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INTRODUCCIÓ 
 
La Programació General Anual del Centre recull la concreció de les prioritats i dels              
aspectes relatius a les activitats i al funcionament del centre per al curs escolar              
corresponent, tant pel que fa a l’àmbit pedagògic, organitzatiu i de gestió. Parteix de la               
memòria del curs anterior realitzada i aprovada per tots els membres de la Comunitat.  
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A.Objectius del curs 19-20 
 

Aquest curs 2019/2020 ampliem l’objectiu 1 i mantenim dos dels objectius del curs passat,              
ja que considerem que les actuacions plantejades necessiten un curs més per tal de              
valorar la incidència de l’èxit. Tot i això, es mantindran algunes activitats i afegirem              
d’altres.  

 
OBJECTIU 1: MILLORAR  LA COMPETÈNCIA COMUNICATIVA 

LINGÜÍSTICA EN CATALÀ, CASTELLÀ I ANGLÈS 
 

A l’escola entenem l’avaluació com un procés formatiu, d’aquí que incorporem           
mecanismes de coavaluació i autoavaluació en el dia a dia a les aules. 
L’avaluació és contínua i global al llarg de tota l’etapa, centrada en la consolidació de               
les competències bàsiques i els criteris d’avaluació de les àrees, per tant, al final de cada                
trimestre s’haurà d’entregar a direcció les graelles d’observació que s’han fet al            
llarg del trimestre.  
La finalitat de l’avaluació és identificar els continguts i les competències assolides pels             
alumnes, així com identificar les dificultats en el procés d’aprenentatge per trobar            
estratègies per superar-les. 
Així fem ús de diferents instruments d’avaluació: graelles d’observació, proves individuals,           
rúbriques i presentacions. 
 
Per tal de mesurar de forma objectiva la millora de la competència comunicativa, a inici i                
final de curs, es realitzen diferents proves estandaritzades per als diferents cursos com les              
Teberosky, les ACL i diferents expressions escrites.  

. 
Per tal de millorar la competència comunicativa en català, castellà i anglès, utilitzem             
diferents estratègies metodològiques i d’organització d’aula. Aquest curs, de les diferents           
activitats que realitzem, n’hem escollit cinc per valorar la seva incidència en la millora dels               
resultats.  
 
Algunes d’aquestes activitats/actuacions es repeteixen respecte el curs passat ja que           
pensem que calen consolidar-se per arribar a aconseguir els resultats òptims.  

 
 

Activitat 1: Racons lingüístics en el tram de petits i mitjans 
OBJECTIU ESPECÍFIC Treballar l’expressió i comprensió oral i escrita en català a través d’un treball 

autònom per racons. 
 
 

Activitat 2:  Tertúlies Literàries (de 3r a 6è) 
OBJECTIU ESPECÍFIC:  Promoure el gust per a la lectura i l’expressió oral en català a partir de la                

realització de tertúlies literàries amb la lectura d’un clàssic. 
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Activitat 3:  Expressió escrita en 2 x 1 (primària) 
OBJECTIU ESPECÍFIC Planificar, produir i revisar textos  amb adequació a la situació comunicativa 

i amb ajut de suports 
 

Activitat 4:  La conferència (primària) 
OBJECTIU ESPECÍFIC Promoure l’expressió oral a partir de l’exposició d’un tema triat per alumnat. 
  
 

Activitat  5: Rutines de llengua matí i tarda (primària) 

OBJECTIU ESPECÍFIC 
Millorar l’hàbit lector i l’expressió oral a partir de diferents activitats 
relacionades amb les llengües, tot potenciant la importància de la 
puntualitat en el dia a dia a l’escola.  

