
 
 
Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

CEIP EL MONTCAU 

C/ del Pi nº 1 
Ordal (Subirats) 
Tel. 93 8179132 
a8029155@xtec.cat 

 

 
 

 

 

 

  

 

Curs 2019- 2020 



 

Programació General Anual  -ESCOLA EL MONTCAU-  

 
 

 

 

 
 

1 
 

 
Resolució de la directora del centre educatiu Escola El Montcau –ZER SUBIRATS-, 
d’Ordal, per la qual aprova la present Programació General Anual del curs 2019-2020. 
 

Com a directora del centre educatiu Escola El Montcau, d’Ordal, i en aplicació de les competències 
que estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, modificada per la Llei 
orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, d’acord amb la Resolució 
de 23 de juny de 2016, per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres 
per al curs 2019-2020, i d’acord amb el parer del consell escolar del centre, segons consta a l’acta de 
la sessió de data 17 d’octubre de 2019,  
 
RESOLC: 
 

1. Aprovar la Programació Anual General que segueix a aquesta resolució, per al període 2019-
2020.  
 

2. Comunicar aquesta resolució al consell escolar del centre i donar-la a conèixer a tota la 
comunitat educativa. Així mateix, aquest projecte estarà a disposició de l’Administració 
educativa. 

 
 

Ordal,  17  d’octubre de 2019 
 

La directora 
 

 

(signatura) 
 

Laura Benito Lorenzo 
 
   
 
 

 

 

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/Resolucio_instruccions_14_15.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/Resolucio_instruccions_14_15.pdf
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Índex 

1- OBJECTIUS GENERALS DEL CENTRE PEL CURS 2019-2020 

  

    1.1 Àmbit curricular i pedagògic –MILLORA DELS RESULTATS- 

1.1.1 Millorar la competència matemàtica. 

1.1.2 Millorar la competència comunicativa i lingüística en llengua anglesa. 

1.2 Àmbit organitzatiu 

1.2.1 Millorar la projecció externa del centre. 

1.3 Àmbit de relacions 

1.3.1 Potenciar  el benestar al centre de tota la comunitat educativa. 

2- ORGANITZACIÓ 

2.1. Alumnat i Equip de cicle 

2.2. Plantilla del professorat 

2.3. Horari i calendari general 

2.3.1. Dedicació horària dels càrrecs directius. 

2.3.2. Calendari de dedicació horària docent. 

    2.3.3. Esbarjo i vigilàncies dels patis. 

2.3.4. Substitucions de baixa durada. 

2.4. Assessorament i suport al centre 

 2.4.1. Educador Social Municipal i Treballadora Social del CRP. 

 2.4.2. Psicopedagoga de l’EAP. 

2.5. Òrgans 

2.5.1. Claustre de mestres. 

2.5.2. Consell Escolar. 

2.5.3 Coordinacions 

2.6. Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) 
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3- GESTIÓ DEL CURRÍCULUM 

3.1. Ampliació horària: Sisena Hora 

3.2. Avaluacions 

4- FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 

4.1. Formació d’Escola 

4.2. Altres cursos de formació 

5- ACTIVITATS ESCOLARS COMPLEMENTÀRIES 

5.1. Sortides i Tallers 

   5.1.1. Teatre a Vilafranca. 

   5.1.2. Sortides per cicles.    

5.2. Colònies 

5.3. Activitats pedagògiques al recinte escolar 

      5.3.1. Bibliobús. 

      5.3.2. Teatre en anglès. 

      5.3.3. Autors a les aules. 

  5.3.4. La música a l’escola. 

 5.4. Activitats fora del recinte escolar 

5.4.1. Sortides a l’entorn. 

6- RELACIÓ FAMÍLIA- ESCOLA 

6.1. Reunions d’escola 

6.2. Informes 

 

