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INTRODUCCIÓ 
 
Aquest curs la Programació General Anual (PGA) està formada per dos documents; la             
pròpia PGA i el Pla d’Organització de Centre. 
 
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.  
 
El Pla d’Organització de Centre, dissenyat per tal d’afrontar la situació de pandèmia en              
relació a la COVID-19, i aprovat per Consell Escolar el 7 de setembre de 2020, pretén                
establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui reprendre amb les màximes               
garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones als centres             
educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants i joves a una educació                  
de qualitat. 
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A.Objectius del curs 20-21 
 

Aquest curs 2020/2021, tenint en compte l’actual situació de pandèmia, l’escola ha de             
modificar tot el seu tarannà i organització com a Comunitat d’Aprenentatge, anul·lant totes             
les activitats amb voluntaris i voluntàries d’aula, i mantenint la traçabilitat de grups             
estables amb el tutor/a i el/la referent, garantint així les especialitats però no els              
especialistes. 
Retornant després de mig any de confinament caldrà tenir molt en compte            
l’acompanyament emocional dels infants i mantenir i reforçar els objectius establerts el            
curs passat, així com potenciant la competència digital i l’autonomia en l’aprenentatge,            
davant de possibles confinaments. 
 

 

 
Un dels objectius que, com a escola, cal continuar incidint és la millora de la competència                
lingüística. Aquesta fa referència a la utilització del llenguatge com a instrument per             
interpretar i comprendre la realitat a través de textos orals i escrits, per comunicar-se de               
forma oral i escrita, i per organitzar i autoregular el pensament, les emocions i la conducta.                
Això implica tenir capacitat per llegir, escoltar, analitzar, admetre opinions diferents i            
expressar-se adequadament. 
Enguany no tenim registres d’avaluacions finals del curs passat, al haver estat confinats.             
Per tal de tenir en compte el nivell de l’alumnat i valorar el grau d’assoliment, partim de les                  
avaluacions inicials. 
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 per             
l’alumnat, 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. 
Després d’analitzar les dades i tenint en compte la situació actual, després d’un             
confinament de mig curs escolar, veiem uns resultats baixos provocats per un important             
distanciament entre alumnes d’un mateix grup. El confinament ha agreujat les diferències            
entre l’alumnat i ha provocat un gran desnivell, sobretot en expressió escrita. 
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OBJECTIU 1: MILLORAR  LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA EN CATALÀ, 
CASTELLÀ I ANGLÈS 



Com cada any, els continguts es revisaran i s’adequaran, per tal d’adaptar-los a cada              
situació. Durant el mes de novembre aquests continguts es compartiran amb les famílies. 
Per tal de millorar la competència comunicativa en català i castellà, utilitzem diferents             
estratègies metodològiques i organitzacions d’aula. Aquest curs, de les diferents activitats           
que realitzem, n’hem escollit cinc per valorar la seva incidència en la millora dels resultats. 
A l’àrea d’anglès, aquest any s’ha prioritzat poder tenir un referent de cada nivell que               
domini l’idioma, per poder exercir l’especialitat en els dos grups de referència. Tot i així,               
cal tenir en compte, que no realitzaran l’àrea els propis especialistes de l’escola.  

 

 

   

 

  

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

incidència. 
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Activitat 1: Racons lingüístics en el tram de petits i mitjans  
(de P3 a 3r) 

OBJECTIU 
ESPECÍFIC 

Treballar l’expressió i comprensió oral i escrita en català a través d’un treball             
autònom per racons. 

Activitat 2:  Tertúlies Literàries a 3r i en el tram de grans (de 4t a 6è) 
OBJECTIU 
ESPECÍFIC  Promoure el gust per a la lectura i l’expressió oral en català a través de la                

lectura i reflexió d’un clàssic literari. 

Activitat 3:  Expressió escrita en 2 x 1 (Grups de primària)  
OBJECTIU 
ESPECÍFIC 

Planificar, produir i revisar textos amb adequació a la situació comunicativa i            
amb ajut de suports 

Activitat 4:  La conferència  
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 
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.  

Auxiliar de conversa en llengua anglesa 
OBJECTIU 
ESPECÍFIC 

Sol·licitar un/a auxiliar de conversa pel curs 20/21 amb la finalitat de millorar 
la competència comunicativa en llengua anglesa, en el tram de grans.  