 

 

 

 

Altres activitats que es porten a terme a l’escola i que enguany no avaluarem la seva 

incidència: 

 

● Programa Erasmus Plus 20-21 

● Programa eTwinning 19-20 

● Auxiliar de conversa en llengua anglesa 

● Padrins lectors (2n primària- ESO) 

● Taller de periodisme a cicle superior 

● Taller de teatre a primària 

● Taller de cuina en anglès a cicle superior 

● Llibre família-escola (de 2n a 5è) 

● “Atrapallibres “ (ClijCAT) a 6è 

● Lletres a les aules 3r 

● Lectura en veu alta tram de grans 

● Biblioteca dins l’horari escolar 
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OBJECTIU 2: IMPULSAR EL TREBALL COMPETENCIAL I L’AVALUACIÓ 
FORMATIVA EN LA PRÀCTICA DOCENT A LES AULES PER AFAVORIR 

LA INCLUSIÓ I EL PROTAGONISME DE L’ALUMNAT.  
 

Activitat 1: Consolidar l’organització del treball en equips 
OBJECTIU 
ESPECÍFIC 

Crear espais de reflexió vers la pràctica docent amb equips de treball estables per 
cada tram: claustres pedagògics, organització per trams, equips impulsors... 

 
 

Activitat 2:  Treball per projectes interdisciplinars 
OBJECTIU 
ESPECÍFIC Potenciar el treball per projecte interdisciplinar: mestres referents a projectes 

 

 

Activitat 3: Programa d’Innovació Pedagògica Tecnologies Digitals per 
a l’Aprenentatge  

OBJECTIU 
ESPECÍFIC 

Impulsar la competència digital per tal d’afavorir l’aprenentatge de la comunitat. 
(veure Pla TAC) 

 
 
 
Altres activitats que es porten a terme a l’escola i que enguany no avaluarem la seva 

incidència: 

 

● 2x1 i mig grup 

● Exposicions de bones pràctiques entre els/les mestres 

● Grups interactius (primària) 

● Treball competencial matemàtic 

● Tallers 

● Padrins i fillols 
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OBJECTIU 3: PARTICIPAR, PROMOURE I FER DIFUSIÓ DE 
PROJECTES RELACIONATS AMB L’ENTORN 

 

Activitat 1:  Aprenentatge-servei a 6è 
OBJECTIU ESPECÍFIC Conèixer i participar amb organitzacions i entitats del municipi, afavorint un 

servei a la comunitat. 
 

 

Activitat 2:  Activitats proposades per entitats, empreses i organismes 
de l’entorn escolar 
OBJECTIU ESPECÍFIC Impulsar i participar en aquelles activitats pedagògiques de l’entorn, el 

municipi, empreses i altres organismes que s’adeqüin al projecte d’escola. 
 

 

Activitats: 

1. Participar en totes les activitats del Pla Educatiu Entorn 
2. Continuar participant en el projecte Formigues Cooperatives UdG 
3. Participar a les proves Cangur de matemàtiques. 
4. ULISSES: Projecte d’acompanyament lector amb alumnes de l’INS Vicenç Plantada i 

l’alumnat de 2n del nostre centre. 
5. Centre de Salut Mental (hospital de Mollet): Col.laboració durant tot el curs a la biblioteca               

de l’escola. 
6. Formem part del Consell dels Infants de l’Ajuntament de Mollet: és una activitat dirigida als               

i les alumnes de sisè i es porta a terme durant tot el curs  
7. Xerrades per part de l’Equip Directiu a estudiants en pràctiques e estudiants del INS 

Gallecs i d’un Màster de la UB 
8. Jornades de robòtica per part dels alumnes de l’INS Aiguaviva dins del servei comunitari  
9. Servei Comunitari amb l’INS Plantada en la franja de tallers  
10. TEA: Taller d’estudi assistit. 
11. Establir una sortida al Museu Abelló, un cop per cicle 
12. Seguiment Projecte Piefecitos. 
13. TASCA. Projecte d’animació sociocultural (tallers amb gent gran) 
14. Projecte  Anti-Bullying (Fundació Barça) 
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B. Organització i gestió de 

recursos 
1. Dades d’escolarització 
 
Dades d’escolarització 2019-2020 (2 d’octubre de 2019) 
 

