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DADES VARIABLES  DEL CENTRE 

 

 

Nombre total d’alumnes 461 

Nombre de dotacions de mestres al centre 27.5 

Nombre de mestres amb horari de 30h 25 

Nombre de mestres amb reducció d’1/3 de jornada 2 

Nombre de mestres amb reducció d’1/2 de jornada 1 

Nombre de mestres amb horari inferior a 30h per compactació 1 

Administrativa a temps total de la jornada a la setmana 37h 30’ 1 

Nombre de vetlladors al centre (28h)  1 

Nombre de TEI al centre 1 

 

                                                                                                                                    Dades a 12 de setembre de 2019 
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ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

Estructura general.  

Components del Claustre de Professors i personal no docent: 

Claustre de professors. Càrrecs unipersonals 

 

Directora Maria Teresa Ribes Piñol 

Cap d'Estudis Gemma Saderra Estellers 

Secretària Núria Freixas Clavell 

Coordinadora d'E. Infantil ( comunitat de petits) Vanessa Soro Villa 

Coordinadora d’E. Primària (comunitat de mitjans ) Glòria Castella Pujols 

Cordinadora d’E. Primària ( comunitat de grans ) Jordi Ortega González 

Coordinador de Riscos Laborals Marta Garcia Puigdomènech 

Coordinador  TAC Marc Oliva López 

Coordinador LIC Maria Teresa Ribes Piñol 
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 Educació Infantil   Educació Primària 

 Grup A Grup B  Grup A Grup B 

 

P 3 

Mercè Ollé Torruella Sílvia Giménez Corrons 

 

1r Glòria Castella Pujols 

Eva Maturana Gutiérrez/ 

Laia Andreu Hereu Eudald Carreras Canal 

 

P4 

 

Marta García Puigdomènech 

 

Esther López Miras 

 

2n Alba Punter Circuns Núria Urgell Montané 

 

P5 

Vanessa Soro Villa Calixte Vallbé Ripoll 

 

3r  Estefania Petrus Camps Marisa Delgado Carrero 

Reforç 

d’EI. 
Angela González Lara 

 

4t Joana Pujol i Vigas  Marc Oliva López 

 

TEI 

 

Sònia Almansa 

 

5è Anna Grau López Blanca Montero Calm 

   

6è 

 

Jordi Ortega González 

Ainhoa Guerrero Hernández/ Cristina 

Segura Vargas 

Especialistes       

Educació Especial Montserrat Vega Monteagudo 

Llengua Anglesa Mercè Ferré Calvet 

Educació Musical Elena Núñez Ruíz 

Educació Física Cristina Teixidor Pujolràs/ Jordi Ortega González 
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Personal no docent  

Administrativa Elena Pujol Batlle 

Consergeria Sergi Martínez Miras 

Coordinadora de  menjador  Arantxa  (Empresa Casolem )* 

 

 

Monitors extraescolars  

Monitora d’anglès Simone Michel, Andrew Cooke ( Cambridge School of English) 

Monitora de tallers de plàstica Pilar Ors 

Monitora de patinatge Queralt Figueroa. Bicicleta Blava 

Monitor de gimnàstica rítmica Ariadna de Arcos. Bicicleta Blava 

Monitor de tastet esportiu i futbol Pau Castillo. Bicicleta Blava 

Monitor de música Cesc Martorell i Montse Ventura  

Monitora de teatre Mireia Gatius lópez. De Frec a Frec. 

Monitora de circ Alison Frazer ( Sirocus) 

Monitor de robòtica Rafael Sánchez. Niueduca 

Monitor de Biblioteca i Jocs Marcials  

Monitor d’escacs  

Monitor de jocs marcials Fede 

*Empresa de menjador amb renovació del contracte anual  
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Equip d’assessorament Psicopedagògic de l’EAP  

Psicopedagoga de l’EAP dels SE Vallès Oriental III Gemma Ases Casamitjana 

Treballadora Social de l’EAP dels SE Vallès Oriental III Rosa Calleja Calles 

Assessora  LIC dels SE Vallès Oriental III Núria Posada Cugat 

 

Serveis Socials Ajuntament de Cardedeu  

Educadora Social Marina Ortiz Alís 

 

Empresa de neteja  Ajuntament de Cardedeu 

Supervisors José Torres i Ester Pericas 

Encarregada Andrea del Carmen Hernández Cruz 

Personal de neteja Fàtima Azequel, Rosa Mª Solórzano, Heidy Umaña i Amparo Rojas 
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El Consell Escolar del Centre està integrat per les següents persones:  

 

  Curs de nomenament 

Presidenta Maria Teresa Ribes  Curs 19/23 

Cap d'estudis Gemma Saderra Estellers Curs 19/23 

Secretari Núria Freixas Clavell Curs 19/23 

Mestres Vanessa Soro Villa Curs 16/17 

 Jordi Ortega González Curs 18/19 

 Rosa Mº Hernández Matamala ( subs. Mercè Ferré) Curs 16/17 

 Blanca Montero Calm Curs 16/17 

 Glòria Castella Pujols Curs 18/19 

Pares/mares Joan Garrell Casanovas ( subs. Núria Gual ) Curs 16/17 

 Sandra Becerril Balín Curs 16/17 

 Luna Font Salinas ( Subs. Marta Valls ) Curs 16/17 

 Oriol Bayó Puxán Curs 18/19 

 Laura Hernández Sánchez  Curs 18/19 

Representant de l’AFA Jordi Ramon Curs 18/19 

Representant de l’Ajuntament Dolors Sala Pessarodona Curs 19/20 

Representant d’administració i serveis Elena Pujol Batlle subst. ( Anna Sala – conserge ) Curs 16/17 
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Components de la Comissió econòmica:                                                                           Components de la Comissió Permanent: 

Presidenta Maria Teresa Ribes  Presidenta Maria Teresa Ribes 

Secretària Núria Freixas Clavell  Secretària Núria Freixas Clavell 

Representant Ajuntament Dolors Sala Pessarodona  Cap d’estudis Gemma Saderra Estellers 

Mestre Jordi Ortega González  Mestre Blanca Montero Calm 

Representant mares/pares Oriol Bayó Puxán  Representant mares/pares Laura Hernández Sánchez 

 

 

 

Components de la Comissió de Convivència                                                           Components del Consell Escolar Municipal 

 

    

Presidenta Maria Teresa Ribes Piñol Equip Directiu Gemma Saderra Estellers 

Cap d’estudis Gemma Saderra Estellers Mestres Montserrat Vega Monteagudo 

Mestre Mercè Ferré Calvet Membre AFA Jordi Ramon 

Representant mares/pares Sandra Becerril   
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Components de la Comissió del Menjador 

Presidenta   Maria Teresa Ribes  

Mestre   Vanessa Soro Villa 

Representant mares/pares   Sandra Becerril Balin, Estel Ochiai Martí 

 

 

Components de la Comissió Mixta de Formació 

Presidenta   Mª Teresa Ribes piñol 

Mestres   Núria Freixas Clavell, Sílvia Giménez Corrons, Gemma Saderra Estellers 

Representants mares/pares   Anna Sellarès, Pere Altisench, Inès Martí , Marta Marín, Míriam Oliva 

 

 

Components de la Taula de comunicació 

Mestres   Núria Freixas Clavell, Vanessa Soro Villa, Montserrat Vega Monteagudo, Joana Pujol Vigas,  

Representants mares/pares   Oriol Bayó, Jordi Ramon, Berta Panisello, Lluïsa Serrano 
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Els alumnes 

 

La distribució dels alumnes per cursos ha estat la següent en data de 12 setembre de 2019: 

 

infantil P3 infantil P4 infantil P5 primària 1r primària 2n primària 3r primària 4t primària 5è 

 

primària 6è 

 

 

 

50 50 49 52 53 50 53 53 51 per nivell 

149 105 103 104 per cicle 

151 312 per etapa 

461 total 
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Material de suport  vigent en el centre durant aquest curs escolar 

 

 Quadern de l’alumne ( material fungible.)  

grup ISBN Referència 

3r 9781107444706 Fun for starters student’s .Book with online activities 3rd Edition. January 2015 

4t 9781107444706 Fun for starters student’s .Book with online activities 3rd Edition. January 2015 
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Organització de la Programació Anual de centre. 

Introducció 

Introducció. 

El funcionament d'una escola té com a marc el seu projecte educatiu. El projecte educatiu de centre (PEC) és el document que defineix com funciona un centre 

educatiu. Inclou els principis rectors que el diferencien d'altres centres, adaptats a la realitat de l'entorn del seu alumnat i d'acord amb les conviccions pedagògiques 

dels seus docents; explicita les línies d'atenció a la diversitat i els objectius a mitjà termini; desglossa les línies mestres d'organització, que es concretaran en les 

programacions de centre ( PGA ) i als horaris i assignacions de grups de cada curs, i distribueix funcions entre els membres de la comunitat educativa. Aquest 

document és la base de les programacions dels professors i de qualsevol actuació singular que es vulgui dur a terme a l'escola i és objecte d'inspecció per part de 

l'administració, per tal de garantir que, com a constitució educativa que és, s'adeqüi a les lleis vigents sobre educació i lleis generals del país.  

En una escola congenien el conjunt de moltes actuacions que prenen forma i donen personalitat i singularitat al centre. La Programació General Anual  ( PGA )vol ser 

el document que es redacta cada curs i és on es registren totes aquestes actuacions i s'omplen de sentit i de coherència. També en vol ser un refent i una guia al llarg 

del curs . Unes d'aquestes actuacions són prescriptives i ens venen donades per unes instruccions que ens dicta el Departament, altres són decisions pròpies de l'equip 

directiu determinants després d'haver fet una diagnosi inicial de la situació a l'inici del curs. 

L'escola Can Manent és un centre amb un projecte educatiu basat en la pedagogia d'atenció als infants; “ Sustentem el projecte en els principis d’atenció a l’infant 

per conèixer-lo i potenciar les seves possibilitats, i en l’aprenentatge a través de l’acció, de les emocions, de l’experiència i la relació amb el medi. Hem anat 

concretant aquesta concepció d’escola respectuosa amb l’infant a l’Educació Infantil, comunitat de Petits, hem continuat amb el repte d’establir-la a tota la 

comunitat de Grans. Per això, el debat pedagògic, la formació de claustre i la comunicació amb els moviments de renovació pedagògica, i la participació amb les 

famílies són per a nosaltres una eina fonamental de recerca i de consolidació de la línia de l’escola. 

Van encetar fa anys una proposta educativa que té en compte els processos d’aprenentatge dels alumnes i la seva dimensió personal, per ajudar-los a créixer tant 

en coneixements com en actituds i valors.” 

L'Equip Directiu, ha acceptat el compromís de liderar un centre a partir d'aquests principis i és per això que l'objectiu principal és donar continuïtat al projecte, 

consolidant-lo i anar-lo adaptant a la realitat canviant de al nostra societat. 
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La fotografia actual del centre , és la següent: 

Aquest inici de curs dins el marc de la política de transparència del Departament d’Educació, i  com a criteri general, segons instruccions donades des dels SSTT 

s’ha de donar accés a la informació pública dels documents de centre i penjar-los a la web de l’escola , per tant, un dels objectius de centre serà la revisió i 

actualització d’aquests documents de centre que s’escaiguin i la seva publicació a la web. 

Es consolida un equip directiu que obre un nou mandat i reafirma la constància del treball de planificació, gestió i organització del centre . L’mpuls de la tasca 

del nou PdP és estendre la innovació en el procés d’EA; creant una base sòlida en la línia d’escola i amb l’impuls de la cultura avaluadora, com a motor de 

millora i de transformació educativa. Cal una  reflexió conjunta, una presentació i intercanvi de de bones pràctiques en claustre i una bona canalització 

d’aquestes pràctiques a les famílies per anar aprofundint en la línia d’escola: 

- Metodologies de l’àmbit de ciències 

- Posada en funcionament de la metodologia del treball d’Experiències i Projectes acordats els curs passat  

- Posada en pràctica de les documentacions de l’àmbit matemàtic. 

- Projecte de treball emocional i en valors. 

Pel que fa a la situació actual del centre, quant a recursos humans  aquest curs 19/20  : 

 L’equip directiu renova mandat i conserva del madat anterior la directora i la cap d’estudis i la secretària que es va incorporar en la jubilació de l’anterior 

secretari. 

 En l’actualitat hi ha configurats quatre perfils al centre: tres de EP ; un DIV i dos EGI i un d’EI DIV 

 La prioritat del centre quant a formació del personal continua sent el motor de partida de totes les millores de les pràctiques educatives del centre. 