Llibre família-escola (de 2n a 6è) 
OBJECTIU 
ESPECÍFIC 

Promoure el gust per a la lectura i l’expressió oral en català a partir de la                
lectura d’un llibre a casa. 

Biblioteca a l’aula 
OBJECTIU 
ESPECÍFIC Promoure el gust per la lectura i potenciar el préstec de llibres. 



 

 
Tal i com s’especifica en el Pla d’Organització de Centre, el curs 20/21 s’ha d’adaptar a la 
situació actual de pandèmia, tant a nivell de recursos personals, materials com d’espais. 
Malgrat la situació, l’escola ha de vetllar per donar continuïtat a la línia pedagògica del 
centre, donant especial importància al treball per projectes interdisciplinars, al treball 
manipulatiu i a l’atenció a la diversitat. 
A continuació definim les activitats que es duran a terme per assolir aquest objectiu: 
 
 

 
Les següents activitats, que es porten a terme a l’escola, enguany no n’avaluarem la seva 
incidència: 
 

 

 

 
 
 
 

 

Enguany és el darrer curs de la implementació del programa d’innovació pedagògica en             
tecnologies digitals per a l’aprenentatge, concedit el curs 18/19, per un termini de 3 anys.  
Després de la transformació digital, realitzada pel Departament d’Educació, i la formació            
del professorat, cal procedir a consolidar el projecte i fer-ne la seva avaluació, recollint              
evidències dels diferents aspectes concretats al Pla TAC. 
Les següents actuacions seran avaluades a finals de curs i recollides a la documentació              
del propi projecte d’innovació. 
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OBJECTIU 2: DONAR CONTINUÏTAT A LA LÍNIA PEDAGÒGICA 
D’ESCOLA 

     Activitat 1:  Treball per projectes interdisciplinars 
OBJECTIU 
ESPECÍFIC Potenciar el treball per projectes interdisciplinars. 

Referents d’aula  
OBJECTIU 
ESPECÍFIC 

Reduir la ràtio del grup-classe per poder atendre la diversitat en un 
entorn més inclusiu.  

Projecte Innovamat 
OBJECTIU 
ESPECÍFIC Establir una línia metodològica en l’àmbit matemàtic 

OBJECTIU 3: PROMOURE I CONSOLIDAR EL PROGRAMA 
D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA EN TECNOLOGIES DIGITALS PER 

A L’APRENENTATGE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a escola, i dins del nostre projecte educatiu, sempre s’ha contemplat participar 
als diferents projectes relacionats amb l’entorn. Aquest curs, mentre les condicions 
sanitàries no ho permetin, s’evita el contacte amb personal i alumnat extern al centre, 
procurant fer les sortides amb grups-classe estables per l’entorn més proper. 
En la mesura que sigui possible, s’anirà participant de les activitats promogudes, 
sempre i quan compleixin les normatives establertes. 
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Consolidar els diferents canals de comunicació entre la comunitat 
educativa. 

OBJECTIU 
ESPECÍFIC 

Promoure l’ús de l’Extranet, l’entorn G-Suite, la pàgina web i les xarxes socials de 
l’escola com a canals de comunicació entre la comunitat.  

Creació d’un EVA (entorn virtual d’aprenentatge) per a tot l’alumnat 
de l’escola 

OBJECTIU 
ESPECÍFIC 

Impulsar el Classroom com a entorn virtual d’aprenentatge i eina principal en 
moments de confinament, des de P3 a 6è. 

Promoure i avaluar la competència digital de l’alumnat 
OBJECTIU 
ESPECÍFIC 

Promoure i recollir evidències per tal de poder avaluar la competència digital de 
l’alumnat. 

Consolidar l’equip impulsor TAC com a promotor del programa 
d’innovació en tecnologia educativa 

OBJECTIU 
ESPECÍFIC Impulsar i avaluar el programa d’innovació en tecnologia educativa 

OBJECTIU 4: PARTICIPAR, PROMOURE I FER DIFUSIÓ DE 
PROJECTES RELACIONATS AMB L’ENTORN 

Activitats proposades per entitats, empreses i organismes de 
l’entorn escolar 

OBJECTIU 
ESPECÍFIC 

Impulsar i participar en les activitats pedagògiques de l’entorn, municipi, 
empreses i organismes, que es puguin organitzar, tenint en compte les 
mesures sanitàries establertes. 