Nivell Nombre alumnes 
P3 50 
P4 50 
P5 49 
1r 49 
2n 46 
3r 51 
4t 50 
5è 49 
6è 51 

 
 
 2. Horari i calendari escolar       Veure calendari curs 19-20  
 
Les activitats s’inicien amb l’acollida matinal a ¾ de 8 del matí i es tanca l’escola en                 
finalitzar el SEP, el TEA i les activitats extraescolars. 
L’horari de l’alumnat és els matins de 9 a 2/4 d’1 i a la tarda de 3 a 2/4 de 5, de dilluns a                        
divendres.  
Les portes principals s’obren 5 minuts abans per tal que tothom pugui estar a l’aula               
puntual. A les sortides també s’obren 5 minuts abans per deixar entrar a les famílies. 
Els nens i nenes que fan SEP el faran dilluns i dimarts de 2/4 de 5 a ¼ de 6. 
El 20 de desembre i del 8 al 19 de juny faran horari intensiu de 9 a 13h. 
La franja de pati és d’11 a 2/4 de 12 a tots els cursos, excepte P3 d’11 a ¾ de 12. 
A partir del segon trimestre, els divendres a la tarda de 16:30 a 17:15 es realitzarà                
l’activitat de Coral pels alumnes de 3r a 6è (màxim 25 alumnes), duta a terme per les                 
mestres de música. 
L’horari dels i les mestres s’ha elaborat atenent la normativa vigent que actualment és de               
37,5h setmanals: docència: 24h / activitats d’horari fix i relacionades amb la docència: 7h . 
Altres activitats, fora de l’horari de permanència al centre: 

● Consell escolar/Gestora 
● Coordinació comissions mixtes. 
● Festes i actes que celebrem al llarg del curs. 
● Jornada Portes Obertes. 
● Reunions adaptació P3  
● Reunions de famílies (mínim 2 per curs) 
● Jornades de formació, xerrades... 
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3. Òrgans de govern 
 
3.1. Equip Directiu 
 
Actuacions que es portaran a terme aquest curs, a part de les pròpies del càrrec: 

● Mantenir les hores de coordinació: Els dilluns al matí (de les 11h a les 12’30). No                
és un traspàs de informació, serà un espai de treball que tindrà continuació en els               
diferents trams. 

● Per tal d’optimitzar més el temps, les sessions de treball per trams, per grups, per               
comissions, ... estan posades en el calendari que compartim tots el claustre. 

● Mantenir l’InfoBesora: cada divendres els i les mestres de l’escola reben un correu             
on es donen informacions que afecten al llarg de la setmana següent. 

● Acollida i acompanyament de mestres, sobretot els que s’incorporen aquest curs. 
● NOFC, Pla d’acollida i Projecte de convivència: Presentar-los al claustre i al Consell             

Escolar al primer trimestre per tal de poder aprobar-los, excepte el de convivència             
que ho farem al segon. Un cop aprovats cal penjar-los a la web. 

● Anar a les reunions d’inici de curs de cada nivell per tal de presentar l’equip. 
● Elaborar un dossier informatiu en format paper i/o digital, tant per les famílies com              

pels mestres del funcionament i del dia a dia de l’escola. Fer un resum per penjar-lo                
a la web de l’escola 

● Tramitar el certificat de Delictes de naturalesa sexual per a tots els voluntaris/es             
que ho sol·licitin.  

 
3.2. Claustre 
 
 Actuacions que es portaran a terme aquest curs, a part de les pròpies: 

● Continuarem fent claustres pedagògics els dijous, organitzats amb Equips         
impulsors. Quan sigui necessari, es substituirà per un d’informatiu. 

● Continuar amb la presentació de bones pràctiques educatives entre els equips           
impulsors 

● La coordinadora de riscos laborals gestionarà el pla d’emergència durant el primer            
trimestre. 