 

Quant a objectius pedagògics per a la millora de resultats: 

A la Comunitat de petits; p3,p4 i p5 hi ha el compromís d’aprofundir  d’endegar l’objectiu del curs passat en la creació d’un nou ambient basat en els descobriments 

científics a partir d’un assessorament de la UB Manresa on està previst que hi assisteixi una representació del claustre.  

A la Comunitat de Mitjans; 1r,2n i 3r es sistematitzaran els aprenentatges dels espais. Continuem  aquest curs després d’un any de treball i d’experiència recollida.  

L’objectiu dels espais d’aprenentatge és el d’oferir contextos variats dels àmbits de matemàtiques i llengües internivell i amb una seqüenciació d’activitats per 
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atendre la diversitat d’aprenentatges. Es valora positiva l’experiència duta a terme l’any passat i esperem el reconeixement per part del Departament d’una bona 

pràctica educativa. També es sistematitzarà el treball de la lectura tant de CL com de lectura en veu alta a totes les àrees instrumentals. Es complentarà amb el 

disseny de l’itinerari lector a la Comunitat recolzat en el  pla d’impuls de les llengües CAST i ANG.  Es farà un desdoblament internament el grup de primer de primària 

en tres grups A,B i C per atendre millor la diversitat i fer un treball més profund de l’aprenentatge de la lectoescriptura i la lògica matemàtica. 

A la Comunitat de Grans; 4t, 5è i 6è es començarà fent una anàlisis del tractament de les ciències fent un canvi en les metodologies: s’introduiran les caixes 

d’aprenentatge per abordar temes de ciències des de la globalització del currículum. Fruit d’aquesta reflexió s’elaboraran documentacions amb orientacions 

metodològiques pels mestres 

Mantenim i impulsem el treball de xarxa activa amb la formació en xarxa de CB com a FIC del centre on s’aniran mostrant bones pràctiques, es consolidarà amb la 

pedagogia activa de les matemàtiques, les bases de la lectoescriptura i es treballarà per un avenç en el desplegament i actualització del PEC. 

De 1r a 6è es farà una prova pilot sobre el tractement dels projectes i les experiències en base a un treball iniciat en claustre per crear les bases d’escola sobre el 

treball per projectes. Es farà una sessió de presentació de projectes en claustre a finals de curs. 

Aquest curs donarem un impuls de la Biblioteca; un cop restaurat l’espai es continua avançant el el disseny de l’itinerari lector del centre 

Quant a la llengua anglesa i en relació a les proves de competències de 6è es treballaran les planificacions dels continguts de primària  de l’expressió escrita i la 

comprensió oral per tal d’aconseguir millorar els resultats . 

 (Veure els objectius a l'àmbit pedagògic ). 

Destinarem per afavorir els resultats més baixos les  hores d’increment lectiu de Suport Escolar Personalitzat (SEP ) de 3r a 6è.i les hores dedicades als suports d’aula. 

Quant als objectius de cohesió social: 

El plantejament és el de continuar amb la millora millora de les relacions amb la Comunitat eductiva, sobretot amb les famílies i les seves comissions. Es constituiran 

comissions de treball entre els docents per estimular el treball en equip i la delegació de responsabilitats: Ciències, Matemàtiques, Convivència, TICTAC, Lingüístic-

Biblioteca. 

Aquest curs entrem a formar part de la segona fase del projecte de PEE, Coeduca amb els alumnes, docents i famílies i en altres subgrups de treball. 

Pel que fa al funcionament i manteniment de l'edifici; 

. Continuem amb l'empresa de manteniment FCC . 

Ens comuniquen via telèfon i a través de l'aplicatiu GEMA amb Infraestructures.cat. Les prioritats per aquest curs segueix sent les canalitzacions dels purins de la granja 

veïna, la reparació de goteres de l’edifici i l’endreça de les zones de pati amb un recinte protegit per guardar bicicletes i la coberta de la sortida d’emergència de la 

comunitat de grans.                                                                                                                                                                                                              Cardedeu, octubre de 2019. 
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Organització dels objectius de sistema : 

OBJECTIU 1: MILLORA DE RESULTATS EDUCATIUS 

 ESTRATÈGIA: 1.1 Promoure la Formació Permanent del professorat 

 ESTRATÈGIA: 1.2 Transferir la línia pedagògica de centre a les aules per a la millora de l’aprenentatge competencial de l’alumnat. 

 ESTRATÈGIA: 1.3 Consensuar, aplicar i difondre la millora de la cultura avaluativa de centre. 

 ESTRATÈGIA: 1.4 Promoure Projectes d’innovació propis i externs 

 

 OBJECTIU 2: COHESIÓ SOCIAL 

 ESTRATÈGIA : 2.1. Millorar els canals de comunicació amb la Comunitat Educativa 

 ESTRATÈGIA : 2.2 Vetllar per una bona imatge del centre 

 ESTRATÈGIA:  2.3 Fomentar i promoure l’educació en valors des de la igualtat de gènere. 

 ESTRATÈGIA : 2.4 Crear contextos d’aprenentatge segurs des de la vessant emocional. 
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Presentació de quadres d’Objectius de la Programació Anual 

La forma que s’ha establert per a cada un dels objectius del pla anual de centre ha estat aquesta: 

 

Quadre d’objectius ( 1) 

 

 

  

 

OBJECTIU  

ESTRATÈGIA 

OBJECTIU general OBJECTIU anual TEMPORITZACIÓ RESPONSABLE Indicadors d’avaluació Propostes de millora 

   

 

   

  

 

OBJECTIU pretès dins el PdD 

 

 

 

Objectius de sistema 

línia d’actuació del PdD 

 

Propostes recollides 

de les fitxes de 

seguiment de la MA  
Barems proposats: 

QUANTITATIUS / 

QUALITATIUS 

 

En quin moment es duran a 

terme aquests objectius  

 

Qui assumeix la 

responsabilitat de fer el 

seguiment o la realització 

de l’objectiu/actuacions 

Concrecions de l’objectiu per al curs 
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Quadre d’objectius ( 2) 

FITXA DE SEGUIMENT DE L’OBJECTIU ANUAL 

ACTUACIONS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLE INDICADORS METODOLOGIA 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoracions 

Propostes de millora 

 

 

 

 

 

conjunt de idees pedagògiques, 

tècniques , eines i recursos 
qui assumeix la responsabilitat de fer 

el seguiment o la realització de 

l’objectiu/actuacions 

 

barems proposats: 

QUANTITATIUS / 

QUALITATIUS 

 

activitats/ accions  que s’han de 

dur a terme per aconseguir 

l’objectiu anual  marcat 

 
en quin moment es duran a 

terme aquestes actuacions.  
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Curs escolar: 2019-2020 

Objectiu 1: Millora dels resultats educatius 
  

Estratègia: 1.1 Promoure la Formació permanent del professorat. 

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes 
de millora 

1.1.1Creació d’un grup pedagògic 
impulsor de la formació en centre 
i de centre. 

1.1.1.1 Detectar i recollir necessitats i 
dissenyar la formació interna al centre: 
assessoraments, tallers i xerrades.  

1r i 2n 
trimestre 

ED 
nº d'actuacions fetes/ nºd'actuacions 
programades = 1 

 

1.1.1.2 Contactar amb experts externs 
1r i 2n 
trimestre 

Equip de coord. 

Grau de satisfacció d'encert en les 
propostes realitzades segons 
destinataris supeiror al 75% 

 

1.1.2 2 Promoure la formació 
específica de centre en el PFZ, 
del PEE així com externes. 

1.1.2.1 Impulsar la presència del 
claustre en els moviments pedagògics 
de la zona. 

A llarg del curs 

Equip de coord. 
Valorar de 0 a 5 l'aprofitament de 
cada curs, seminari, taller, xerrada o 
conferència del nostre PFZ. 

 

1.1.2.2 Promocionar intercanvis de 
mestres amb altres centres per 
compartir bones pràctiques.  

Equip de coord. 

Grau de satisfacció dels mestres del 
centre en l'aportació de bones 
experiències al centre recollit en una 
valoració personal. 

 

1.1.2.4 Fer ús dels recursos oferts per 
part del CRP adequant-los a les 
propostes de centre: Xarxa de CB 

1r i 3r trimestre 
Equip de coord. nº de tasques executades 

proposades.Grau de transferència a 
la vida de centre superior al 75%. 

 

  

Estratègia: 1.2 Transferir la línia pedagògica de centre ( PEC ) a les aules per a la millora de l’aprenentatge competencial de l'alumnat 

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes 
de millora 

1.2.1.1Impulsar l'acció tutorial i 
l'orientació educativa. 

1.2.1.1 Redissenyar el pla específic per 
atendre l'atenció a la diversitat. 1r rimestre CE+CAD 

Grau de satisfacció en l'ús de les 
eines compartides per registrar 

 

1.2.1.2 Actualitzar els criteris i les 
estratègies de centre en relació a 
l'organització i funcionament de l'atenció 
a la diversitat.  

1r rimestre Tutors CM 

Grau d'assoliment dels recursos. 
Valoracions 100% positives del 
claustre. 
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1.2.1.3 Implementar el treball 
col·laboratiu entre els docents. 

A llarg del curs Equip de coord. 
Nº d'accions compatides 
/transferides al centre= 1. 

 

1.2.2 Dissenyar contextos 
d'aprenentatge plurals amb 
diferents tipus d'organització 

1.2.2.1Aprofundir en la pedagogia i 
difondre els Espais d'Aprenentatge. A llarg del curs Tutors CM 

Acreditació de bona pràctica 
Departament d'E. 

 

1.2.3 Investigar,consensuar i 
aplicar millores en les 
metodologies de treball 
pedagògic. 

1.2.3.1 Promoure i consensuar 
estratègies metodològiques per afavorir 
un tractament competencial dels 
continguts en les àrees instrumentals. 

A llarg del curs Tutors CM i CG 

Nº de propostes posades en pràctica 
segons previsió. 

 

1.2.3.2 Incorporar la lectura com a eix 
vertebrador de l'aprenentatge de totes 
les àrees. 

A llarg del curs Claustre 
% de millora en els resultats de les 
VL 

 

1.2.3.3 Consolidació del Pla d'impuls a 
les llengües per la millora dels resultats 
d'ANG i CAST a les cb 6è. 

A llarg del curs 
Mestres/ 

especialistes 

Pla d'implus redactat i compartit en 
Claustre i CE. 

 

1.2.4 Revisar i actualitzar el PEC 

1.2.4.1 Analitzar el PEC i introduir 
canvis per a la seva actualització. 1r trimestre Equip de coord. 

Document actualitzat. Grau 
d'implicació de la Comunitat 
Educativa. 

 

1.2.4.2 Difondre el PEC en la web del 
centre. 

2ntrimestre ED 
Document actualitzat consultable 
des de la web. 

 

      

Estratègia: 1.3 Consensuar, aplicar i difondre la cultura avaluativa de centre. 

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes 
de millora 

1.3.1 Aprofundir en la línia 
metodològica de centre. 

1.3.1.1 Integrar l'avaluació formativa en 
les dinàmiques d'aula per aconseguir 
l'autoregulació del procés 
d'aprenentatge. 

2n trimestre Mestres Reducció de baixos resultats 
encotes més baixes del 15% 

 

1.3.1.2 Compartir per millorar la cultura 
de l'avaluació per rúbriques a l'escola 

2n trimestre Mestres nº de presentació d'activitats 
realitzades . 

 

1.3.1.3 Implicar l'equip de Claustre en la 
de millora de resultats a partir del 
buidatge de resultats de proves internes 
i externes 

1r i 3r trimestre  Grau d'assoliment de la incorporació 
d'aspectes en les programacions 
d'aula. 

 

1.3.2 Revisar i actualitzar el 
model dels informes a les 

1.3.2.1 Actualitzar els criteris de format i 
contingut dels informes. 

2n trimestre Equip de coord Nº de millores aplicades al document  
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famílies. 1.3.2.2 Transferir a la pràctica del 
centre els acords de la FIC. 

3r trimestre Mestres Nº de millores aplicades a les rutines 
avaluatives del centre. 

 

      

Estratègia: 1.4 Transformar el model d'aprenentatge : Promoure Projectes d'Innovació propis i externs. 

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes 
de millora 

1.4.1 Participar activament de 
Projectes de transformació 
pedagògica. 

1.4.1.1 Documentar bones experiències 
de centre. 

3r trimestre Equip de coord Nº de documentacions presentades 
al CRP. 