7- MATERIAL ESCOLAR 
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8- SERVEIS MUNICIPALS I COMARCALS 

      8.1. Transport Escolar 

8.2. Ajuntament i Entitats del Poble: activitats complementàries dins el recinte escolar 

      8.2.1. Aula d’Estudi. 

      8.2.2. Festa Medi Ambient. 

      8.2.3. Escola de Música Alt Penedès. 

 8.2.4. Festa de fi de curs i comiat dels alumnes de sisè. 

8. 2. 5 Neteja i Manteniment 

8.3. AMPA 

      8.3.1. Servei d’Acollida. 

      8.3.2. Menjador Escolar. 

      8.3.3. Activitats Extraescolars. 

8.3.4 Pati obert 
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1- OBJECTIUS GENERALS DEL CENTRE PEL CURS 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 

(PGA) 

ESCOLA EL MONTCAU 

2019-2020 

MILLORA DELS 
RESULTATS EDUCATIUS 

Objectiu alineat amb el PEC  

Millorar la competència 
matemàtica. 

 

Millorar la competència 
comunicativa i 

lingüística en llengua 
anglesa. 

 

 

PROJECCIÓ EXTERNA 

Objectiu alineat amb el 
PdD  

 

 

Millorar la projecció 
externa del centre.  

 

CONVIVÈNCIA AL CENTRE 

Objectiu alineat amb el PEC  

 

Potenciar  el 
benestar al centre 
de tota la comunitat 

educativa. 
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1.1. ÀMBIT CURRICULAR I PEDAGÒGIC  

OBJECTIU 1.1.1. Millorar la competència matemàtica del nostre alumnat. GRAU 

D’ASSOLIMENT 

PREVIST 

INDICADORS D’IMPACTE:  

 Percentatge d’alumnes que superen les Proves d’avaluació de 6è en 

matemàtiques. (Avaluació externa) 

 Percentatge d’alumnes que superen la dimensió de resolució de 

problemes. (Avaluació interna) 
 

 
80% 

Responsable: Equip directiu.  

ACTUACIONS 
INDICADORS  

(GRAU DE QUALITAT I 
D’EXECUCIÓ) 

 

 

1. Tria de materials i classificació per cicles, tot 

cercant crea línia d’escola.  

Nombre de sessions de treball 

pedagògic de l’equip de mestres en 

relació a l’actuació.  

90% 

2. Assignació d’un mestre referent a l’àmbit.  Persona assignada. 100% 

3. Revisió dels acords d’escola (metodològics i 

organitzatius) per tal d’introduir el treball per 

estacions i el treball en agrupacions diferents.  

Nombre de sessions de treball 

pedagògic de l’equip de mestres en 

relació a l’actuació. 

 

90% 

4. Implementació progressiva de les millores 

consensuades tant a nivell metodològic com 

organitzatiu.  

Grau de satisfacció dels alumnes 
respecte les activitats de l’àmbit 
matemàtic.  

80% 

5. Treball específic de la lògica matemàtica per a 

la participació a les proves Cangur. 

Alumnes participants a les proves 
Cangur. 

100% 

MECANISMES DE SEGUIMENT:   

 Planificació anual. Horari i calendari. 

 Control per part de l’equip directiu de la feina feta. 

 Registre amb la recollida d’informació de les trobades de treball. 

 Proves Cangur. 

 Memòria Anual 19-20. 
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OBJECTIU 1.1.2. Millorar la competència comunicativa i lingüística en  

llengua anglesa del nostre alumnat. 

GRAU 

D’ASSOLIMENT 

PREVIST 

INDICADORS D’IMPACTE: 

 Percentatge d’alumnes que superen les Proves d’avaluació de 6è en llengua 

anglesa. (Avaluació externa) 

 Percentatge d’alumnes que superen la dimensió de comunicació oral. 

(Avaluació interna) 

 
 

80% 

Responsable: Equip directiu. Coordinadora GEP i especialista d’anglès.  

ESTRATEGIES I ACTUACIONS 
INDICADORS  

(GRAU DE QUALITAT I 
D’EXECUCIÓ) 

 

 

 

1.Ús de la llengua anglesa en àrea no lingüística 

(3r, 4t, 5è i 6è).  

 

- Implementació d’unitats didàctiques de 

l’àrea de medi en llengua anglesa a 3r, 4t, 

5è i 6è. (Learning About) 

Recull d’actuacions durant les 

coordinacions- Drive. Revisió del 

drive i ordenar-ho. 

Nombre d’activitats. 

100% 

 

2.Incorporació de canvis organitzatius i de gestió 

amb la participació al GEP.  