● Comissió CAD: està formada per les coordinadores, l’equip directiu i la referent de             
l’EAP. Ens reunirem un cop al mes els dilluns al matí, per tal de valorar i prioritzar                 
els casos derivats.  

 
3.3. Consell Escolar  
 

● Dur a terme les actuacions pròpies d’aquest òrgan de govern. 
 
 
 

 
Escola Can Besora       c/ Sabadell,45 08100 Mollet del Vallès       www.canbesora.com 

8 



4. Òrgans de gestió i coordinació 
 
4.1. Trams 
 
Tenim organitzat els diferents cursos de l’escola en 3 trams: petits (P3, P4 i P5), mitjans                
(1r, 2n i 3r) i grans (4t, 5è i 6è) per tal d’afavorir diversos aspectes com: 
 
-Una plantilla estable per a cada tram formada pels tutors/es, especialistes i mestres de              
suport en els 3 cursos. Això facilita la coordinació, el treball en equip i el coneixement dels                 
i les alumnes. 
-Definir un objectiu específic per a cada tram que permeti el seu assoliment al llarg dels 3                 
anys: 

-Petits: Consolidar el treball d’hàbits i rutines i iniciar el treball competencial per             
projectes. Inici del procés de la lecto-escriptura. 
-Mitjans: Consolidar el treball de la lecto-escriptura mitjançant racons. Seguir          
treballant de manera competencial a través del treball per projectes. 
-Grans: Potenciar l’autonomia dels i les alumnes i el treball competencial a través             
del treball per projectes. 

 
Actuacions generals que s’han de dur a terme: 

- Programar i/o dur a terme i avaluar activitats conjuntes de tram i/o escola 
- Programar les activitats de projecte. 
- Organitzar, portar a la pràctica i avaluar les sortides pedagògiques i els tallers             

realitzats a les aules. 
- Consolidar el treball d’hàbits i rutines. 
- Preparar, portar a terme i fer valoracions conjuntes de les reunions de famílies 
- Portar a terme les reunions d’atenció a la diversitat.  

 
4.2. Equip de Coordinació 
 
4.2.1 Coordinació pedagògica 
 
L’equip de coordinació està format per l’equip directiu i les coordinadores de cada tram. 
Es reuneix dilluns al matí per tal de gestionar i coordinar les informacions a transmetre a                
cada tram. 
S’elabora una acta que es comparteix amb tot el claustre i es comenta a cada tram. 
Les coordinadores han d’assistir a les reunions del segon trimestre.  
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4.2.1 Coordinació LIC 
 
ACTUACIONS:  

● Participar en l’elaboració dels diferents documents del centre 
● Anar a les reunions pertinents.  
● Continuar col·laborant en el Pla Educatiu d’Entorn. 
● Coordinar-se amb la referent del taller TEA 

 
4.2.2 Coordinació Riscos Laborals 
 

● Revisar que els elements i espais del centre s’ajustin a la normativa sobre             
seguretat i riscos laborals. 

● Revisar el pla d’emergència del centre, per tal d’actualitzar-lo i adaptar-lo a la             
distribució i usos del espais. 

● Presentar el pla d’emergència al claustre a principi de curs 
● Organitzar, portar-lo a terme i fer memòria del simulacre d’evacuació (1r trimestre) 
● Revisar, actualitzar i completar, si cal, la senyalització de l’escola d’acord a la             

normativa vigent en matèria de riscos laborals.  
● Revisar el contingut de la farmaciola i vetllar per la seva reposició. 
● Elaborar, enviar i comprovar el registre d’empreses que entren a l’escola, tal i com              

marca la normativa.  
● Donar resposta a totes aquelles necessitats que van sorgint durant el curs.  

 
 
4.2.3 Pla Català de l’Esport 
 

● Renovació la SEE 
● Seguiment de les diferents activitats extraescolars, juntament amb la comissió 

d’extraescolars. Es demana la programació de les activitats de les empreses que 
fan l’activitat extraescolar i una memòria.  