 

1.4.1.2 Programar jornades d'intercanvi 
d'experiències de centre a altres 
centres i entitats. 

2n i 3r 
trimestre 

Equip de coord Grau d'expectatives en 
l'aprofundiement del PEC. 

 

 

 

Objectiu 1: Millora dels resultats educatius 
     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.1.1.1 Detectar i recollir necessitats i dissenyar la formació interna al centre: assessoraments, tallers i 
xerrades.  

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Disseny de la segona fase de 
la formació de COEDUCA dins 
el PEE 

1r trim Equip de coord Enquesta de propostes de 
formació en centre PEE. 

Recull de les valoracions de tots els docents per fer un 
disseny de la segona part del projecte. Assessorament en 
centre en mans del grup Filalalgulla. 

Fer difusió de formació en 
claustre per impulsar el PEC 

1r, 2n i 3r 
trimestre 

Equip de coord Nº de docents implicats en 
els canvis de centre. 

Cerca de formació de qualitat que s'adigui a la  

Selecció de xerrades a les 
famílies i mestres docents. 

1r, 2n i 3r 
trimestre 

Equip de coord Grau de satisfacció dels 
assistents  

Cal buscar la manera de fomentar l'assistència de les 
famílies i el debat posterior. 

Valoracions  

Propostes de millora  

 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.1.1.2 Contactar amb experts externs 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Establiment de contactes amb 
experiències enriquidores pel 

1r, 2n i 3r 
trimestre 

Equip de coord Nº de bones experiències 
contactades 

L'escola cerca bones experiències per nodrir el seu PEC. 
Personal per fer assessorments en centre, presentació de 
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centre. bones pràctiques, intercanvis amb altres centre tant visites 
externes com atendre a visites d'altres centres. 

     

Valoracions  

Propostes de millora  

     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.1.2.1 Impulsar la presència del claustre en els moviments pedagògics de la zona. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Assistència a les formacions i 
seminaris de zona. 

al llarg del curs Equip de coord Grau de satisfacció 
d'incoporarció de bones 
pràctiquesal centre. 

L'Equip de coordinació empodera l claustre per formar part 
dels actes educatius del país per actualitzar la línia de 
treball del centre. 

Assitència a les formacions 
externes al propi centre.  

al llarg del curs 

Equip de coord Grau de satisfacció 
d'incoporarció de bones 
pràctiquesal centre. 

Assistència a jornades i 
congressos educatius. 

al llarg del curs 

Equip de coord Grau de satisfacció 
d'incoporarció de bones 
pràctiquesal centre. 

Valoracions  

Propostes de millora  

     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.1.2.2 Promocionar intercanvis de mestres amb altres centres per compartir bones pràctiques.  

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Impuls d'intercanvi amb 
centres del país i de fora . al llarg del curs 

Equip de coord Nº de bones experiències i 
propostes de canvi al centre. 

L'escola vol promoure l'intercanviamb escoles per totenciar 
el pla de l'impuls de les llengües de centre. 

     

Valoracions  

Propostes de millora  

     

     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.1.2.4 Fer ús dels recursos oferts per part del CRP adequant-los a les propostes de centre: Xarxa de 
CB 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
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Implicació del centre en la 
formació de la Xarxa de CB 

1r 2n trimestre Mestres tutors i 
especialistes 

Nº d'implicació de docents 
del claustre  

L'implicació del projecte és d'una durada de dos cursos 
amb el tema a tractar de l'avaluació. 

Difusió en claustre de la 
formació oferta pel centre de 
recursos tant presencial com 
xtec. 

1r i 2n trimestre CE Registre de la formació en 
centre del personal del 
claustre com a millora de la 
cultura formativa. 

Fer arribar al claustre el programa de formació i facilitar-ne 
l'assistència.  

Valoracions  

Propostes de millora  

     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.2.1.1 Redissenyar el pla específic per atendre l'atenció a la diversitat. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Consens sobre el Pla de 
Treball Personalitzat: PTP 

1r trimestre  50% dels alumnes de 1r a 3r 
amb PTP en el treball per 
ESPAIS de la comunitat de 
mitjans. 

El PTP és el document de seguiment dels alumnes que 
presentin alguna dificultat d'aprenentatge, ritme de treball 
lent o conducta dsiruptiva. Tots els docents el tindran en 
compte. 

Reforç de la lectura amb 
voluntaris lectors 

1r trimestre Coordinador CM Grau de millora dels alumnes 
amb baixos resultats. 
Assoliment de mínims dels 
alumnes a cada nivell. 

Un grup de voluntaris lectors, familiars dels alumnes faran 
un programa d'increment d'hores lectores als alumnes de 
1r,2n i 3r. Assessorats i sota el seguiment de la 
coordinadora del cicle inicial. 

Valoracions  

Propostes de millora  

 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.2.1.2 Actualitzar els criteris i les estratègies de centre en relació a l'organització i funcionament de 
l'atenció a la diversitat.  

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Adequació de les 
programacions d'aula al 
disseny de l'AE de centre. 

Al llarg del curs Tutors i 
especialistes 

Programacions actualitzades 
amb les rúbriques de treball 
adequades als ritmes i nivells 
d'aprenentatge. 

Programar els reforços, desdoblaments, SEPs interns 
d'aula i triangulars segons objectius de curs i de nivell. 

     

Valoracions  

Propostes de millora  
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Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.2.1.3 Implementar el treball col·laboratiu entre els docents. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Creació de Comissions de 
treball.  

1r trim Equip de coord Nº de comissions creades 
amb transferència d'objectius 
propis al claustre. 

Calendaritzacions a l'inici de curs per fer trobades 
operatives i amb previsió. 

Presentació de vermuts 
pedgògics. 

1r, 2n i 3r trim Equip de coord Nº de reunions efectuades 
amb transferència d'objectius 
propis al claustre. 

La necessitat de trobar espais de diáleg en claustre han 
fet pensar en la creació dels vermuts pedagògics on 
l'objectiu és parlar d'aspectes del PEC que necessiten 
debat pedagògic i reflexió i de pràxis. 

     

Valoracions  

Propostes de millora  

     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.2.2.1Aprofundir en la pedagogia i difondre els Espais d'Aprenentatge. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Valoracions del funcionament 
dels espais amb els objectius . 

1r i 2n trim tutors i mestres 
dels espais 

Documentació actualitzada 
de la pràctia pedagògica dels 
espais d'aprenentatge. 

Es calendaritza un seguiment compartit dels resultats 
obtinguts en l’activitat dels espais. 

     

Valoracions  

Propostes de millora  

     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.2.3.1 Promoure i consensuar estratègies metodològiques per afavorir un tractament competencial 
dels continguts en les àrees instrumentals. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Creació de caixes 
d'aprenentatge  

2n trimestre mestres de 4t,5è i 
6è 

Nº de caixes pedagògiques 
elaborades i posades en 
pràctica. 

Debat pedagògic dels objectius, del seguiment i l'avaluació 
del treball globalitzat de les àrees. 

Creació d'un ambient de 
ciències 

2n trim mestre EI Grau de satisfacció de la 
programació elaborada 

Reflex del debat del tractament de les ciències a l'escola 
es crea un context d'exploració de les ciències a EI. 

Valoracions  

Propostes de millora  
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Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.2.3.2 Incorporar la lectura com a eix vertebrador de l'aprenentatge de totes les àrees. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Acord de claustre d'incorporar 
en el tractament de totes les 
àrees la lectura ; CL i lectura 
en veu alta 

al llarg del curs Tutors i mestres del 
claustre 

75% de millora de resultats 
dels valors de lectura de les 
proves internes de centre. 

Incrementar les activitats de lectura a les aules per proume 
l'hàbit des de EI; visual i imatges i textos variats adequats 
a les edats i ritmes. 

Treball de ràdio a 5è amb 
pràctiques de lectura. 

al llarg del curs Tutors de 5è 75% de millora de resultats 
dels valors de lectura de les 
proves internes de centre. 

 

Valoracions  

Propostes de millora  

 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.2.3.3 Consolidació del Pla d'impuls a les llengües per la millora dels resultats d'ANG i CAST a les cb 
6è. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Incorporació a les rutines de 
rotllana l'expressió en llengua 
CAST de 1r a 3r 

1r trimestre Tutors i mestres 75% de millora de resultats ll 
oral  

 

Incorporació a les rutines de 
les conferències l'expressió en 
llengua CAST i ANG de 4t a 6è 

1r trimestre Tutors i 
especialistes 

75% de millora de resultats 
de proves internes  

 

Actualització de les 
programacions de llengua 
ANG 

3r trimestre Especialista Nº de documentacions 
establertes. 

 

     

Valoracions  

Propostes de millora  

 

     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.2.4.1 Analitzar el PEC i introduir canvis per a la seva actualització. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Actualitzacions d'aspectes 
pedagògics del document. 

1r trimestre ED+ Coord Nº de canvis actualitzats 
segons la proposta 

Sessions de treball establertes per la Comissió 
Pedagògica. 
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Incorporació d'aspectes 
normatius en l'esquema del 
documents: incorporació dels 
indicadors propis del 
document. 

1r trimestre ED+ Coord Nº de canvis actualitzats 
segons la proposta 

Actualització del Projecte de 
Convivència 

2n trimestre 

ED+ Coord 100% Cumplimentació de 
l'aplicatiu i la incorporació a 
les NOFC del document 
actualitzat. 

Analitzar i valorar 
actualitzacions al Pla TAC 

2n trimestre ED+ Coord 100% d'incorporació dels 
canvis de centre Sessions de treball establertes per la Comissió TAC. 

Valoracions  

Propostes de millora  

     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.2.4.2 Difondre el PEC en la web del centre. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Redisseny de la pàgina web 
del centre. 

1r trim Secretària Nº d'actuacions programades 
i efectuades sup 1. 

Treball col·laboratiu de comissions TAC i pedagògica de 
centre. 

Actualització dels documents 
oficials requerits pel 
Departament  

1r trim i 2n 
trimestre 

Secretària 

Nº d'actuacions programades 
i efectuades sup 1. 

Treball col·laboratiu de comissions TAC i pedagògica de 
centre. 

Actualització de la pagina web 
de l'escola 

1r -3r trimestre 
Secretària 

Nº d'actuacions programades 
i efectuades sup 1. 

Treball col·laboratiu de comissions TAC i pedagògica de 
centre. 

     

Valoracions  

Propostes de millora  

     

     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.3.1.1 Integrar l'avaluació formativa en les dinàmiques d'aula per aconseguir l'autoregulació del 
procés d'aprenentatge. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

veure 1312     

     

Valoracions  
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Propostes de millora  

     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.3.1.2 Compartir per millorar la cultura de l'avaluació per rúbriques a l'escola 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

REcull de rúbriques 
d'avaluació de centre per 
actualitzar i consensuar 
formats de creació i compartir-
los. 

2n trimestre Tutors+coord   

Arxivar en documents 
accessibles per a la seva 
consulta des del claustre 

2n trimestre Tutors+coord   

     

Valoracions  

Propostes de millora  

     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.3.1.3 Implicar l'equip de Claustre en la de millora de resultats a partir del buidatge de resultats de 
proves internes i externes 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Veure 1312     

     

Valoracions  

Propostes de millora  

     

     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.3.2.1 Actualitzar els criteris de format i contingut dels informes. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Actualització dels paràmetres 
dels informes a les famílies. 

2n trimestre Tutors i cooord Nº de canvis potencials fets 
en els acords 

Consulta a les famílies sobre el grau de satisfacció de la 
informació lliurada en els informes. 

     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.3.2.2 Transferir a la pràctica del centre els acords de la FIC. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 
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A concretar en la xarxa de CB 2n trimestre Coord de CB Nº d'accions transferides a 
l'aula 

 

     

Valoracions  

Propostes de millora  

     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.4.1.1 Documentar bones experiències de centre. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Recull de documentacions 
d'estratègies de càlcul  

3r timestre Equip de coord Nº de documentacions 
presentades 

Revisar l'ED les documentacions  

Recull de documentacions 
d'activitats de geometria 

3r timestre Equip de coord Nº de documentacions 
presentades 

REcollir documentacions de la Comissió de matemàtiques. 

Valoracions  

Propostes de millora  

     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  1.4.1.2 Programar jornades d'intercanvi d'experiències de centre a altres centres i entitats. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Presència en les Jornades del 
1r Congrés d'Educació Pública 
a Catalunya  

al llarg del curs Mestres de la 
Comissió  

Nº d'actuacions fomentades 
amb activitat educativa cap al 
centre 

La transferència al centre de l'aportació queda en mans de 
la comissió del congrés que recullirà i comunicarà a la 
Comunitat Educativa qualsevol canvi. 