 

- Organització d’activitats de comunicació 

en anglès: School radio, jocs de rol, 

teatre...  

Grau de satisfacció dels alumnes 

respecte les activitats en llengua 

anglesa.  

80% 

3- Demanda de l’auxiliar de conversa al 

Departament per impulsar l’ús de la llengua oral a 

l’aula interactuant a través d’activitats. 

Demanda feta (oferta del 

Departament d’Educació). 
100% 

MECANISMES DE SEGUIMENT:   

 Recull i constància de les reunions entre el Grup Impulsor. 

 Elaboració dels documents. 

 Activitats: Programes de ràdio gravats i emesos, partides de rol jugades, obra de teatre... 

 Memòria Anual 19-20. 

 

 

 



 

Programació General Anual  -ESCOLA EL MONTCAU-  

 
 

 

 

 
 

8 
 

1.2. ÀMBIT ORGANITZATIU 

OBJECTIU: 1.2.1. Millorar la projecció externa del centre. 
GRAU 

D’ASSOLIMENT 

PREVIST 

INDICADORS D’IMPACTE: Nombre d’accions realitzades al centre difoses a la 
web, revista i altres publicacions. 

 
80% 

Responsable: Equip directiu. Coordinació digital.  

ACTUACIONS 
INDICADORS  

(GRAU DE QUALITAT I 
D’EXECUCIÓ) 

 

1. Incorporació noves funcionalitats al menú de 

la web de l’escola. 

Menú de la web. Nombre de 

visites. 
80% 

2. Actualització la web de l’escola amb la 

publicació dels documents que han d’estar 

publicats segons la normativa actual. 

Percentatge de documents 

publicats a la WEB. 
100% 

3. Compra d’un domini propi pel centre i creació 

de comptes per cada cicle amb l’objectiu final 

d’establir canals de comunicació i difusió 

(informació, imatges...). 

Domini comprat i comptes creats. 

Ús del comptes. 
100% 

4. Dinamització com a línia d’escola de la 

utilització del Google classroom, sobretot a les 

especialitats (anglès, música…) i cicle superior. 

Percentatge d’ús de l’entorn d’aula 

virtual. 
60% 

 

5. Difusió i publicació de noticies i activitats als 

mitjans locals, a l’entrada de l’escola, a la ràdio 

de l’escola i a les sessions de trobada amb 

l’AMPA.  

Nombre de noticies i activitats 

difoses. 
80% 

6. Participació a concursos i programes 

(Escoles Verdes, Agencia de Residus, Concurs 

Mallol, Recerkids...) 
Índex de participació. 80% 

7. Decoració d’escola harmònica i coherent amb 

els nostres projectes i singularitats de centre. Decoració i imatge del centre. 80% 

8. Disseny, organització i realització d’una jornada 

de Portes Obertes per famílies del centre i 

famílies noves. 

Grau de satisfacció de les famílies. 

Grau de participació a la jornada 

per part de les famílies. 

80% 

MECANISMES DE SEGUIMENT:   

 Memòria Anual 19-20 i web del centre. 
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1.3. ÀMBIT DE RELACIONS 

OBJECTIU: 1.3.1. Potenciar el benestar al centre. 

GRAU 

D’ASSOLIMENT 

PREVIST 

INDICADORS D’IMPACTE: Document elaborat “Pla de Convivència al centre”. 

 
 

90% 

Responsable: Equip directiu. CAD.  

ACTUACIONS 
INDICADORS  

(GRAU DE QUALITAT I 
D’EXECUCIÓ) 

 

1. Elaboració de la diagnosi i esborrany del 

document de centre “Pla de Convivència”. 

Accions fetes a l’aplicatiu i 

document. 
100% 

2.  Presentació en claustre la diagnosi inicial del 

Pla de convivència i extreure plegats la línia de 

treball.  

Elaboració esborrany Pla de 

Convivència. 
90% 

3. Realització d’activitats que promouen el 

benestar al centre: A educació Infantil sessions 

de treball emocional amb  “El Budi i la Pensi”, a 

primària treball específic de cohesió de grup, 

treball cooperatiu, escolta i valoració. A CM 

activitat de protagonistes compartida amb EI. Per 

comunitat de grans i petits tallers de diverses 

temàtiques (benestar d’un mateix i vers els altres, 

ioga, expressió, natura, manualitats...) Felicitació 

de tots els aniversaris del centre tot treballant el 

vincle entre ells i amb els adults. 