● Gestió d’altes i baixes de les diferents activitats al llarg del curs.  
● Assistència a les reunions per organitzar el funcionament de les jornades 

esportives escolars  
● Informar de la realització de les diferents activitats esportives organitzades pel 

consell esportiu, associacions i clubs esportius de Mollet.  
 
4.2.4 Coordinació TAC 

● Portar a terme i fer el seguiment del Pla TAC de l’escola.  
● Realitzar la memòria de les actuacions establertes al Pla TAC. 
● Dur a terme les actuacions establertes en el Projecte d’Innovació TAC  
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4.3. AMPA i comissions 
 

A l’escola totes les famílies formen part de l’AMPA per ser una Comunitat             
d’Aprenentatge. Per nosaltres, la implicació de les famílies és un aspecte bàsic pel             
creixement dels infants. 

Durant l’any fem dues reunions de famílies, una a l’inici per presentar el curs, i una                
durant el segon trimestre per parlar del seguiment i d’algun aspecte que preocupi. A la               
primera reunió s’escullen els pares/mares delegats/des per nivell. Una de les seves            
funcions és representar a les famílies de la classe en el consell escolar/Gestora. Com              
cada any farem una trobada de pares/mares delegats/des el 25 d’octubre.  

A més a més, a l’escola tenim diferents comissions formades per pares/mares i             
d’altres formades per pares/mares i mestres. La seva implicació és fonamental per a la              
continuïtat del projecte d’escola. L’objectiu de les comissions mixtes en l’ajuda en la gestió              
i l’organització de l’escola per tal d’assolir l’èxit en l’alumnat.  

Les diferents comissions són: Comunicació, Ambientació, Ecopares, Biblioteca,        
Econòmica, Extraescolars, Escola de Pares, Somnis, Menjador, Informàtica, festes i          
coeducació. Aquestes comissions es reuneixen un cop cada dos mesos junt amb l’equip             
directiu en intercomissions, per tractar diferents temes, arribar a acords i treballar            
conjuntament. Un dels primers temes a tractar el dia 18 d’octubre, primera reunió             
d’intercomissions. és la reorganització d’aquestes comissions. 

 
Cada comissió elabora una memòria al final de curs en la que es fa una valoració                

de les actuacions i propostes de millora de cara al curs vinent. A la primera reunió                
d’intercomissions cada comissió presenta les actuacions planificades per aquest curs.  
 
 
5.  Activitats del centre 
 
5.1. Activitats festives 

● Castanyada: 31 d’octubre ( Des de la comissió de festes es proposa celebrar la 
castanyada) 

● Festa de la Tardor *: 15 de novembre 
Es realitzaran tallers per tot el tram de petits obert a les famílies, cal tenir en 
compte que es puguin fer a l’interior (en cas de pluja).  

● Santa Cecília: 22 de novembre 
● Concert d’hivern * : 13 de desembre. 

Continuarem demanant l’equip de so i sempre que sigui possible fer música en 
directe.  

● Carnaval *: 21 de febrer.  
Hi ha una proposta que s’explicarà a claustre. 

● Tallers literaris:  23 i 24 d’abril. 
● Festa del voluntariat *: 5 de juny 
● Comiat alumnes de sisè: 19 de juny 
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● Fi de curs i de benvinguda de les famílies noves*: 19 de juny. Es fa fora l’horari 
lectiu. 

 
Aquestes activitats es coordinen amb la comissió de festes.  
*Aquelles festes on entrin famílies es consideraran actes públics. 
 