     

Valoracions  

Propostes de millora  
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Objectiu 2: Cohesió social 
   

Estratègia: 2.1 Millorar els canals de comunicació amb la Comunitat Educativa  

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de 
millora 

2.1.1 Actualitzar i difondre les NOFC. 

2.1.1.1 Calendaritzar trobades amb els 
comissions de l'AFA per agilitzar el canal 
comunicatiu. 

1r trim ED Nº d'actuacions 
programades /dutes a 
terme = 1 

 

2.1.1.2 Disenyar i difondre a la Comunitat el 
pla d'actuacions de les activitats educatives 
fora de l'horari lectiu. 

1r trim ED Nº d'actuacions 
programades /dutes a 
terme = 1 

 

  

Estratègia: 2.2 Vetllar per una bona imatge del centre  

Objectiu general Objectiu anual Temporització Responsables Indicadors Propostes de 
millora 

2.2.1 Compartir el Projecte Educatiu de 
Centre: PEC 

2.2.1.1Establir mecanismes de control de 
l'assistència al centre. 

al llarg del curs Tutors i mestres 100% d'assistència al 
centre 

 

2.2.1.2 Promoure activitats de portes obertes 
al municipi mostrant la filosofia de centre i el 
seu funcionament. 

2n trimestre Equip de 
coordinació 

Nº d'actuacions 
programades /dutes a 
terme = 1 

 

2.2.1.3 Participar activament en Plans i 
xarxes de l'entorn. 

al llarg del curs Tutors i mestres 100% d'implicació del 
claustre 

 

2.2.1.4 Difondre el protocol d'endreça 
d'espais del centre. 

1r trimestre Equip de 
coordinació 

100% d'eficiència en 
les directrius donades. 

 

2.2.2 Establir normes que facilitin el dia 
a dia al centre i col·laborin en el 
benestar emocional i de salut. 

2.2.2.1 Dur a terme un pla d'acompanyament 
a les entrades al centre. 

al llarg del curs Tutors i mestres 100% d'eficiència en 
les directrius donades. 

 

2.2.2.2 Instaurar la rotllana per enfocar el 
treball emocional dels alumnes 

1r trimestre Tutors i mestres 100% d'implicació del 
claustre 

 

2.2.2.3 Difondre com a centre la cultura per 
la pau  

1r trimestre Tutors i mestres 100% d'implicació del 
claustre 
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Objectiu 2: Cohesió social 
     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  2.1.1.1 Calendaritzar trobades amb els comissions de l'AFA per agilitzar el canal comunicatiu. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Reorganització l'organigrama de 
jerarquia de les relacions amb les 
famílies. 

1r trim Coordinació 
Pedagògica 

Document elaborat, aprovat i 
transferit a les NOFC 

Document marc per a conèixer els interlocutors 
del centre amb els diferents comissions de l'AFA i 
la resta de la Comunitat Educativa. 

Dissenyar i compartir protocols 
d'actuació en les festes de centre. 

1r trim Coordinació 
Pedagògica 

Document elaborat, aprovat i 
transferit a les NOFC 

La necessitat d'ús dels espais del centre 
comporten compartir un seguit de normes per 
garantir la segurerat i el bon ús de les 
instal·lacions del centre. 

Encetar un gistre d'actuacions amb 
les comissions de l'AFA 

al llarg del curs Coordinació 
Pedagògica 

Registre compartit per 
comprovar el grau de 
comunicació amb les 
comissions de l'AFA. 

Cal vetllar per una correcta comunicació amb els 
comissions de l'AFA 

Valoracions  

Propostes de millora  

 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  2.1.1.2 Disenyar i difondre a la Comunitat el pla d'actuacions de les activitats educatives fora de 
l'horari lectiu. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Finalització de la revisió del 
document del Pla de funcionament 
del servei de Migdia. 

1r rimestre Coordinació 
Pedagògica i la 
Comissió de 
Menjador. 

Document elaborat, aprovat i 
transferit a les NOFC 

La necessitat d'ús dels espais del centre 
comporten compartir un seguit de normes per 
garantir la segurerat i el bon ús de les 
instal·lacions del centre. 

Establiment del marc de referència 
per a dissenyar activitats 
extraescolars al centre. 

1r trimestre Coordinació 
Pedagògica i la 
Comissió de 
Convivència 

Document elaborat, aprovat i 
transferit a les NOFC 

La necessitat d'ús dels espais del centre 
comporten compartir un seguit de normes per 
garantir la segurerat i el bon ús de les 
instal·lacions del centre. 

     

Valoracions  

Propostes de millora  
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Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  2.2.1.1 Establir mecanismes de control de l'assistència al centre. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Coordinació amb serveis socials 
per garantir el seguiment de 
l'assistència amb les famílies més 
necessitades 

al llarg del curs; un 
cop al mes CAD 
social 

ED Grau d'aplicació de les 
mesures acordades. 

La CAD social fa un seguiment d'alumnat amb risc 
social d'exclusió. 

     

Valoracions  

Propostes de millora  

     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  2.2.1.2 Promoure activitats de portes obertes al municipi mostrant la filosofia de centre i el seu 
funcionament. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Jornada de portes obertes a les 
famílies en període preinscripció. 

2n trimestre Equip de coordinació Grau de satisfacció de la 
informació lliurada a les 
famílies. 

L'equip de coordinació prepara unes dinàmiques 
per mostrar la filosofia de centre i uns torns de 
paraules i lectures.  

Jornada de portes obertes a 
escoles que volen compartir 
metodologies de treball. al llarg del curs 

Equip de coordinació  A concretar CRP i altres 

     

Valoracions  

Propostes de millora  

 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  2.2.1.3 Participar activament en Plans i xarxes de l'entorn. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Participació el el Projecte 
COEDUCA 

1r i 2n trimestre Equip de coordinació 
+ mestres 

Nº de conflictes resolts 
aplicant mesures col·lectives. 

Millora del treball de conciència personal sobre 
els estereotips de gènere i convivència de la 
Comunitat Educativa; personal de centre, 
alumnes i famílies. 
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Valoracions  

Propostes de millora  

     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  2.2.1.4 Difondre el protocol d'endreça d'espais del centre. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Acordar i difondre les mesures per 
mantenir els espais del centre 
endreçats, garantint un benestar 
personal per tothom. 

1r i 2n trimestre Equip de coordinació 
+ mestres 

Grau de satisfacció de la 
Comunitat sobre el 
manteniment de les estances 
en bon estat i amb qualitat de 
les exposicions itinerants que 
s'hi trobin. 

L'escola vol vetllar per una endreça visual dels 
espais del centre per garantir que tothom s'hi senti 
a gust. 

     

Valoracions  

Propostes de millora  

     

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  2.2.2.1 Dur a temre un pla d'acompanyament a les entrades al centre. 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Donar valor a les entrades dels 
nens i nenes i de les famílies al 
centre en presència de mestres a 
l'entrada de l'escola. 

al llarg del curs Equip de coordinació 
+ mestres 

Grau de satisfacció dels 
membres de la Comunitat 
Educativa. 

Potenciar una entrada tranquil·la, cívica i 
respectuosa amb l'acompanyament de mestres 
del claustre. Elaborar una enquesta. 

     

Valoracions  

Propostes de millora  

 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  2.2.2.2 Instaurar la rotllana per enfocar el treball emocional dels alumnes 

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Documentar la rotllana de valors 
emocionals de p3 a 6è com a bona 
pràctica educativa de centre. 

1r trimestre Equip de coordinació 
+ mestres 

Grau d'implicació dels 
docents. Grau de satisfacció 
de l'alumnat com a pràctica 
pedagògica de benestar. 

Treball emocional dels alumnes seguint 
premisses acordades en treball d'equip de 
claustre. 
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Valoracions  

Propostes de millora  

 

Fitxa de seguiment de l'objectiu anual:  2.2.2.3 Difondre com a centre la cultura per la pau  

Actuacions Temporització Responsables Indicadors Metodologia/Comentaris 

Acompanyament dels alumnes, 
famílies i personal de centre a ser 
respectuosos i saber ser assertius 
amb les ideologies diverses que 
ens mouen en moments polítics 
actuals. 

al llarg del curs Mestres de l'escola 100% de clima de benestar 
aconseguit. 

Mantenir un clima de respecte cap a totes les 
famílies que mostrin qualsevol tendència política o 
ideologia fent palès el sentiment de pau i 
seguretat cap a tots els nens i nenes del centre.  

Col·loquis de claustre transmetre la 
cultura de la pau. 

al llarg del curs Mestres de l'escola 100% de clima de benestar 
aconseguit. 

Valoracions  

Propostes de millora  
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Annex 
1. Activitats complementàries: Sortides, passejades... 

2. Horaris de mestres i espais 

3. Calendaris escolar. 

4. Formació interna de centre (carta SEZ) 

5. Resultats de proves externes  

6. Organigrama del centre 
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SORTIDES CURS 2019-20 
NIVELL DATA LLOC OBJECTIU DE LA SORTIDA 

P3 29 abril Parc del 

Reguissol (santa 

Maria 

Palautordera) 

Afavorir la descoberta de l’entorn natural proper (parc i bosc), gaudint del contacte 

amb la natura i de vivències amb contingut “màgic” (follets, fades, ocells o peixos 

que ens fan sorpreses). Potenciar la cohesió grupal i la relació amb les mestres. 

 

P4 3 abril Platja (Mataró) Afavorir la descoberta de l’entorn natural proper (platja), gaudint del contacte amb 

la natura i de vivències amb contingut “màgic” (follets, fades, ocells o peixos que 

ens fan sorpreses). Potenciar la cohesió grupal i la relació amb les mestres. 

 

P5 27 març Àrea d’esplai el 

Corredor (Llinars 

del Vallès) 

Afavorir la descoberta de l’entorn natural proper (muntanya), gaudint del contacte 

amb la natura, de la caminada  i de vivències amb contingut “màgic” (follets, fades, 

ocells o peixos que ens fan sorpreses). Començar a esforçar-se per aconseguir 

arribar a la fita caminant i sentir-se’n  satisfets. Potenciar la cohesió grupal i la relació 

amb les mestres. 

 

1r 14 

novembre 

 

Cim d’Àligues 

(sant feliu de 

codines) 

Treballem el projecte dels ocells i ens apropem al seu mon a traves de la sortida al 

cim d’Àligues 

1r 30 abril Excursió al 

Montseny 

Treballem el projecte dels éssers vius  i plantes 

2n 7 nov. Fundació Mona 

(Salt. Girona) 

Treballem el projecte dels éssers vius  i ho relacionem amb els animals. 

2n 29 abril Excursió al 

Montseny  

(Empedrat del 

Morou) 

Treballem el projecte dels éssers vius i en concret les plantes.  

3r 12 març Guixot de 8 

(Taradell) 

Treballem el projecte dels mecanismes  i per això visitem un centre on fan joguines 

reciclades 

3r 14 maig La vida del riu 

(Riells del Fai) 

Treballem el projecte dels rius i observem el cicle de l’aigua / el curs del riu. 

 

3r 28 gener Palau de la 

Música BCN 

Dins l’àmbit de música és important que els infants coneguin diferents espais culturals 

artístics. 



 programació general anual de centre 

 37 

“Cobla 2.0” 

4r 28 abril Ruta de les 

Fonts (Viladrau) 

Fem una sortida a Viladrau i descobrim característiques importants de la geografia 

catalana i ampliem coneixements que ja havíem treballat prèviament a l’escola. 

4r 25 

octubre 

Liceu (BCN) 

“Òpera” 

Dins l’àmbit de música és important que els infants coneguin diferents espais culturals 

artístics i a cada comunitat els infants coneixen un. 

4t 6 

novembre 

Cosmocaixa 

 

Es treballa un taller “Creatívity” de  (màquines simples). 

5è 22 

novembre 

Girona 

Medieval 

(Girona) 

Es treballa el projecte de l’edat mitjana i es visita diferents espais de Girona on fan 

referència aquesta època. 

5è 17 abril  Santa Fe del 

Montseny 

La Roureda 

 

Es treballa un projecte de medi.  

5è 11 febrer Parlament de 

Catalunya 

(BCN) 

 

Es realitza la visita al Parlament de Catalunya per tal de conèixer el seu 

funcionament, i la seva importància com a òrgan de govern i cambra de 

representació de tots els ciutadans. 

