançoner 3r Cruïlla 978-84-66119122 

 
Material complementari 1r: 

 2 fotografies de carnet 

 Bata per fer plàstica 

 Motxilla d’esquena o de nanses (només hauran de portar l’esmorzar, 
l’aigua i l’agenda, NO pot ser motxilla de rodes) 

 Carmanyola per l’esmorzar 

 Ampolla d’aigua 

 1 paquet de tovalloletes  

 1 paquet de mocadors de paper 

 Se’ls repartirà l’agenda la primera setmana. 
 
 

NIVELL TÍTOL EDITORIAL ISBN 

2n 

Matemàtiques Innovamat  

Llengua catalana:Practica i 
aprèn - Dimensions i 

competències 
Baula 978-84-479-3676-2 

Llengua catalana: Practica i 
aprèn - Comprensió lectora 

Baula 978-84-479-3688-5 

Lengua castellana: comprensión 
lectora 2 

Baula 978-84-479-3440-9 

Rooftops 2. Class Book Oxford 9780194503037 

Música i dansa: cançoner 4t Cruïlla 978-84-66119382 

 
Material complementari 2n: 

 Bata per fer plàstica 

 1 paquet de mocadors de paper 

 Agenda (han de portar l’agenda que se’ls hi va donar a 1r) 
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LLIBRES DE TEXT CURS 2018-2019 (CICLE MITJÀ) 
 
 

NIVELL TÍTOL EDITORIAL ISBN 

3r 

Matemàtiques 3. Activitats Vicens Vives 978-84-682-2083-3 

Llengua catalana 3r.  
Llibre de coneixements. 

Barcanova 978-84-489-3163-6 

Llengua catalana 3r. 
Dossier d’aprenentatge. 

Barcanova 978-84-489-3164-3 

Lengua castellana 3º.  
Libro de conocimientos 

Barcanova 978-84-489-3171-1 

Lengua castellana 3º. 
Dosier de aprendizaje 

Barcanova 978-84-489-3172-8 

Medi Natural, Social i Cultural 3r. 
Llibre de coneixements. 

Barcanova 978-84-489-3191-9 

Medi Natural, Social i Cultural 3r. 
Dossier d’aprenentatge. 

Barcanova 978-84-489-3192-6 

Rooftops 3. Class Book Oxford 9780194503358 

Rooftops 3. Activity Book Oxford 9780194503365 

Música i dansa: cançoner 5è Cruïlla 978-84-66122337 

4t 

Matemàtiques 4. Activitats Vicens Vives 978-84-682-2980-5 

Llengua catalana 4t.  
Llibre de coneixements. 

Barcanova 978-84-489-3167-4 

Llengua catalana 4t. 
Dossier d’aprenentatge. 

Barcanova 978-84-489-3168-1 

Lengua castellana 4º.  
Libro de conocimientos 

Barcanova 978-84-489-3176-6 

Lengua castellana 4º. 
Dosier de aprendizaje 

Barcanova 978-84-489-3177-3 

Medi Natural, Social i Cultural 4t. 
Llibre de coneixements. 

Barcanova 978-84-489-3196-4 

Medi Natural, Social i Cultural 4t. 
Dossier d’aprenentatge. 

Barcanova 978-84-489-3197-1 

Rooftops 4. Class Book Oxford 9780194503518 

Rooftops 4. Activity Book Oxford 9780194503525 

Música i dansa: cançoner 6è Cruïlla 978-84-66122535 

 
 
 

 Aquests llibres son socialitzables i es reutilitzen de l’any anterior 
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LLIBRES DE TEXT CURS 2018-2019 (CICLE SUPERIOR) 
 
 

NIVELL TÍTOL EDITORIAL ISBN 

5è 

Matemàtiques 5 Vicens Vives 978-84-682-1963-9 

Llengua catalana 5è.  
Llibre de coneixements. 

Barcanova 978-84-489-3314-2 

Llengua catalana 5è.  
Dossier d'aprenentatge. 

Barcanova 978-84-489-3315-9 

Lengua castellana 5º.  
Libro de conocimientos. 

Barcanova 978-84-489-3319-7 

Lengua castellana 5º.  
Dosier de aprendizaje. 

Barcanova 978-84-489-3320-3 

Medi Natural, Social i Cultural 5è. 
Llibre de coneixements. 

Barcanova 978-84-489-3329-6 

Medi Natural, Social i Cultural 5è. 
Dossier d’aprenentatge. 

Barcanova 978-84-489-3330-2 

Rooftops 5. Class Book Oxford 9780194503679 

Rooftops 5. Activity Book Oxford 9780194503686 

6è 

Matemàtiques 6 Vicens Vives 978-84-682-1576-1 

Llengua catalana 6è.  
Llibre de coneixements. 

Barcanova 978-84-489-3479-8 

Llengua catalana 6è.  
Dossier d'aprenentatge. 

Barcanova 978-84-489-3480-4 

Lengua castellana 6º.  
Libro de conocimientos. 

Barcanova 978-84-489-3483-5 

Lengua castellana 6º.  
Dosier de aprendizaje. 

Barcanova 978-84-489-3484-2 

Medi Natural, Social i Cultural 6è. 
Llibre de coneixements. 

Barcanova 978-84-489-3539-9 

Medi Natural, Social i Cultural 6è. 
Dossier d’aprenentatge. 

Barcanova 978-84-489-3540-5 

Rooftops 6. Class Book Oxford 9780194503815 

Rooftops 6. Activity Book Oxford 9780194503822 

 
 
 

 Aquests llibres son socialitzables i es reutilitzen de l’any anterior 
 

 