Grau de satisfacció dels alumnes i 

de les famílies. 

Nombre d’activitats. 

90% 

4. Actuacions acordades al Pla de treball de l’EAP 

(annex 1). 
Seguiment del pla acordat al 

document. 
100% 

5. Atenció individualitzada i personal al despatx de 

famílies i posterior seguiment del suggeriment o 

queixa. 

Nombre de queixes i suggeriments 

mensuals escoltats al despatx. 
60% 

6. Dinamització de les sessions de cicle i claustre 

per tal de garantir el benestar de l’equip de 

mestres (dinàmiques de distensió, converses de 

coneixença, celebracions, gestió del temps...) 

Grau de satisfacció dels mestres. 

Nombre d’activitats. 
80% 

MECANISMES DE SEGUIMENT:   

 Aplicatiu del Departament d’Educació per a l’elaboració del “Pla de Convivència”. 

 Memòria Anual 19-20 
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2- ORGANITZACIÓ 

2.1. Alumnat i Equip de Cicle 

Cursos Alumnes Aulari i nom de la classe Equip de Cicle 
Alumnat 

cicles 

Alumnat 

etapes 

P3 12 

Educació Infantil 

1a planta aules 1 i 2 

Imma Gómez 

Susana Gil 

Gemma Carrasco 

27 27 P4 9 

P5 6 

1r 9 Cicle Inicial 

2a planta aula 2 

 

Núria Mas 

Maria González (esp. música) 
13 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

2n 4 

3r 6 Cicle Mitjà 

2a planta aula 3 

 

Lluís Capellades 

Imma Bel(esp. Ed. Física) 
17 

4t 11 

5è 5 Cicle Superior 

2a planta aula 4 

 

 

Laura Benito 

Pep Ortiz (Esp. Anglès) 
8 

6è 3 

AULES ALUMNES 
* Dades a data 14/10/19 

65 

 

2.2. Plantilla del professorat 

D’acord al Decret de plantilles 19-20 que estableix el Departament, aquest curs l’escola disposa de 5 

grups i 6,5 mestres dels quals són:  

 

Educació Infantil Educació Primària Especialistes Escola 

2.5 mestres 3 mestres 1 mestres 

 

Les hores d’especialistes de ZER són acordades entre les direccions de les escoles i de la ZER. Aquest 

curs, l’escola disposa de 44 hores lectives entre els tres especialistes, repartides de la següent manera:  

● Marta Martín/ Maria González, Educació Musical, 12 hores lectives. 

● Pep Ortiz, Llengua Anglesa, 18 hores lectives. 

● Imma Bel, Educació Física, 14 hores lectives. 
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2.3. Horari i calendari general 

L'horari de les classes pels  alumnes d’Educació Infantil i Primària és de 9h a 13h i de 15h a 17h. 

El calendari d'aquest curs és del 12 de setembre fins al 19 de juny (inclosos) 

Els dies de festa de lliure disposició són: 

 - Dilluns, 4 de novembre de 2019 

 - Dijous, 5 de desembre de 2019 

 - Dilluns, 24 de febrer de 2020 

 - Dilluns, 9 de març de 2020 

 - Dilluns, 1 de juny de 2020 

El calendari de vacances és: 

- Nadal: del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020 (inclosos) 

- Setmana Santa: del 4 al 13 d’abril de 2020 (inclosos) 

- Del 8 al 19 de juny de 2020 la jornada serà continuada de 9 a 13 hores 

- El 20 de desembre de 2019 la jornada serà de 9 a 13 hores 

 

2.3.1. Dedicació horària dels càrrecs directius 

L’equip directiu està format per: 

➢ Laura Benito (directora) amb 9 hores de dedicació 

➢ Laura Moreno (secretària) amb 4.5 hores de dedicació 

 

2.3.2. Calendari de dedicació horària docent 

Aquesta és l’organització horària de les hores d’exclusiva al migdia. També hi ha exclusives de 

coordinació i càrrecs dins d’horari i a les coordinacions de ZER és dediquen 2 hores.  