 

6è 22 

novembre 

Pèndulum  
(Can Verdaguer 

Gros) 

 Fogars de Montclús 

08479   Km 14 de la 

Carretera BV-5114  

-Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i 

analitzar resultats per trobar respostes. 
-Utilitzar materials de manera eficient amb coneixements científics i criteris 

tecnològics, per resoldre situacions quotidianes. 
-Participar en la vida col·lectiva a partir de valors democràtics, per millorar la 

convivència i per afavorir un entorn més just i solidari. 
Realització d’un treball d’investigació a partir del plantejament de qüestions i 

problemes rellevants de l’entorn, mitjançant el treball cooperatiu i a partir de 

l’experimentació i l’ús de diferents fonts d’informació i de les tecnologies digitals 

(programes específics, simulacions...). 

Argumentació oral i escrita de les propostes de solució del treball d’investigació. 
 

6è 17 abril Museu història 

de Catalunya 

(BCN) 

Es treballa el projecte de la línia del temps i es participa en el Museu perquè 

presenta un itinerari interactiu a través de la història de Catalunya des de la 

prehistòria fins a l'actualitat. 

6è 3 febrer Palau de la 

Música “Les 

Dins l’àmbit de música és important que els infants coneguin diferents espais culturals 

artístics i a cada comunitat els infants coneixen un. 
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músiques del 

món” 

Colònies 1r 17 i 18 

d’oct. 
Possible 

canvi 

Can Clarens 

(Vallgorgina) 

Colònies cohesió de grup. 

 

Colònies 6è 20 a 22 

de maig 

Càmping 

Internacional “El 

Collell” A Sant 

Antoni de 

Calonge. 

Colònies Final de curs 
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SORTIDES PEL POBLE 2019-20 

 
ACTIVITAT DATES ORGANITZACIÓ I OBJECTIU 

 

 
Bicicletada (setmana de la 

mobilitat) (6è) 

26 de setembre Organitzada per l’Ajuntament per treballar la setmana de la mobilitat. 

 

 

 

Activitats del  
Museu-Arxiu Tomàs Balvey 

 Art Vigent(P5, 2n,4t,6è) 

 Retalls d’història (3r) 

 Ajuntament (5è) 

Art vigent (Pep Borràs) 

Escultor. “...i cor” 

P5   12 de març 

2n   11 de febrer  

4t    12 de febrer  

6è   13 de febrer  

A: 9,30 a 10,45h 

B: 11 a 12,10h 

Retalls d’història 

3rA  28 abril  9,30 a 12h 

3rB   29 abril 9,30 a 12h 

Ajuntament 

5èA  falta concretar data 

5èB   falta concretar data 

Organitzades pel Museu per apropar als alumnes al món artístic i 

cultural,  i conèixer els carrer i la història de Cardedeu.  
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Activitats esportives del 

pavelló: 

 

J.A.V (Antic PROES)  

 

 

 

 

 

 

 

1rA/B  15 de gener  

5èA/B 17 de gener 

4tA/B  2 de març  

3rA/B  26 de febrer 

2nA/B 4 de març 

1rA      1 d’abril 

1rB      15 d’abril 

5èA     27 d’abril 

P5A/B  29 d’abril 

5èB      4 de maig 

 

Organitzades pel pavelló d’esports de Cardedeu. Apropar als nens/es 

al mon de l’esport 

1. Trobada esportiva 2n     25 de maig 

3r      3 de juny 

4t      1 de juny 

5è    27 de maig 

2. Sortida al Corredor  20 de març, si plou 27 

de març 

 

Interaccionar amb els alumnes de sisè de les escoles de Cardedeu 

 

 

 

Activitats culturals (P3 a 6è) 

 

*veure full adjunt Organitzades per l’Ajuntament de Cardedeu 

Activitats de música i teatre en català i cicle superior una en anglès.  

Passejades pels voltants del 

poble 

(P3 a 6è) 

 

 Segons experiències o 

projectes  que es fan a 

l’aula. 

-Passejades petits: 

Els objectius concrets es poden trobar a la programació de 

les passejades, però a termes generals: anar descobrint l'entorn natural i 

social més proper (el poble) a partir de passejades tranquil·les que 

tenen a veure amb alguna temàtica que es tracta al nivell. També: 
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avançar en el vincle i la confiança entre la els infants i entre els infants i 

les mestres. 

- Passejades mitjans/grans: 

Estan relacionades amb les activitats i projectes que es realitzen a 

l’aula. La passejada la realitza el tutor/a amb el seu grup o amb la 

meitat i un mestre/a de reforç. 

 

Passejades i sortides de tota 

l’escola 

(P3 a 6è) 

 

-Parc Pompeu Fabra 

(dijous gras) 

-Sant Hilari (29 maig) 

Tot el dia. 

-Altres passejades per 

treballar projecte de 

la classe 

Relacionar-nos entre les diferents comunitats i conèixer l’entorn natural 

de Cardedeu. 

 

Passejada 6è (Sant Hilari) 3 oct. Coneixement entorn i situació geogràfica, i cohesió de grup 

 

  

Passejada 5è (Sant Hilari) 27 setembre Coneixement entorn i situació geogràfica i cohesió de grup. 

 

Passejada 4t (Sant Hilari) 

 

 

 

 

26 setembre Coneixement entorn i situació geogràfica i cohesió de grup. 

 

XX Trobada de dansa 

(P4 a 2n) 

15 maig  Organitzada pel centre de recursos de Sant Celoni. Activitat de música 

i dansa on participen totes les escoles de Cardedeu. 

 

 

I Trobada de ball de bastons  4 juny 

 

Organitzada pel centre de recursos de Sant Celoni. Activitat de música 

i dansa on participen escoles de Cardedeu. 

 

Taller alimentació 

 

5è 

Falta concretar data 

9,15 a 10,45h 

11 a 12,30h 

Taller organitzat per l’ajuntament i el centre “l’esquirol” per conscienciar 

als alumnes d’una bona alimentació. 
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15 a 16,30h 

Taller de begudes 6è   

Falta concretar data 

9,15 a 10,45h 

11,15 a 12,30 

Taller organitzat per l’ajuntament i el centre “l’esquirol” per conscienciar 

als alumnes de no prendre begudes alcohòliques ni energètiques 

Taller de compostatge 

 

 

 

 

 

4t 

10 octubre 

9 a 9,45h 

9,45 a 10,30h 

(dues sessions més 

gener- maig/juny) 

 

 

 

 

Taller organitzat per l’ajuntament i el centre “l’esquirol” per la recollida 

de matèria orgànica 

Taller de Robòtica 4t 

- gener/febrer 4t mBot 

 

 

Des de fa uns anys els centres de primària estan treballant la robòtica 

des de diferents cursos i des de l’Ajuntament de Cardedeu s’ha mostrat 

interès en potenciar l’aprenentatge de la robòtica educativa facilitant 

recursos per tal que es dugui a terme. Tots els instituts de Cardedeu fan 

Servei Comunitari i han mostrat interès en col·laborar amb els centres 

de primària fent acompanyament i suport a l’activitat de robòtica a les 

aules. 

 

 

Teatre USEE (EL SUI) 

 

P4  

falta concretar data 

Teatre que realitzen els alumnes de l’ institut per els petits. És la recollida 

d’un treball realitzat amb els alumnes de la USEE de l’ institut el SUI de 

Cardedeu. 

 

 

Cantània (EL SUI) 6è   

falta concretar data 

Cantània que realitzen els alumnes de l’ institut el SUI per als alumnes de 

6è al CECUCA 
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Biblioteca del poble 

 

P5A Falta concretar 

dates 

P5B   

1r A   

1r B    

2n A   

2n B   

3r A   

3r B    

4t A   

4t B   

5è A  

5è B    

6A   

6èB   

(10h tots els grups) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apadrinament Lector  1r 

Trobada als 

Pinetons: març 

1a trobada a l'escola:  

2a trobada a l'escola:   

Trobada final a l'IES 

Raspall: maig 

 

Activitat que realitzen els alumnes de 3r d’ESO de l’ institut Raspall sobre 

la lectura i com explicar contes als infants. Cada alumne té un fillol de 

2n de l’escola. 

Educació viaria 

 

2n A falta concretar data i si van tots els cursos 

2nB 

5èA 

5èB 



REVISIONS  
 Dentista (9:30h) 

- 22 octubre  1r (més taller) 

- 29 octubre  3r 

- 5 novembre  6è 

 

 Vacunes 6è 11,15h 

- 1a sessió, 13 de novembre 2019 

- 2a sessió, 29 de gener 2020 

- 3a sessió, 13 de maig 2020 
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Nivell: Direcció i reforç 

Tutor/a: Maite Ribes Piñol   DNI   39359436 L 

Horari del tutor/a 

 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8,30 a 9 ED ED ED ED ED 

9 a 10,45 Reunió 

Pedagògica 

ED 

Coordinació 

pedagògica  

Reforç Reunió 

Pedagògica 

ED  

CAD 

 

10,45 a 11,15 Pati 

11,15 a 12,30 4tA Reforç Reforç 5èA/B 

12,30 a 14h SEP Nivell 

 

Claustre/ 

Comunitat 

Comunitat ED 

15 a 16,30 4t A 

 

Suport 6è  

(3 grups) 

Coordinació 

pedagògica 

Càrrec 

 

 

Hores lectives 3 3,5 5 0 0 

Hores d’exclusives 1.5 1 1,5 1,5 0 

Hores càrrec 3 2,30 30’ 5 6,5 

total 7,5 7 7 7 6,5 

35 

 

Cardedeu, 3 de setembre de 2019 

Signat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivell: Cap d’estudis i Reforç  
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Tutor/a: Gemma Saderra Estellers   DNI  43432869 Z  

Horari del tutor/a 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8,30 a 9 ED ED ED ED ED 

9 a 10,45 Reunió 

pedagògica 

ED 

Coordinació 

pedagògica 

2nA/B Reunió 

pedagògica 

ED 

CAD 

 10,45 a 11,15 pati 

11,15 a 12,30 Espais 

1r/2n/3r 

Espais 

1r/2n/3r 

12,30 a 14h SEP/càrrec Nivell 

 

Claustre/ 

Comunitat 

Comunitat ED 

15 a 16,30 Reforç 2nB 

 

Reforç 2nA Suport Coordinació 

pedagògica 

Càrrec 

 

 

Hores lectives 3 3,5 3,5 0 1,5 

Hores d’exclusives 1,5 1 1,5 1,5 0 

Hores càrrec 3 3 1,5 5.5 5 

total 7,5 7’5 6,5 7 6,5 

35 

 

 

Cardedeu, 3 de setembre de 2019 

Signat 
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Nivell: Secretari i reforç 

Tutor/a: Núria Freixas Clavell   DNI: 53120643 G  

Horari del tutor/a 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8,30 a 9 ED ED ED ED ED 

9 a 10,45 Reunió 

pedagògica 

ED 

Coordinació 

pedagògica 

 

Reforç 

3er A/B 

Reunió 

pedagògica 

ED  

Reforç 

3er A/B 

10,45 a 11,15 pati pati 

11,15 a 12,30 Espais  

1r/2n/3r 

Espais  

1r/2n/3r 

12,30 a 14h SEP/càrrec Nivell 

 

Claustre/ 

Comunitat 

Comunitat ED 

15 a 16,30 P5 

Lògica 

P5 

Lògica 

 

Suport 

Coordinació 

pedagògica 

 

Càrrec 

 

 

Hores lectives 3 3,5 3,5 0 1,5 

Hores d’exclusives 1,5 1 1,5 1,5 0 

Hores càrrec 3 3 1,5 5.5 5 

total 7,5 7’5 6,5 7 6,5 

35 

 

 

Cardedeu, 3 de setembre de 2019 

Signat 
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Nivell: 1rA 

Tutor/a: Maria Glòria Castella Pujols              DNI 77739277J 

Horari del tutor/a 

 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
9h 

9,15h  

9,30h  

Activitats d’entrada tranquil·la 

Assemblea 

Treball dels Àmbits lingüístic, matemàtic, medi... 

9,30 a 10,30h Àmbit 

lingüístic. 

Català 

 

 

Coordinació 
(Laia a la classe) 

 

Àmbit medi 

 

 

 

 

Àmbit medi 

 

 

Música/  

Àmbit 

lingüístic. 

Castellà 

 

 

Música/english 

 

 

 

10,45 a 11,15 Esmorzar a l’aula (10,30h) i pati (10,45) 

Una setmana: vigilància de pati tots els dies. 

L’altra setmana: hores complementàries (treball personal) + ATI’s 

11,15 a 12,30 Espais: Àmbit lingüístic, matemàtic, art... 

 
Racons 

Àmbit ling. 

Àmbit matem. 

Espais 

12,30 a 

13,30/14h 

Entrevistes 

SEP 

 

Comunitat 

 

Claustre/ 

Comunitat/ 

Comissions 

Nivell  

15 a 16,30 Racons 
Àmbit ling. 