5.2. Sortides, colònies i altres activitats. 
 
 

● P3: Granja-escola (Palaudàries) / Circ La Llobeta (Aiguafreda) / Sona Bach 

(Auditori BCN) 

● P4: El Corredor (Montseny) / Fades i follets al MNAC (BCN) / Visita pel barri 

(Mollet) / Gimcana de l’aigua a Can Sala (Montornès) 

● P5: Poble espanyol (BCN) / Ajuntament (Mollet) / Museu Abelló (Mollet) / Click 

(CosmoCaixa BCN) / Colònies al Molí de la Riera (St. Pere de Torelló) 

● 1r: Anem a buscar el tió (Gallecs) / Músics de Bremen (Liceu BCN) / Bosc vertical 

(Mataró) / Passegem pel port (Vilanova i la Geltrú) 

● 2n: Camina descalç (Arbúcies) / Educació vial (escola) / Descobrim el poble 

(Mollet) / L’entorn natural (Gallecs) / Colònies El Xalió (Mieres) 

● 3r: Observatori (Pujalt) / La cobla 2.0 (Palau de la Música, BCN) / A què juguem? 

(escola)/ Iniciació al tennis (Mollet)/ Dia de la dansa (Mollet) / Museu de la 

Ciència i la Tècnica (Terrassa) 

● 4t: Espigoladors (escola) / Taller d’alimentació (Caprabo Mollet) / Educació vial 

(Mollet)/ Coves del Toll (Moià) / Atletisme (Mollet) / Menhir-Museu Abelló 

(Mollet)/ Colònies Les Tallades (Vilanova de Sau) 

● 5è: Runes (Empúries) / Síndic personer (Mollet) / Cursa d’Orientació (Gallecs) / 

Colònia Vidal (Puig-Reig) /Maaambo! (Auditori BCN) / Em compres un somriure? 

(escola) / El valor de l’energia (escola) / Cantània (Granollers) 

● 6è: Colònies (St. Hilari) / Consell del Infants (Mollet) / Educació vial (Mollet) / 

Parlament (BCN) / Visita als instituts (Mollet) / Em compres un somriure? (escola) 

/ Iniciació esportiva i esports alternatius (Mollet) / Colònies (Vendrell) / Vida, 

vida per tot arreu (escola) 

● Coral: Trobada de corals de primària (Mataró) 

 
 

6. Alumnes en pràctiques i voluntaris/es 
  

L’escola és centre formador, reconegut pel Departament d’Ensenyament i compta          
amb la col.laboració d’estudiants universitaris i de cicles formatius en pràctiques que            
realitzen diferents estades i modalitats d’intervenció a les aules. 

D’acord amb les diferents modificacions legislatives de protecció al menor i a la             
infància, s’estableix l'obligació d'aportar certificats negatius del Registre Central de          
Delinqüents Sexuals per a tots/es els/les professionals i voluntaris/es que estan en            
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contacte habitual amb menors, és per això que es facilitarà als voluntaris/es els passos a               
seguir per obtenir aquest certificat i l’aportin.  

Aquest curs ja s’ha fet la demanda d’estudiants en pràctiques a les universitats.  
 

7. Empreses externes 
 

- Ecomenja: Menjador, acollida i biblioteca 
- Rave Negre: Hort 
- La Tramolla: Teatre 
- Nas de Pinotxo: Petit chef, Great Dance i Casals 
- Club de hoquei Mollet: Hoquei 
- SolRe Percussió: Batucada 
- Isotròpic: Bòtics i Explora 
- EduKids: Anglès 
- Associació de futbol Santa Maria: Futbol 
- Jaquememory: Escacs 
- Play Art: Dibuix 

 
7.1. Extraescolars 
 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Migdia Dibuix 
Hoquei Patins 

Explora 
Hoquei Patins 

Batucada 
Bòtics  

Escacs 
Explora Infantil 

 

Tarda Petit Xef 
Anglès 1r i 2n 

Futbol 7 3r i 4t 
Great Dance 
Anglès P4 i P5 

Futbol 1r i 2n  
Futbol 7 5è i 6è 
Futbol ESO 
Great Dance 

Futbol 7 Infantil 
Futbol 7 3r i 4t 

Futbol 1r i 2n  
Futbol 5è i 6è 
Futbol ESO 

Es proposarà fer casals, sempre i quan la majoria de nens i nenes siguin de la nostra escola, per Nadal, 
Setmana Santa i estiu. 
 