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Nivell o atenció 

famílies 

Cicle pedagògic 
Cicle organitzatiu 

Claustre Nivell o atenció 

famílies 

 

Els consells escolars d’escola i de ZER es faran a la tarda, a partir de les 17h, preferentment els dilluns 

o dimarts. 
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2.3.3. Esbarjo i vigilàncies dels patis 

Durant l’esbarjo es distribuirà el pati segons les propostes de joc i el calendari establert. 

PATI GRAN 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Imma Bel 

Lluís 

Núria 

Marta 

Pep 

Laura B 

Carme 

Lluís 

Núria 

Imma Bel 

Marta 

Pep 

Pep 

Lluís 

Núria 

 

PATI PETIT 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Susana 

Imma  

Laura B 

Susana 

Imma  

Laura M 

Gemma 

Imma 

Gemma 

Susana 

Laura M 

Gemma 

Susana 

Imma 

Els dies de Bibliobús, un mestre acompanyarà als alumnes que necessitin agafar o retornar llibres.       

 

Els DIES DE PLUJA tothom fa pati. ELS EQUIPS DE CICLE S’ORGANITZARAN. 

2.3.5. Substitucions de baixa durada: 

Davant les característiques dels horaris i els agrupaments d’aquest curs, es prioritzarà cobrir 

l’activitat que estiguin realitzant els nens/es en aquell moment: cicle, comunitats, nivells o escola. 

La distribució i la cobertura la gestionarà l’Equip Directiu. 

 

2.4. Assessorament i suport al centre 

2.4.1. Educador Social Municipal i Treballadora Social del CRP. 

L’Ajuntament disposa d’un educador social. L’escola o la família concretarà  la seva intervenció 

mitjançant aquest organisme. L’educador d’aquest curs és - 

També - intervé des de l’àmbit educatiu  i acompanya a les famílies sota demanda del centre amb seu als 

Serveis Educatius. 

 

2.4.2. Psicopedagoga de l’EAP. 

Assessor/a psicopedagògic/a:  -   

Horari i periodicitat: 3r dijous de cada mes  
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2.5. Òrgans 

2.5.1. Claustre de mestres 

El dia destinat per a la reunió de Claustre són els dijous de 13 a 14 hores. 

La convocatòria de les reunions i l’aprovació de l’acta anterior es farà a través de correu electrònic. 

2.5.2. Consell Escolar 

El Consell Escolar es reunirà de manera ordinària tres cops al curs i extraordinàriament quan faci falta.  

La convocatòria de les reunions i l’aprovació de l’acta anterior es farà a través de correu electrònic. 

Els components del Consell Escolar són: 

✓ Presidenta del Consell Escolar: Laura Benito. 

✓ Secretària: Laura Moreno. 

✓ Representants del claustre de mestres: Lluís Capellades, Nuria Mas i Pep Ortiz. 

✓ Representant de l’Ajuntament: Marcos Pérez. 

✓ Representant de l’AMPA i dels pares i mares: Paqui Granadal. 

✓ Representants de pares i mares: Josep Raventós i Marta Dos Santos. 

2.5.3 Coordinacions 

Per tal de fer funcionar l’escola correctament l’equip de mestres hem repartir tasques i funcions. Aquest 

curs funcionarem amb la coordinació d’informàtica, de biblioteca, de riscos laborals, de material, de 

sortides, CAD i projectes. 

 

2.6. Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) 

La junta de l’AMPA està formada per: 

✓ President, comunicacions, reunions amb l'Equip Directiu i representant al Consell Escolar d’Escola 

✓ Secretària i reunions amb l’Equip Directiu 

✓ Tresorera i reunions amb l’Equip Directiu 

S’organitzen en les següents comissions: Menjador, extraescolars i festes. 
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3- GESTIÓ DEL CURRÍCULUM 

 

3.1. Ampliació horària: sisena hora 

 

L’escola aplica la SISENA HORA als alumnes d’infantil i primària, fent tots 30 hores de classe 

setmanals. 