Àmbit matem. 

Racons 
Àmbit ling. 

Àmbit matem. 

EF 
Àmbit 

lingüístic. 

Català/Castellà 

 

 

Coordinació 

EF 

 

Àmbit matem. 

 

Àmbit 

lingüístic: 

conf. 

 

Hores lectives 

24 

5 3 5 3 5 

Hores 

d’exclusives 

5 

1,5 1 1,5 1 0 

Hora compl. 

1h 
0 30’ 0 30’ 0 

Hores càrrec 

3h 
 1,5  1,5  

Total 6,5 6 6,5 6 5 

30 

Pla lector: 

*30 min de lectura diària per part dels alumnes.  

*minuts de lectura per part del mestre/a. 

 

Cardedeu, 3 de setembre de 2019 

Signat 
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Nivell: 1rB 

Tutor/a: Eva Maturana Gutierrez        DNI 37388158W 

Horari del tutor/a 

 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
9h 

9,15h  

9,30h  

Activitats d’entrada tranquil·la 

Assemblea 

Treball dels Àmbits lingüístic, matemàtic, medi... 

9,30 a 10,30h Àmbit 

lingüístic. 

Català 

 

 

 

Àmbit medi 

 

 

 

 

Àmbit medi 

 

 

Música/  

Àmbit 

lingüístic. 

Castellà 

 

 

Música/english 

 

 

 

10,45 a 11,15 Esmorzar a l’aula (10,30h) i pati (10,45) 

Una setmana: vigilància de pati tots els dies. 

L’altra setmana: hores complementàries (treball personal) + ATI’s 

11,15 a 12,30 Espais: Àmbit lingüístic, matemàtic, art... 

 
Racons 

Àmbit ling. 

Àmbit matem. 

Espais 

12,30 a 

13,30/14h 

Entrevistes 

SEP 

 

Comunitat 

 

Claustre/ 

Comunitat/ 

Comissions 

Nivell  

15 a 16,30 Racons 
Àmbit ling. 

Àmbit matem. 

Racons 
Àmbit ling. 

Àmbit matem. 

EF 
Àmbit 

lingüístic. 

Català/Castellà 

 

 

EF 

 

Àmbit matem. 

 

Àmbit 

lingüístic: 

conf. 

 

 

Hores lectives 

 
3,5 3 3,5 3,5 3,5 

Hores 

d’exclusives 

 

1 0 1,5 0 0 

Hora compl. 

 
0 30’/40’ 0 0 0 

Total 4,5 3,5 5 3,5 3,5 

20 

 

 

Pla lector: 

*30 min de lectura diària per part dels alumnes.  

*minuts de lectura per part del mestre/a. 

 

Cardedeu, 3 de setembre de 2019 

Signat 
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Nivell: 1rB 

Tutor/a: Laia Andreu Hereu        DNI 38861776X 

Horari del tutor/a 

 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
9h 

 

 

9,15h  

9,30h  

 -Activitats 

d’entrada 

tranquil·la 

-Assemblea 

-Treball dels 

Àmbits 

lingüístic, 

matemàtic, 

medi... 

  

9,30 a 10,30h  

 

Àmbit medi 
 

 

 

 

 

 

  

10,45 a 11,15  Esmorzar a 

l’aula (10,30h) i 

pati (10,45) 

 

 

 

 

Entrada 11,15h 

 

11,15 a 12,30  Espais: Àmbit lingüístic, matemàtic, 

art... 

 

  

12,30 a 

13,30/14h 

Entrevistes 

SEP 

 

Comunitat 

 

Claustre/ 

Comunitat/ 

Comissions 

Nivell  

15 a 16,30 Racons 
Àmbit ling. 

Àmbit matem. 

Racons 
Àmbit ling. 

Àmbit matem. 

EF 
Àmbit lingüístic. 

Català/Castellà 

 

 

EF 

 

Àmbit matem. 

 

Àmbit 

lingüístic: 

conf. 

 

Hores lectives 

12,30h 

1,5 5 2,5 1,5 1,5 

Hores 

d’exclusives 

2’5h 

0 1 1,5 0 0 

Hora compl. 

30’ 
0 0 30’ 0 0 

Total 1,5 6 4,5 1,5 1,5 

15 

Pla lector: 

*30 min de lectura diària per part dels alumnes.  

*minuts de lectura per part del mestre/a. 

Cardedeu, 3 de setembre de 2019 

Signat 
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Nivell: 1rC 

Tutor/a: Eudald Carrera  Canals                   DNI: 47817439W 

Horari del tutor/a 

 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
9h 

9,15h  

9,30h  

Activitats d’entrada tranquil·la 

Assemblea 

Treball dels Àmbits lingüístic, matemàtic, medi... 

9,30 a 10,30h Àmbit 

lingüístic. 

Català 

 

 

Àmbit medi 
 

 

 

 

Àmbit medi 

 

 

Música/  

Àmbit 

lingüístic. 

Castellà 

 

 

Música/english 

 

 

 

10,45 a 11,15 Esmorzar a l’aula (10,30h) i pati (10,45) 

Una setmana: vigilància de pati tots els dies. 

L’altra setmana: hores complementàries (treball personal) + ATI’s 

11,15 a 12,30 Espais: Àmbit lingüístic, matemàtic, art... 

 
Racons 

Àmbit ling. 

Àmbit matem. 

Espais 

12,30 a 

13,30/14h 

Entrevistes 

SEP 

 

Comunitat 

 

Claustre/ 

Comunitat/ 

Comissions 

Nivell  

15 a 16,30 Racons 
Àmbit ling. 

Àmbit matem. 

Racons 
Àmbit ling. 

Àmbit matem. 

EF 
Àmbit 

lingüístic. 

Català/Castellà 

 

 

EF 

 

Àmbit matem. 

 

Àmbit 

lingüístic: 

conf. 

 

Hores lectives 

24 

5 4,5 5 4,5 5 

Hores 

d’exclusives 

5 

1,5 1 1,5 1 0 

Hora compl. 

1h 
0 30’ 0 30’ 0 

Total 6,5 6 6,5 6 5 

30 

Pla lector: 

*30 min de lectura diària per part dels alumnes.  

*minuts de lectura per part del mestre/a. 

 

Cardedeu, 3 de setembre de 2019 

Signat 
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Nivell: 2nA 

Tutor/a: Alba Punter Circuns               DNI: 47809941W 

Horari del tutor/a 

 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
9h 

9,15h  

9,30h  

Activitats d’entrada tranquil·la 

Assemblea 

Treball dels Àmbits lingüístic, matemàtic, medi... 

9,30 a 10,30h Retorn deures 

Àmbit 

matemàtiques 

 

 

Àmbit medi 

 

 

Àmbit 

matemàtiques 
 (3 grups Tutores 

+ Gemma) 

 

 

 

Àmbit medi 

 

 

 

Àmbit lingüístic 

English 

 

 

10,45 a 11,15 Esmorzar a l’aula (10,30h) i pati (10,45) 

Una setmana: vigilància de pati tots els dies. 

L’altra setmana: hores complementàries (treball personal) + ATI’s 

11,15 a 12,30 Espais: Àmbit lingüístic, matemàtic, art... 

 

Àmbit lingüístic 

Català Castellà 

 
Reforç de la 

Núria. 

Espais 

12,30 a 

13,30/14h 

Entrevistes 

SEP 

 

Comunitat 

 

Claustre/ 

Comunitat/ 

Comissions 

Nivell  

15 a 16,30 EF 
Reforç a 2nB 

Àmbit 

matemàtiques 
Reforç Núria i 

Gemma 

 

Música 
Reforç a 2nB 

ART Àmbit 

lingüístic: 

conf. 

Català 

 

Hores lectives 

24 

5 4,5 5 4,5 5 

Hores 

d’exclusives 

5 

1,5 1 1,5 1 0 

Hora compl. 

1h 
0 30’ 0 30’ 0 

Total 6,5 6 6,5 6 5 

30 

Pla lector: 

*30 min de lectura diària per part dels alumnes.  

*minuts de lectura per part del mestre/a. 

 

Cardedeu, 3 de setembre de 2019 

Signat 
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Nivell: 2nB 

Tutor/a: Núria Urgell Muntané                   DNI: 52157023S 

Horari del tutor/a 

 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
9h 

9,15h  

9,30h  

Activitats d’entrada tranquil·la 

Assemblea 

Treball dels Àmbits lingüístic, matemàtic, medi... 

9,30 a 10,30h Retorn deures 

Àmbit 

matemàtiques 

 

 

Àmbit medi 

 

 

Àmbit 

matemàtiques 
 (3 grups Tutores 

+ Gemma) 

 

 

 

Àmbit medi 

 

 

 

Àmbit lingüístic 

English 

 

 

10,45 a 11,15 Esmorzar a l’aula (10,30h) i pati (10,45) 

Una setmana: vigilància de pati tots els dies. 

L’altra setmana: hores complementàries (treball personal) + ATI’s 

11,15 a 12,30 Espais: Àmbit lingüístic, matemàtic, art... 

 
Música 

Reforç a 2nA 

Espais 

12,30 a 

13,30/14h 

Entrevistes 

SEP 

 

Comunitat 

 

Claustre/ 

Comunitat/ 

Comissions 

Nivell  

15 a 16,30 Àmbit 

matemàtiques 
Reforç Alba i 

Gemma 

 

EF 
Reforç a 2nA 

Àmbit lingüístic 

Català 

Castellà 

ART Àmbit 

lingüístic: 

conf. 

Català 

 

Hores lectives 

24 

5 4,5 5 4,5 5 

Hores 

d’exclusives 

5 

1,5 1 1,5 1 0 

Hora compl. 

1h 
0 30’ 0 30’ 0 

Total 6,5 6 6,5 6 5 

30 

Pla lector: 

*30 min de lectura diària per part dels alumnes.  

*minuts de lectura per part del mestre/a. 

 

Cardedeu, 3 de setembre de 2019 

Signat 
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Nivell: 3rA 

Tutor/a: Estefania Petrus Camps                             DNI: 41509132C 

Horari del tutor/a 

 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
9h 

9,15h  

9,30h  

Activitats d’entrada tranquil·la 

Assemblea 

Treball dels Àmbits lingüístic, matemàtic, medi... 

9,30 a 10,30h EF 
Reforç a 3rB 

 

 

Àmbit medi 

 

 

 

Àmbit ling. 

Català 
Tutores i Núria 

 

 

 

Àmbit ling. 

Castellà 

 

 

Àmbit  

Matemàtic. 
Tutores i Núria 

 

 

10,45 a 11,15 Esmorzar a l’aula (10,30h) i pati (10,45) 

Una setmana: vigilància de pati tots els dies. 

L’altra setmana: hores complementàries (treball personal) + ATI’s 

11,15 a 12,30 Espais: Àmbit lingüístic, matemàtic, art... 

 

Àmbit medi 
 

Reforç Marisa 

Espais 

12,30 a 

13,30/14h 

Entrevistes 

SEP 

 

Comunitat 

 

Claustre/ 

Comunitat/ 

Comissions 

Nivell  

15 a 16,30 Àmbit 

matemàtic 

 
Reforç Marisa 

Música 
Reforç a 3rB 

 

English 
 

 

Reforç a 3rB 

 

ART 
 

 

Reforç Marisa 

Àmbit 

lingüístic: 

conf. 

Català 

 

Hores lectives 

24 

5 4,5 5 4,5 5 

Hores 

d’exclusives 

5 

1,5 1 1,5 1 0 

Hora compl. 

1h 
0 30’ 0 30’ 0 

Total 6,5 6 6,5 6 5 

30 

Pla lector: 

*30 min de lectura diària per part dels alumnes.  

*minuts de lectura per part del mestre/a. 

 

Cardedeu, 3 de setembre de 2019 

Signat 
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Nivell: 3rB 

Tutor/a: Marisa Delgado Carrero             DNI: 53085041Y 

Horari del tutor/a 

 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
9h 

9,15h  

9,30h  

Activitats d’entrada tranquil·la 

Assemblea 

Treball dels Àmbits lingüístic, matemàtic, medi... 

9,30 a 10,30h Àmbit 

matemàtic 
Reforç Estefi 

 

 

Àmbit medi 

 

 

Àmbit ling. 

Català 

Tutores i Núria  

 

 

Àmbit ling. 

Castellà 

 

 

Àmbit  

Matemàtic. 
Tutores i Núria 

 

 

10,45 a 11,15 Esmorzar a l’aula (10,30h) i pati (10,45) 

Una setmana: vigilància de pati tots els dies. 