B. Organització i gestió de 

recursos 
1. Dades d’escolarització 
 
Dades d’escolarització 2020-2021 (15 d’octubre de 2020) 
 

 
 
 
 2. Horari i calendari escolar 
 
Horari 
 
Les activitats s’inicien amb l’acollida matinal a 2/4 de 8 del matí i es tanca l’escola en                 
finalitzar les activitats extraescolars (aquest curs futbol i biblioteca). 
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.  
 
L’horari dels i les mestres s’ha elaborat atenent la normativa vigent que actualment és de               
37,5h setmanals:  

● docència: 23h30’ 
● activitats d’horari fix i relacionades amb la docència: 6h30’ 
● 7h30’ de no obligatorietat de fer-les a l’escola i d´altres activitats, fora de l’horari de               

dedicació al centre, les quals es realitzaran de manera virtual si no es poden fer               
presencials: 
❖ Consell escolar/Gestora 
❖ Coordinació comissions mixtes. 
❖ Jornada Portes Obertes 
❖ Reunions adaptació P3  
❖ Reunions de famílies (mínim 2 per curs) 
❖ Jornades de formació, xerrades... 
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Nivell Nombre d'alumnes 
P3 46 
P4 50 
P5 50 
1r 50 
2n 49 
3r 46 
4t 50 
5è 50 
6è 50 



Calendari escolar 

 
 
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 12’30h.). No                
és un traspàs d'informació, serà un espai de treball que tindrà continuació en els              
diferents trams. 

● Planificar i actualitzar el calendari per tot el claustre per tal d’optimitzar més el              
temps: les sessions de treball per trams, per grups, agents externs...  

● 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. 
● Projecte de convivència: Presentar-lo al claustre i al Consell Escolar per tal de             

poder aprovar-lo. Un cop aprovat cal penjar-lo a la web. 
● Assistir de manera virtual a les reunions d’inici de curs de cada nivell per tal de                

presentar l’equip i el protocol covid.  
● Elaborar i presentar el pla d’organització de centre, tant per les famílies com pel              

claustre, explicant el funcionament i del dia a dia de l’escola en situació de              
pandèmia. Penjar-lo a la web de l’escola. 
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● Referents Covid: atendre i fer el seguiment dels casos d’alumnes amb           
simptomatologia, gestions amb Sanitat, aplicatiu Traçacovid, comunicats a famílies         
i claustre, obertura de portes i presa de temperatura a l’alumnat. 
  

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

● Continuarà funcionant el grup impulsor TAC.  
● Comissió CAD: està formada per les coordinadores, l’equip directiu i la referent de             

l’EAP. Ens reunirem quinzenalment per trams per tal de valorar, prioritzar i fer             
seguiment dels casos derivats.  

 
3.3. Consell Escolar  
 

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

 
 
 

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

10 



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 de famílies del segon trimestre.  

 
4.2.2 Coordinació LIC 
 

● 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 

 
4.2.3 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 de confinament (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.  

 
4.2.4 Pla Català de l’Esport 
 

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

consell esportiu, associacions i clubs esportius de Mollet.  
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4.2.5 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  
● Coordinar les actuacions amb agents externs al centre 

 
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 13 de novembre, aquesta vegada de manera             
virtual.  
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 reuniran virtualment, o de manera presencial de           
forma molt puntual i quan sigui estrictament necessari.  
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. La            
primera reunió d’intercomissions del curs serà el 20 de novembre. 
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  
 
Les festes que es celebren a l’escola, com a part del treball pedagògic són:  

● Festa de la Tardor 
● Santa Cecília (dia de la música): 22 de novembre  
● Cloenda 1r trimestre:  21 de desembre 
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● Carnaval: Setmana del 8 al 12 de febrer 
● St Jordi:  23 d’abril. 
● Comiat alumnes de sisè: 22 de juny 
● Fi de curs i de benvinguda de les famílies noves: 22 de juny (fora de l’horari lectiu)  

 
Per primera vegada, aquestes festes es celebraran de manera interna, sense la presència             
de famílies, mentre la situació epidemiològica no ho permeti. Així es realitzaran activitats,             
manualitats, tallers o sortides, a cada grup estable, per tal de continuar vivenciant les              
diferents festivitats. 