➢ EDUCACIÓ INFANTIL:  

Tallers  2h 

Hora del Conte  2h 

Ambient 1h 
 

➢ PRIMÀRIA: Cicle Inicial 

Tallers 2h 

Estacions 3h 
 

➢ PRIMÀRIA: Cicle Mitjà 

Música (flauta) 1,5h 

Tallers 2h 

Learning About (GEP) 1h 

Creativitat 0,5h 
 

➢ PRIMÀRIA: Cicle Superior 

Tallers  2h 

Learning About (GEP) 1,5h 

Música (flauta) 1,5h 
 

 

3.2. Avaluacions 

EDUCACIÓ INFANTIL i PRIMÀRIA 

 

Cicle /dates Educació Infantil Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle superior 

1r trimestre Primera quinzena de desembre de 2019 

2n trimestre Última quinzena de març de 2020 

3r trimestre Setmana del 1 al 5 de juny de 2020 
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4- FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 

4.1. Formació d’Escola 

Aquest curs l’escola no realitzarà cap formació del PFdZ. Tot i així, s’ofereix la possibilitat d’assistir 

amb certificació a l’assessorament de l’escola Subirats (Lavern) com a formació de ZER, anomenada  

“Programem i avaluem” . 

L’objectiu principal d’aquesta formació serà formar als mestres per dotar-los de les eines, recursos i 

autonomia a l'hora de programar i posar les bases teòriques de la tasca avaluadora, reflexionant sobre les 

diferents parts que la componen i la seva importància. 

➢ Formadora: - 

➢ El calendari/les dates seran: 07/10/19, 21/10/19, 18/11/19, 20/01/20, 03/02/20, 13/03/20, 

30/03/20, 04/05/20, 11/05/20, 25/05/20 

 

4.2. Altres cursos de formació 

★ Laura Moreno: Seminari secretàries. 

★ Laura Benito: Seminari de direccions de centres de Primària i Curs de formació sobre l’exercici 

de la funció directiva. 
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5- ACTIVITATS ESCOLARS COMPLEMENTÀRIES 

5.1. Sortides i Tallers 

5.1.1. TEATRE VILAFRANCA 

DIA ESPECTACLE LLOC GRUP No alumnes 

19/11/19 Cistells de la caputxeta Auditori Vilafranca P3, P4 i P5 27 

26/11/19 Mon pare és un ogre Auditori Vilafranca 5è i 6è 8 

28/01/20 Nora i el jazz Auditori Vilafranca 1r i 2n 13 

11/03/20 Mur Auditori Vilafranca 5è i 6è 8 

16/04/20 Laika Auditori Vilafranca 3r i 4t 17 
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5.1.2. SORTIDES I TALLERS PER CICLES 

EDUCACIÓ INFANTIL 

DIA ACTIVITAT LLOC No alumnes 

Maig 2020 Aula de natura la Puput Can Rossell 27 

CICLE INICIAL 

14/11/19 Juguem amb el cos II 

mNATEC 

Terrassa 13 

Març- Abril 

2020 

Fem astronomia al Planetari 

del Museu 

Granollers 13 

CICLE MITJÀ 

21/10/19 Exposició “human bodies” Barcelona 17 

Maig 2020 Jaciment Ibers Subirats 17 

CICLE SUPERIOR 

26/11/19 Vinceum Vilafranca 8 

11/3/20 Visita cultural Vilafranca 8 

275/020 Congrés de ciència Barcelona 8 

Durant el  juny de 2020 es celebrarà la Festa del MUNICIPI. 
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5.2. Colònies 

Aquest curs els alumnes des de 1r a 6è marxen els dies 11, 12 i 13 de maig de 2020 a la casa de 

colònies Artur Martorell, a Calafell. Els nens i nenes de P3, P4 i P5, van a la mateixa casa de colònies 

els dies 12 i 13 de maig. 

 

5.3. Activitats pedagògiques al recinte escolar 

5.3.1. Bibliobús  

El Bibliobús ofereix una activitat gratuïta per tots els alumnes de l’escola, enguany serà dimarts 10 de 

desembre de 2019 l’espectacle s’anomena Sol amb la Lluna de la companyia Sgratta i ho anirem a 

veure a l’Ateneu Ordalenc (Ordal). 