L’altra setmana: hores complementàries (treball personal) + ATI’s 

11,15 a 12,30 Espais: Àmbit lingüístic, matemàtic, art... 

 
EF 

Reforç a 3rA 

Espais 

12,30 a 

13,30/14h 

Entrevistes 

SEP 

 

Comunitat 

 

Claustre/ 

Comunitat/ 

Comissions 

Nivell  

15 a 16,30 Música 
Reforç a 3rA 

Àmbit medi Art 
Reforç Estefi 

 

English 
Reforç a 3rA 

Àmbit 

lingüístic: 

conf. 

Català 
 

Hores lectives 

24 

5 4,5 5 4,5 5 

Hores 

d’exclusives 

5 

1,5 1 1,5 1 0 

Hora compl. 

1h 
0 30’ 0 30’ 0 

Total 6,5 6 6,5 6 5 

30 

Pla lector: 

*30 min de lectura diària per part dels alumnes.  

*minuts de lectura per part del mestre/a. 

 

Cardedeu, 3 de setembre de 2019 

Signat 
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Nivell: 3rB 

Tutor/a: Marisa Delgado Carrero             DNI: 53085041Y 

Horari del tutor/a 

 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
9h 

9,15h  

9,30h  

Activitats d’entrada tranquil·la 

Assemblea 

Treball dels Àmbits lingüístic, matemàtic, medi... 

9,30 a 10,30h Àmbit 

matemàtic 
Reforç Estefi 

 

 

Àmbit medi 

 

 

Àmbit ling. 

Català 

Tutores i Núria  

 

 

Àmbit ling. 

Castellà 

 

 

Àmbit  

Matemàtic. 
Tutores i Núria 

 

 

10,45 a 11,15 Esmorzar a l’aula (10,30h) i pati (10,45) 

Una setmana: vigilància de pati tots els dies. 

L’altra setmana: hores complementàries (treball personal) + ATI’s 

11,15 a 12,30 Espais: Àmbit lingüístic, matemàtic, art... 

 
EF 

Reforç a 3rA 

Espais 

12,30 a 

13,30/14h 

Entrevistes 

SEP 

 

Comunitat 

 

Claustre/ 

Comunitat/ 

Comissions 

Nivell  

15 a 16,30 Música 
Reforç a 3rA 

Àmbit medi Art 
Reforç Estefi 

 

English 
Reforç a 3rA 

Àmbit 

lingüístic: 

conf. 

Català 
 

Hores lectives 

24 

5 4,5 5 4,5 5 

Hores 

d’exclusives 

5 

1,5 1 1,5 1 0 

Hora compl. 

1h 
0 30’ 0 30’ 0 

Total 6,5 6 6,5 6 5 

30 

Pla lector: 

*30 min de lectura diària per part dels alumnes.  

*minuts de lectura per part del mestre/a. 

 

Cardedeu, 3 de setembre de 2019 

Signat 
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Nivell: 4tA 

Tutor/a: Joana Pujol i Vigas                             DNI: 47888090C 

Horari del tutor/a 

 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
9h 

9,15h  

9,30h  

Activitats d’entrada tranquil·la 

Assemblea 

Treball dels Àmbits lingüístic, matemàtic, medi... 

9,30 a 10,45h Àmbit ling. 

Castellà 

 

 

Àmbit matem. 

 

 

9 a 10h 

½ English/hort 

Àmbit ling. 

Català 

 

 

 

Àmbit medi 

 

 10h Àmbit 

matem. 
Reforç Cris 

 

10,45 a 11,15 Esmorzar i pati (10,45) 

Una setmana: vigilància de pati tots els dies. 

L’altra setmana: hores complementàries (treball personal) + ATI’s 

11,15 a 12,30 Àmbit matem. 
Reforç Marc i 

Maite 

 

 

EF 
Reforç a 4tB 

 

Àmbit matem. 

 
Reforç del Marc 

Àmbit ling. 

Castellà 

 

Música 
Reforç a 4tB 

 

12,30 a 

13,30/14h 

Entrevistes 

SEP 

 

Comunitat 

 

Claustre/ 

Comunitat/ 

Comissions 

Nivell  

15 a 16,30 Àmbit ling. 

Català 

Reforç Maite 

 

English 
Reforç a 4tB 

 

 

ART Àmbit medi 

 

Àmbit ling. 

Conferències 

 

 

Hores lectives 

24 

5 4,5 5 4,5 5 

Hores 

d’exclusives 

5 

1,5 1 1,5 1 0 

Hora compl. 

1h 
0 30’ 0 30’ 0 

Total 6,5 6 6,5 6 5 

30 

Pla lector: 

*30 min de lectura diària per part dels alumnes.  

*minuts de lectura per part del mestre/a. 

 

Cardedeu, 3 de setembre de 2019 

Signat 
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Nivell: 4tB 

Tutor/a: Marc Oliva López                               DNI: 47812681M 

Horari del tutor/a 

 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
9h 

9,15h  

9,30h  

Activitats d’entrada tranquil·la 

Assemblea 

Treball dels Àmbits lingüístic, matemàtic, medi... 

9,30 a 10,45h Àmbit matem. 

 

 

Àmbit ling. 

Castellà 

 

 

9h Àmbit mates 
Reforç Cris 

Àmbit ling. 

Català 

 

 

 

Àmbit medi 

 
10h a 10’45h  

½ English/hort 
 

10,45 a 11,15 Esmorzar i pati (10,45) 

Una setmana: vigilància de pati tots els dies. 

L’altra setmana: hores complementàries (treball personal) + ATI’s 

11,15 a 12,30 Música 
Reforç a 4tA 

 

 

Àmbit ling. 

Català 

Reforç Cris 

 

EF 
Reforç a 4tA 

 

Àmbit ling. 

Castellà 

 

Àmbit matem. 
Reforç de la Joana 

12,30 a 

13,30/14h 

Entrevistes 

SEP 

 

Comunitat 

 

Claustre/ 

Comunitat/ 

Comissions 

Nivell  

15 a 16,30 Càrrec TIC 

English 

 

Àmbit matem. 
Reforç de la Joana 

i Maite 

ART Àmbit medi 

 

Àmbit ling. 

Conferències 

 

 

Hores lectives 

24 

3,5 4,5 5 4,5 5 

Hores 

d’exclusives 

5 

1,5 1 1,5 1 0 

Hora compl. 

1h 
0 30’ 0 30’ 0 

Hores càrrec 

1,5 
1,5 0 0 0 0 

Total 6,5 6 6,5 6 5 

30 

Pla lector: 

*30 min de lectura diària per part dels alumnes.  

*minuts de lectura per part del mestre/a. 

 

Cardedeu, setembre de 2019 

Signat 
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Nivell: 5èA 

Tutor/a: Anna Grau López                           DNI: 47806932Y 

Horari del tutor/a 

 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
9h 

9,15h  

9,30h  

Activitats d’entrada tranquil·la 

Assemblea 

Treball dels Àmbits lingüístic, matemàtic, medi... 

9,30 a 10,45h English 
Reforç a 5èB 

 

Àmbit matem 
Reforç Blanca 

 

 

Ràdio 

Reforç Cris.T 

 

 

9,15 a 10h ½ 

English 

Àmbit ling. 

Català 
Reforç de la Blanca 

 

 

10h Àmbit 

matem 

 

 

 

10,45 a 11,15 Esmorzar i pati (10,45) 

Una setmana: vigilància de pati tots els dies. 

L’altra setmana: hores complementàries (treball personal) + ATI’s 

11,15 a 12,30 EF 
Reforç a 5èB 

 

 

Música 
Reforç a 5èB 

 

 

 

Àmbit matem 
Reforç Blanca 

 

Àmbit ling. 

Català 

 

Àmbit matem 

 

12,30 a 

13,30/14h 

Entrevistes 

SEP 

 

Comunitat 

 

Claustre/ 

Comunitat/ 

Comissions 

Nivell  

15 a 16,30 Àmbit medi 

 

Àmbit ling. 

Castellà 
Àmbit medi 

 
ART Àmbit ling. 

Conferències 

 
 

Hores lectives 

24 

5 4,5 5 4,5 5 

Hores 

d’exclusives 

5 

1,5 1 1,5 1 0 

Hora compl. 

1h 
0 30’ 0 30’ 0 

Total 6,5 6 6,5 6 5 

30 

Pla lector: 

*30 min de lectura diària per part dels alumnes.  

*minuts de lectura per part del mestre/a. 

 

Cardedeu, setembre de 2019 

Signat 
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Nivell: 5èB 

Tutor/a: Blanca Montero Calm                             DNI: 38831637R 

Horari del tutor/a 

 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
9h 

9,15h  

9,30h  

Activitats d’entrada tranquil·la 

Assemblea 

Treball dels Àmbits lingüístic, matemàtic, medi... 

9,30 a 10,45h Àmbit mates 
Reforç de l’Anna 

 

 

EF 
Reforç a 5èA 

 

 

Ràdio 

Reforç Cris 

 

 

10 a 10,45h 

½English 

English 
Reforç a 5èA 

 

 
Àmbit medi 

 

10,45 a 11,15 Esmorzar i pati (10,45) 

Una setmana: vigilància de pati tots els dies. 

L’altra setmana: hores complementàries (treball personal) + ATI’s 

11,15 a 12,30 Àmbit matem 
Reforç Anna 

 

 

Àmbit lingüis 

Català 
Reforç Anna 

 

Música 
Reforç a 5èA 

 

Àmbit lingüis 

Català 
 

Àmbit matem 
 

12,30 a 

13,30/14h 

Entrevistes 

SEP 

 

Comunitat 

 

Claustre/ 

Comunitat/ 

Comissions 

Nivell  

15 a 16,30 Àmbit medi 

 
Àmbit lingüis. 

Castellà 

 

Àmbit medi 

 
ART Àmbit ling. 

Conferències 

 

 

Hores lectives 

24 

5 4,5 5 4,5 5 

Hores 

d’exclusives 

5 

1,5 1 1,5 1 0 

Hora compl. 

1h 
0 30’ 0 30’ 0 

Total 6,5 6 6,5 6 5 

30 

Pla lector: 

*30 min de lectura diària per part dels alumnes.  

*minuts de lectura per part del mestre/a. 

 

Cardedeu, setembre de 2019 

Signat 
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Nivell: 6èA 

Tutor/a: Jordi Ortega Gonzàlez                       DNI:46402065W 

Horari del tutor/a 

 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
9h 

9,15h  

9,30h  

Activitats d’entrada tranquil·la 

Assemblea 

Treball dels Àmbits lingüístic, matemàtic, medi... 

9,30 a 10,45h Àmbit lingüístic 

català 

 

 

Coordinació 

English 

 

 

Àmbit 

d’Educació 

Física 

(quinzenal 6è A 

i 6è B) 

 

Àmbit lingüístic 

castellà 

 

Àmbit matemàtic 

 

 

10,45 a 11,15 Esmorzar i pati (10,45) 

Una setmana: vigilància de pati tots els dies. 

L’altra setmana: hores complementàries (treball personal) + ATI’s 

11,15 a 12,30 Àmbit 

matemàtic 

 
Reforç de 

l’Ainhoa. 

Àmbit lingüístic 

castellà  

 

½ Àmbit medi 

½ English 

 

Àmbit 

matemàtic 

½ Àmbit medi 

½ English 

 
Àmbit lingüístic 

català 
Reforç de la 

Cristina S. 

12,30 a 

13,30/14h 

Entrevistes 

SEP 

 

Comunitat 

 

Claustre/ 

Comunitat/ 

Comissions 

Nivell  

15 a 16,30 Àmbit medi 

 

Àmbit 

d’Educació 

Física (quinzenal 

6è A i 6è B) 

Àmbit 

matemàtic 
3 grups:  

Tutors 6è+ 

Maite 

 

Música 

 

Coordinació 

 

Àmbit ling. 

CONFERÈNCIES 

(cat) 

 

Hores lectives 

24 

5 3 5 3 5 

Hores 

d’exclusives 

5 

1,5 1 1,5 1 0 

Hora compl. 

1h 
0 30’ 0 30’ 0 

Hores càrrec 

3h 
0 1,5 0 1,5 0 

Total 6,5 6 6,5 6 5 

30 

Pla lector: 

*30 min de lectura diària per part dels alumnes.  

*minuts de lectura per part del mestre/a. 