5.2. Sortides, colònies i altres activitats 
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1r trimestre 
CURS  ACTIVITAT  LLOC  

4t Gallecs - Cooperativa Rave Negre Gallecs 

P5  Projecte. Passejar per la natura i observar elements de la 
tardor 

Mollet 

P4 Projecte. Passejar per l’espai natural dels Pinetons Mollet 

2n Projecte. Passejar pels carrers de Mollet Mollet 

1r Una volta per Gallecs Gallecs 

3r Sortida a Gallecs Gallecs 

P5 Anem a buscar el tió Mollet 

P4 Anem a buscar el tió Mollet 

6è Land Art a Gallecs Gallecs 

5è Gallecs: Església Romànica Gallecs 

P3 Anem a buscar el tió Mollet 
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2n trimestre 

CURS  ACTIVITAT  LLOC  

3r Museu CN/Turó de les forques Granollers 

2n Museu Abelló. Monuments i història de Mollet Mollet 

2n La vila d’Hostalric: castell i recinte emmurallat Hostalric 

P3 Visitem una granja Palaudàries 

P5  Projecte. El bosc de les olors Santa Eulalia de 
Ronçana 

5è Colònia Vidal Puig-reig 

5è Museu d’Història de Catalunya: Del sílex al xip. Barcelona 

 1r  Projecte. Parc Jalpi Aventura (circuit variat per dins del bosc: 
equilibris, ponts, tirolina….) 

Arenys de Munt 

6è Parc Jalpi Aventura Arenys de Munt 

P3 Sortida pel poble  Mollet del Vallès 

P4 Sortida pel poble  Mollet del Vallès 

P5 Sortida pel poble  Mollet del Vallès 

4t Coves del Toll Moià 

3r trimestre 

CURS  ACTIVITAT  LLOC  

6è Camina descalç Arbúcies 

3r Masia Can Deu  Sabadell 

P4 Camina descalç  Arbúcies 

P5  El joc del Drac Poble Espanyol 

P3 El circ: Can Pou Sant Antoni de 
Vilamajor 

1r Projecte: CRAM, Centre de recuperació d’animals marins El Prat del 
Llobregat 



 
* La data de les sortides poden ser modificades: Es poden realitzar sortides pel poble i activitats puntuals i 
pedagògiques quan el projecte ho requereixi. 
** Colònies: aquesta activitat es portarà a terme sempre i quan hi vagi la meitat més 1 del nivell.  
 

6. Alumnes en pràctiques i voluntaris 
  
L’escola és centre formador, reconegut pel Departament d’Ensenyament i compta amb la            
col.laboració d’estudiants universitaris, aquest any, però, només tindrem una estudiant de           
pràctiques de la universitat. Si la situació de pandemia millorés, de cara al segon              
trimestre, ens podem plantejar rebre algun/a alumne/a per fer pràctiques de TEI de             
l’institut Gallecs. 
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 alumnat en pràctiques que estan en contacte              
habitual amb menors, és per això que es facilitarà als voluntaris/es els passos a seguir per                
obtenir aquest certificat i l’aportin.  
 
7. Empreses externes 
 
7.1. Menjador 
Enguany s’ha canviat l’empresa de menjador. L’empresa Vatua l’Olla es farà càrrec del 
menjador i servei de migdia, així com del servei d’acollida de matí i tarda. 
Aquest inici de curs s’ha anul·lat el servei d’acollida de tarda per manca d’usuaris, es 
reprendrà si hi ha prou demanda. 

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

15 

P4 Gimcana d'aigua  

2n L’entorn natural de Gallecs Gallecs 

P5 L’entorn natural de Gallecs Gallecs 

P3 Sortida pel poble  Mollet del Vallès 

2n Visita poble pescador Arenys de Mar 

3r Hort: Rave negre Gallecs 

4t Sortida projecte Ecosistemes  

P5 i 1r** Colònies  

2n i 3r** Colònies: El Xalió  Mieres 

4t i 5è** Colònies: Les Tallades Vilanova de Sau 

6è** Colònies: Camping Vendrell El Vendrell 



 
7.2. Hort 
L’empresa Rave Negre s’encarrega del manteniment de l’hort de l’escola. Aquest curs les 
pageses no poden entrar dins l’horari escolar per treballar amb l’alumnat, fent un 
assessorament als i les mestres de tercer, que realitzen el projecte de l’hort amb els 
infants. 
 