5.3.2. Teatre en anglès 

L’escola organitza una obra teatral en anglès amb la companyia Blue Mango. L’obra és titula Greck 

Legends i va dirigida als alumnes de cicle mitjà i cicle superior de la ZER, activitat que es farà a cada 

una de les escoles el divendres 20 de març de 2020. 

5.3.3. Autors a les aules 

Des del Departament de Cultura de la Generalitat, Lletres a les Aules/Autors permet que els alumnes 

lectors entrin en contacte directe amb els escriptors. A aquest programa hi està adherit el cicle superior 

de l’escola i de la ZER. Aquest curs s’ha demanat a en Pep Molist o l’Oriol Canosa, pendent 

d’adjudicar. 

5.3.4. La música a l’escola 

Aquest curs es celebrarà el dia de la música i els músics, Santa Cecilia, el 21 de novembre en 

col·laboració amb l’EMAP (Escola de Música de l’Alt Penedès). 

5.4. Activitats fora del recinte escolar 

5.4.1. Sortides a l’entorn i de mobilitat sostenible 

A partir de diferents projectes i en els diferents nivells educatius, les sortides a l’entorn proper 

complementen els aprenentatges a l’aula. Aquestes sortides no representen cap cost econòmic ni de 

funcionament del centre, l’equip de mestres les considerem importants per assolir i millorar les 

capacitats dels alumnes. 
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6- RELACIÓ FAMÍLIA- ESCOLA 

6.1. Reunions d’escola 

● Reunió General d’Escola, dilluns 9 de setembre de 2019 a les 17h. 

● Reunions corresponents a cada un dels cicles: 

➢ Els Pardals ( Llar d’infants) durant el mes d’octubre. 

➢ Educació Infantil, 30 de setembre de 2019 

➢ Cicle Inicial, 8 d’octubre de 2019 

➢ Cicle Mitjà, 3 d’octubre de 2019 

➢ Cicle Superior, 2 d’octubre de 2019 

● Cada equip de cicle-tutors farà, com a mínim, una entrevista al curs per informar del procés 

d’aprenentatge dels alumnes i per explicar com va assolint els objectius del curs. 

6.2.- Informes:   

➢ INFANTIL 

 1ª AVALUCIÓ: informe escrit el 19 de desembre de 2019. 

 2ª AVALUCIÓ: informe escrit el 19 de juny de 2020; amb possibilitat d’entrevista entre el 22 i 

el 26 de juny de 2020. 

 

➢ PRIMÀRIA 

✓ 1er TRIMESTRE: informe escrit el 19 de desembre de 2019. 

✓ 2on TRIMESTRE: informe escrit el 2 d’abril de 2020. 

✓ 3er TRIMESTRE: informe escrit el 19 de juny de 2020; amb possibilitat d’entrevista entre el 22 

i el 26 de juny de 2020. 

7- MATERIAL ESCOLAR 

L’escola s’encarrega de gestionar i demanar tant el material fungible, com del material 

manipulable d’aula. La quota de material és de 110€ tant a infantil com a primària. Es dona la 

possibilitat de pagar en una o tres vegades l’import total. L’Ajuntament ofereix beques d’ajut per pagar 

el material escolar. 

Les famílies s’encarreguen de comprar els quaderns de text necessaris per cada cicle.  Els llibres 

de text són socialitzats i els presta l’escola.  
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8- 

 

SERVEIS MUNICIPALS I COMARCALS 

8.1.- Beques Consell Comarcal 

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ofereix i gestiona beques de menjador escolar pels alumnes el 

centre. Aquest curs han estat becats 11 alumnes amb el 50% i 2 amb el 100% pel Consell Comarcal, i 

des de l’escola hem demanar a Educo (ONG de Cooperació Internacional per la Defensa i Protecció de 

la Infància) completar el 50% restant de beca de menjador de 3 famílies després de reunir-nos en 

comissió social.  

8.2. Ajuntament i Entitats del Poble: activitats complementàries dins el recinte escolar 

8.2.1. Aula d’Estudi. 

Els dijous de 14h a 15h s’obrirà l’aula d’estudi a la biblioteca de l’escola per a tots els nens i nenes 

a partir de cicle mitjà, aquesta aula està subvencionada per l’Ajuntament. 