 
 
8.  Plans d’actuació específics 
 

8.1. Pla d’atenció a la diversitat 
 
Entenem l’atenció a la diversitat com el plantejament global no segregador de            

qualsevol actuació i activitat que es porta a terme a l’escola. És per això que l'organització                
de l'espai i del temps a l'aula està pensada per atendre el procés             
d'ensenyament-aprenentatge que fa cadascun dels nens i nenes.  

Al llarg d'aquest procés es poden donar situacions específiques que requereixin           
una atenció més puntual que treballarem sempre en grups heterogenis i intervenint més             
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d’un mestre/a a l’aula (mestres especialistes, voluntaris…. ) d’atenció directa als nens i             
nenes al llarg de tota l’estona que marca l’horari. 

Respondre a les demandes diferenciadores comporta tenir en compte els ritmes i            
temps de cadascú. En aquest context el treball a l'aula s’organitza a través de racons               
d'aprenentatge, projecte i activitats que permeten diferents tipus d'agrupament: grups          
interactius, desdoblaments, dues mestres a l'aula... On els nens i nenes i el seu              
aprenentatge són el punt de partida, el centre i el final. A l’hora de programar cal tenir en                  
compte les activitats de reforç i ampliació.  

 
8.1.1. CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat) 
 
Considerem important reflexionar i tenir present una tasca preventiva i és en aquest             

punt on pren rellevància la tasca del claustre i dels psicopedagog/a referent del centre.              
Detectar conjuntament possibles dificultats d'aprenentatge, de relació amb l'entorn,         
d'habilitats socials... i dissenyar conjuntament amb les famílies i els agents externs            
necessaris un pla d'actuació. La CAD té la responsabilitat de portar a terme aquesta              
tasca. Està formada per la psicopedagoga referent de l’EAP, l’equip directiu i un referent a               
cada tram, aquest curs les coordinadores.  

L’EAP presenta un pla de treball que es porta a terme al llarg del curs, on hi ha                  
trobades amb les famílies i l’equip docent. Aquest curs es posarà en funcionament la nova               
derivació a la CAD, explicarem el seu funcionament en un dels primers claustre.  

 
 
 
8.1.2. SEP (Suport Escolar Personalitzat) 

 
El SEP és un reforç flexible, temporal i preventiu, entès en dues modalitats: 
 

1. Intervenció de més d’un/a mestre/a a l’aula, per afavorir el seguiment de tot             
l’alumnat. 

2. Ampliació horària, per atendre individualment o en petit grup, aquells/es alumnes           
que presenten mancances en tots o alguns dels següents àmbits; adquisició del            
procés de lectura i escriptura, assoliment d’habilitats matemàtiques i/o adquisició          
d’hàbits de treball, d’organització i estudi. 

 
Les sessions de SEP escolars s’organitzaran a partir de les hores adjudicades a             

cada nivell d’atenció a la diversitat. 
EL SEP extraescolar s’organitzarà en 2 sessions setmanals de 45 min. cadascuna.            

De 16’30 a 17’15 els dilluns i dimarts. S’oferirà als infants de 1r, 4t i 6è, prèvia autorització                  
de les famílies, segons calendari establert. 

Les sessions hauran de tenir les activitats planificades i amb uns objectius concrets             
i mesurables. Les persones que fan el SEP en faran el seguiment. A les sessions               
d’avaluació trimestrals es valorarà si un/a alumne/a ha de continuar o no amb aquest              
servei. 
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8.1.3. Altres professionals (TEI, vetlladora, logopeda) 

TEI (Tècnic/a d’Educació Infantil): col·labora amb les/les mestres dels dos grups de            
P3 en el procés educatiu dels alumnes, principalment en el desenvolupament d’hàbits            
d’autonomia i en l’atenció de les necessitats bàsiques. 