7.3. Extraescolars i casals 
Aquest any s’han limitat les extraescolars a futbol, biblioteca i piscina perquè es realitzen 
sense ocupar aules o espais de referència de l’alumnat: 

- Associació de futbol Santa Maria: futbol 
- Vatua l’Olla: biblioteca 
- Ca n’Arimon: piscina 

 

 
Els Casals, en èpoques de vacances, s’ofertaran, en funció de la demanda, sempre i quan               
la situació epidemiològica ho permeti.  
 
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             
fan 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            
d’un/a mestre/a a l’aula (tutor/a i referent). Els desdoblaments i l’assistència de dos             
mestres a l’aula ha d’afavorir l’atenció directa als nens i nenes al llarg de tota l’estona que                 
marca l’horari, en cap cas servirà per realitzar materials o tasques que no siguin d’atenció               
a l’alumnat. 
Respondre a les demandes diferenciadores comporta tenir en compte els ritmes i tempos             
de cadascú. En aquest context el treball a l'aula s’organitza a través de racons              
d'aprenentatge, projectes i activitats que permeten diferents tipus d'agrupament: grups          
interactius, desdoblaments, dues mestres a l'aula... on els nens i nenes són el centre de               
l’aprenentatge. A l’hora de programar cal tenir en compte les activitats de reforç i              
ampliació.  
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 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Tarda Futbol 
Biblioteca 

Futbol 
Biblioteca 

Futbol Futbol 
Biblioteca 

Futbol 



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 seguirà realitzant la derivació telemàtica              
a la CAD. 

8.1.2. 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/les 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 25          
hores.  

8.2. Pla d’evacuació 
 
Durant el primer trimestre es realitzarà el simulacre de confinament. 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 24 d’octubre hi haurà la               
jornada de formació d’aquest curs, on haurà d’assistir 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, l’evolució dels aprenentatges i              
altres temes com les colònies, les competències bàsiques, carnaval.... Aquestes reunions           
es realitzaran de manera virtual. Durant el tercer trimestre es passa un qüestionari de              
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valoració a totes les famílies i mestres així com 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 reunió 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. Donada la situació, aquest any,              
les jornades d’inici de curs només s’han realitzat per l’alumnat de nova incorporació al              
centre, fent una trobada, amb cita prèvia, per conèixer al tutor/a del seu fill/a.  
La segona jornada de portes obertes, durant el segon trimestre, es realitza per presentar              
l’escola a tota la població de Mollet que pretén escolaritzar els/les fills/es el curs vinent.               
Depenent com estigui la situació epidemiològica en aquell moment es valorarà fer-les            
presencials o virtuals. 
 
Comunicació diària 
Aquest any les famílies no entren a l’escola per fer la recollida de l’alumnat, excepte a                
l’etapa d’educació infantil, fet que dificulta la comunicació diària tutor/a i família. 
És per això que aquest any es prioritzaran els comunicats i la comunicació a través de                
l’Extranet, així com els comunicats i autoritzacions a la llibreta de classe (cicle inicial) o               
l’agenda (cicle mitjà i superior). 
 
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., i en aquests moments, sempre que               
sigui possible, de manera virtual.  
Aquestes han de quedar recollides en el seguiment individual dels/les alumnes.  
 
Informes trimestrals 
Les famílies reben un informe amb la informació acadèmica dels seus fills/es. A l’educació              
infantil es donen dos informes, un al febrer i l’altre a finals de curs, i a educació primària                  
se’n donen tres, al final de cada trimestre. 
 
Comunicats i informacions 
Per a les comunicacions generals d’escola s’envia un correu electrònic a les famílies a              
través de l’Extranet. En casos puntuals es mantindran els comunicats en format paper. 
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 corporatiu de centre, amb domini de l’escola             
@canbesora.com, cada alumne/a pot accedir als documents, fotografies i entorn virtual           
d’aprenentatge d’aula, així com tenir un historial dels diferents cursos realitzats. 
Les famílies també accedeixen a aquest entorn a través del seu compte de famílies de               
l’Extranet. 
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