8.2.2. Festa de Medi Ambient 

Cada any l’Ajuntament organitza la Festa de Medi Ambient. Una trobada de diferents entitats 

relacionades amb el món de l’ecologia i que acostuma a ser a la primavera. Aquesta trobada d’entitats es 

fa al municipi de Lavern un diumenge al matí  i els alumnes hi participen amb diferents activitats. 

8.2.3. Escola de Música de l’Alt Penedès 

Aquest curs com a novetat l’escola cedeix el seu espai per poder acollir activitats gestionades per 

l’EMAP. S’han inscrit nens suficients per poder fer un grup de sensibilització amb alumnes d’infantil, i 

també es faran classes de bateria. 

El seu horari serà el següent: 

Dilluns De 17h a 19h Aula d’EE (bateria) 

Dimecres De 17h a 18h  Aula d’infantil 

8.2.4. Festa de fi de curs i comiat dels alumnes de sisè 

Divendres 12 de juny de 2020, es realitzarà la festa de fi de curs en horari de tarda- vespre amb tots els 

nens i nenes de l’escola, mestres i famílies. Una vegada acabat l’espectacle, l’AMPA organitza el pica-

pica de fi de curs al pati de l’escola.      

8.2.5 Neteja i Manteniment 

El servei de neteja del centre està gestionat per una empresa contractada per l’Ajuntament de Subirats. 

A la nostra escola són dues persones les encarregades de netejar l’escola. Pel que fa el manteniment del 

centre, l’Ajuntament, tot i no ser el titular del centre, s’encarrega d’aquest. L’escola notifica les tasques 

a fer mitjançant un correu electrònic i la brigada ve al centre mensualment a fer-ho (el 2n dijous de 

cada mes). 
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8.3. AMPA 

8.3.1. Servei d’Acollida 

L’AMPA ofereix un  Servei d’acollida matinal que es  fa a l’aula d’infantil i funciona en horari 

matinal (de  8h a 9h)  per tots els alumnes de l'escola i la llar d’infants.  

8.3.2. Menjador Escolar 

La coordinació del menjador està a càrrec la coordinadora de empesa Salia. Ella serà l’enllaç amb 

les famílies, l’AMPA i l’empresa. I qui vetllarà pel bon funcionament d’aquest servei. 

Els alumnes que utilitzen el servei de menjador són uns 35 alumnes entre fixes i esporàdics. L’AMPA 

ha contractat els serveis de l’empresa Salia (Tendel & Tours S.L), que s’encarrega de tota l’organització 

del servei, la gestió econòmica i contractació de les monitores. 

La direcció del centre autoritza a l’ús del  Menjador i Cuina als alumnes de la Llar d’Infants que 

tenen la seva pròpia educadora. 

8.3.3. Activitats Extraescolars 

L’AMPA/AFA organitza les diferents activitats extraescolars. Aquest curs hi ha cinc extraescolars: 

✓ Patinatge, els dimarts de 17.30h a 19h. Aquesta activitat es fa a la pista. Hi participen 6 alumnes. 

✓ Play English (anglès en moviment), els dimecres de 17h a 18h. Hi participen 4 alumnes. 

✓ English (petits) els dimarts de 17h a 18h. Aquesta activitat es fa a l’aula d’infantil. Hi participen 7 

alumnes. 

✓ English (grans) els dijous de 17h a 18h. Aquesta activitat es fa a l’aula d’educació especial. Hi 

participen 5 alumnes. 

✓ Karate, els dilluns de 17h a 18h. Aquesta activitat es fa a la sala de psicomotricitat. Hi participen 11 

alumnes. 

Dels 65 alumnes del centre 25 fan una o dues tardes d’extraescolar a l’escola, això vol dir que 

aquest curs un 38% dels alumnes de l’escola participen a les extraescolars. 

8.3.4 Pati obert 

Les famílies i els alumnes poden gaudir del pati de l’escola durant algunes tardes a la setmana fora 

d’horari lectiu. El pati de l’escola i uns lavabos queden oberts els dilluns, dijous i divendres de 17 a 19h. 

 

 

Ordal, 15 d’octubre de 2019 