Vetllador/a: servei extern, gestionat per la fundació Pere Tarrés, que permet fer un             
seguiment específic d’alumnes amb necessitats específiques. Enguany disposem de 17          
hores.  

8.2. Pla d’evacuació 
 

Durant el primer trimestre es realitzarà el simulacre d'evacuació. Un cop realitzat el             
simulacre s'omplirà un informe on es facin constar les possibles incidències per tal de              
poder solucionar-les. 
 

8.3. Pla de Formació del Professorat 
 

L’escola forma part de la Xarxa de Comunitats d’Aprenentatge. El 5 d’octubre hi             
haurà la jornada de formació d’aquest curs, on haurà d’assistir és el professorat             
nouvingut.  

 
És important per la nostra tasca una formació continua. A la memòria es recollirà la               

formació realitzada per l’equip docent.  
 
 
9. Comunicació Família-Escola 
 

La comunicació família-escola es duu a terme per diferents vies: 
 
Reunions de grup classe/nivell 
Cada grup classe/nivell realitza 2 reunions anuals, una a l’inici de curs on es presenta               
l’equip de mestres i l’organització i funcionament de l’etapa i l’altre durant el segon              
trimestre, on es parla de com s'han adaptat els alumnes i altres temes com les colònies,                
les competències bàsiques, carnaval.... Aquestes reunions de cara al segon trimestre es            
realitzaran en un espai més ampli (aula tecnologia-laboratori, gimnàs, menjador…) i es            
seguirà oferint servei d’acollida per aquelles famílies que ho necessitin, ja que l’alumnat             
no pot assistir a les reunions. Durant el tercer trimestre es passa un qüestionari de               
valoració a totes les famílies, mestres i alumnes del tram de grans. Per tal de seguir                
millorant és molt important la participació de tothom.  
 
P3, a més a més, ha fet una primera trobada amb les famílies a l’inici de curs, abans de la                    
incorporació dels alumnes, per donar la benvinguda a les famílies i a mitjans d’octubre,              
per parlar del període d’adaptació. 
 
 
Portes obertes  
L’escola realitza dues jornades de portes obertes a l’any. Una la primera setmana de              
setembre per les famílies de l’escola, on venen a conèixer l’aula i el/la tutor/a del nou curs,                 
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i l’altre durant el segon trimestre, per presentar l’escola a tota la població de Mollet que                
pretén escolaritzar els/les fills/es el curs vinent. És important l’assistència de tot el claustre              
per poder organitzar unes bones portes obertes.  
 
Comunicació diària 
A educació infantil la comunicació és directe i diària ja que porten i recullen als alumnes a                 
la porta de l’aula. A primària els comunicats i/o informacions es fan a través de la llibreta a                  
cicle inicial i de l’agenda a la resta de cicles. 
 
Entrevistes individuals amb el/la tutor/a  
Es realitza, com a mínim, una entrevista entre la família i el tutor/a durant el curs. Es                 
portaran a terme els divendres de 12:30 a 13:30h, excepte les tutores de P3A que ho                
faran els dijous que no hi hagi claustre informatiu, per qüestions d’horari.  
Aquestes han de quedar recollides en el seguiment individual dels alumnes.  
 
Informes trimestrals 
Les famílies reben un informe amb la informació acadèmica dels seus fills. A l’educació              
infantil es donen dos informes, un el 7 de febrer i l’altre a finals de curs, i a educació                   
primària es donen tres, al final de cada trimestre. 
L’informe de final de curs es donarà en mà durant els dies 25 i 26 de juny, segons                  
convocatòria prèvia. 
 
Comunicats per correu electrònic 
Per a les comunicacions generals d’escola s’envia un e-mail a les famílies. 
A finals de curs també s’envia un qüestionari de valoració i propostes de millora. 
 
Portfoli dels alumnes 
Per mitjà d’una adreça de correu amb domini de l’escola @canbesora.com cada alumne/a             
i família pot accedir als documents i fotografies d’aula, així com tenir un historial dels               
diferents cursos realitzats. 
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