Cardedeu, setembre de 2019 

Signat 
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Nivell: 6èB 

Tutor/a: Ainhoa Guerrero Hernández                           DNI: 53078679S 

Horari del tutor/a 

 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
9h 

9,15h  

9,30h  

Activitats d’entrada tranquil·la 

Assemblea 

Treball dels Àmbits lingüístic, matemàtic, medi... 

9,30 a 10,45h Àmbit ling. 

Català 

 
 

 

Reforç a 6èA 

 

 

Àmbit ling. 

Castellà 

 

Àmbit artístic 

EF 

Gimnàs 

quinzenal  

6è A/B 

  

Àmbit 

matemàtic/ 

àmbit lingüístic 

Llengua 

castellana 

 

 
Reforç Cristina 

 

Àmbit 

matemàtic 

 

10,45 a 11,15 Esmorzar i pati (10,45) 

Una setmana: vigilància de pati tots els dies. 

L’altra setmana: hores complementàries (treball personal) + ATI’s 

11,15 a 12,30 English 

 
Reforç 6éB 

 

 

½ Àmbit medi 

 ½ English 

 

Àmbit 

matemàtic 

I lingüístic 

(llengua 

castellana) 
Reforç Cristina 

Àmbit medi  

 ½ English 

 

Àmbit ling. 

Català 

 

12,30 a 

13,30/14h 

Entrevistes 

SEP 

 

Comunitat 

 

Claustre/ 

Comunitat/ 

Comissions 

Nivell  

15 a 16,30 Àmbit medi  

 

 

 

 

Àmbit artístic 

EF 

Gimnàs 

quinzenal  

6è A/B 

Àmbit 

matemàtic 

(Cristina, Jordi, 

Maite) 

Àmbit lingüístic 

Català 

Música 

 

 

Hores lectives 

 
- 3h lectives cada dia amb alumnes a la classe. 

- Una setmana 3 dies de pati que són 1,5 lectiva, i1h de nivell. 

- Una setmana 2 dies de pati que són 1h lectiva, i1,5 de nivell. 

- Dues setmanes sense vigilància per fer nivells i ATI’s. 

Hores lectives setmana: 15h+Pati(1h/1,5h)=16h/16,5h 

Hores 

d’exclusives 

 

- Dilluns: 1h entrevistes. 

- Dimecres: 1,5h claustre/comunitat. 

- Patis/ATI,s: 1h/1,5h (pati) 

- Hores d’exclusives: 3,5h/4h 

Total 20 
 

Pla lector: 

*30 min de lectura diària per part dels alumnes.  

*minuts de lectura per part del mestre/a. 

 

Cardedeu, setembre de 2019 

Signat 
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Nivell: 6èB i reforç 

Tutor/a: Cristina Segura Vargas    DNI: 77124295 M 

Horari del tutor/a 

 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
9h 

9,15h  

9,30h  

 Activitats d’entrada tranquil·la 

Assemblea 

Treball dels Àmbits lingüístic, matemàtic, medi... 

 

9,30 a 10,45h  

 

 

Àmbit lin. 

Castellà 

4tB 

 

 

Àmbit matem. 

4t. 

(tutors i Cris) 

 

 

Àmbit matem. 

6èB 

 

 

 

 

 

10,45 a 11,15  Esmorzar i pati (10,45) 

Una setmana: vigilància de pati tots els dies. 

L’altra setmana: hores complementàries (treball 

personal) + ATI’s 

 

11,15 a 12,30  

 

 

Àmbit ling. 

Català 
(tutors i Cris) 

 

Àmbit matem. 

6èB 

 

Àmbit medi/ 

Àmbit matem. 

 

 

12,30 a 

13,30/14h 

Entrevistes 

SEP 

 

Comunitat 

 

Claustre/ 

Comunitat/ 

Comissions 

Nivell  

15 a 16,30 Àmbit medi  ART Àmbit 

matem. 

Àmbit ling. 

Conferències 

 

 

Hores lectives 

17,5 
1,5 5 4,5 5 0 

Hores 

d’exclusives 

2,5 

1 1 1,5 0 0 

Hora compl. 

30’ 
  30’/40’  0 

Total 2,5 6 6,5 5 0 

20 

Pla lector: 

*30 min de lectura diària per part dels alumnes.  

*minuts de lectura per part del mestre/a. 

* Posar àmbit lingüístic: conferència 

 

Cardedeu, 3 de setembre de 2019 

Signat 
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Especialitat: Educació Física 

Tutor/a: Cristina teixidor  Pujolràs     DNI: 77116060G 

Horari del tutor/a 

 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9h a 10,45h 3rA 

 

 

5èB 

 

Ràdio 5è 

 

 

9 a 10,15 

psico 

P5A 

 

9 a 10,15 psico  

P4A 

10,15 a 11,15 

psico 

P5B 

 

10,15 a 11,15 

psico P3B 
 

10,45 a 11,15 Esmorzar a l’aula (10,30h) i pati (10,45) 

Una setmana: vigilància de pati tots els dies. 

L’altra setmana: hores complementàries (treball personal) + ATI’s 11,15 a 12,15 

psico P3A 

11,15 a 12,30 5èA 4tA 4tB 3rB 
12,30 a 

13,30/14h 

Entrevistes 

SEP 

 

Comunitat 

 

Claustre/ 

Comunitat/ 

Comissions 

Nivell  

15 a 16,30 2nA 2nB 1r 1r psico P4B 
 

Hores lectives 

24 

5 5 5 5 5 

Hores 

d’exclusives 

5 

1,5 1 1,5 1 0 

Hora compl. 

1h 
0 0 30’ 30’ 0 

Total 6,5 6 6,5 6 5 

30 

Pla lector: 

*30 min de lectura diària per part dels alumnes.  

*minuts de lectura per part del mestre/a. 

 

Cardedeu, 3 de setembre de 2019 

Signat 
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Especialitat: English 

Tutor/a: Mercè Ferré Calvet      DNI: 46335898Y 

Horari del tutor/a 

 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9h a 10,45h 5èA 6èA 9 a 10h  

½ 4tA 

9 a 10h  

½ 5è A 
5èB 

10h a 10’45h ½ 

4tB 

10h a 10’45h ½ 

5è B 
10,45 a 11,15 Esmorzar a l’aula (10,30h) i pati (10,45) 

Una setmana: vigilància de pati tots els dies. 

L’altra setmana: hores complementàries (treball personal) + ATI’s 

11,15 a 12,30 6èB ½ 6èB ½ 6èA ½ 6èB ½ 6èA 

12,30 a 

13,30/14h 

Entrevistes 

SEP 

 

Comunitat 

 

Claustre/ 

Comunitat/ 

Comissions 

Nivell  

15 a 16,30 4tB 4tA 3rA 3rB Reforç PI,s 
 

Hores lectives 

24 

5 5 5 5 5 

Hores 

d’exclusives 

5 

1,5 1 1,5 1 0 

Hora compl. 

1h 
0 0 30’ 30’ 0 

Total 6,5 6 6,5 6 5 

30 

Pla lector: 

*30 min de lectura diària per part dels alumnes.  

*minuts de lectura per part del mestre/a. 

 

Cardedeu, 3 de setembre de 2019 

Signat 
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Especialitat: Música 

Tutor/a: Elena Núñez Ruiz      DNI: 29191197 B 

Horari del tutor/a 

 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9h a 10,45h Petits 

 

 

Petits Petits 1r 

 

 

1r 

 

 
10,45 a 11,15 Esmorzar a l’aula (10,30h) i pati (10,45) 

Una setmana: vigilància de pati tots els dies. 

L’altra setmana: hores complementàries (treball personal) + ATI’s 

11,15 a 12,30 4tB 5èA 5èB 2nB 4tA 
12,30 a 

13,30/14h 

Entrevistes 

SEP 

 

Comunitat 

 

Claustre/ 

Comunitat/ 

Comissions 

Nivell  

15 a 16,30 3rB 3rA 2nA 6èA 6èB 
 

Hores lectives 

24 

5 5 5 5 5 

Hores 

d’exclusives 

5 

1,5 1 1,5 1 0 

Hora compl. 

1h 
0 0 30’ 30’ 0 

Total 6,5 6 6,5 6 5 

30 

Pla lector: 

*30 min de lectura diària per part dels alumnes.  

*minuts de lectura per part del mestre/a. 

 

Cardedeu, 3 de setembre de 2019 

Signat 
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Nivell: EF 

Tutor/a: Cristina teixidor    DNI: 77116060 G 

 

Horari del tutor/a 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9 a 10,45 Psico 2nA Ràdio 

5è+Tutors 

3rA Psico 

10,45 a 11,15 Pati a les 10,45 

11,15 a 12,30 5èA 5èB 4tA 3rB 4tB 

12,30 a 14h Entrevistes/SEP 
 

Comunitat 

 

Claustre/ 

Comunitat 

Nivell  

15 a 16,30 Càrrec EF/ 

Formació TAC 

 

1rA 2nB 1rB Càrrec 

TAC/EF 

 

 

Hores lectives 5 5 4,5 4,5 5 

Hores 

d’exclusives 
1,5 1 1,5 1 0 

Hora compl. 0 0 30’ 30’ 0 

total 6,5 6 6,5 6 5 

30 

Cada dia després del pati lectura individual per part de l’alumne. 

*9 a 9,30h aprox. assemblea classe/Rutines de mates i llengua. 

*30 min de lectura diària per part dels alumnes (pla lector) 

 

Cardedeu, 3 de setembre de 2018 

Signat 
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Nivell:  P3A 

Tutor/a: Mercè Ollé                 DNI: 39377918D 

Horari aula 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9 a 9,10h Entrada relaxada 

9,10 h a 10,15h Trobada de grup/hàbits/ hora del 

conte/aprofundiments/consciència 

fonològica 

9 a 9,45h Música Trobada de grup/hàbits/ hora del 

conte/aprofundiments/consciència 

fonològica 

10,15h Esmorzar i Pati 

11 a 12,30h Ambients d’aprenentatge lliure circulació:  

Sensorials, exploratoris, simbòlics i artístics 

 

 
11,15 a 12,15h 

Psico. 

 

12,30 a 14h Entrevistes Nivell Claustre/ 

Comunitat 

Comunitat  

15 a 16,30h Cançons/ 
consciència 

fonològica/jocs de 

falda/conte 

RACONS 

 

Cançons/ 
consciència 

fonològica/jocs de 

falda/conte 

RACONS 

 

Cançons/ consciència 

fonològica/jocs de 

falda/conte 

RACONS 

 

Expressió/ 

Biblioteca 
Projecte 

lligams 

*Un dia a la setmana P5 no fa ambients i treballa experiències i aprofundiments. 

 

Hores lectives 

24 

5 4,5 5 4,5 5 

Hores 

d’exclusives 

5 

1,5 1 1,5 1 0 

Hora compl. 

1h 
0 30’ 0 30’ 0 

Total 6,5 6 6,5 6 5 

30 

Cardedeu, 3 de setembre de 2019 

Signat 
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Nivell:  P3B 

Tutor/a: Sílvia Gimènez  Corrons               DNI: 39377918D 

Horari aula 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9 a 9,10h Entrada relaxada 

9,10 h a 

10,15h 

Trobada de grup/hàbits/ hora del 

conte/aprofundiments/consciència fonològica 

9,45  a 10,30h 

Música 

Trobada de grup/hàbits/ hora del 

conte/aprofundiments/consciència fonològica 

10,15h Esmorzar i Pati 10,15 a 11,15h 

Psico. 

11 a 

12,30h 
Ambients d’aprenentatge lliure circulació:  

Sensorials, exploratoris, simbòlics i artístics 

 

12,30 a 

14h 
Entrevistes Nivell Claustre/ 

Comunitat 

Comunitat  

15 a 

16,30h 

Cançons/ 
consciència 

fonològica/jocs 

de falda/conte 

RACONS 

 

Cançons/ 
consciència 

fonològica/jocs de 

falda/conte 

RACONS 

 

Cançons/ consciència 

fonològica/jocs de 

falda/conte 

RACONS 

 

Expressió/ 

Biblioteca 
Projecte 

lligams 

*Un dia a la setmana P5 no fa ambients i treballa experiències i aprofundiments. 

 

Hores lectives 

24 

5 4,5 5 4,5 5 

Hores 

d’exclusives 

5 

1,5 1 1,5 1 0 

Hora compl. 

1h 
0 30’ 0 30’ 0 

Total 6,5 6 6,5 6 5 

30 

 

Cardedeu, 3 de setembre de 2019 

Signat 
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Nivell: P3 (TEI) 

Tutor/a: Sònia Almansa    DNI  47809083 H 

Horari del tutor 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8,30 Preparació material 

9 a 10,15h P3B P3A 9 a 9,45h P3A 

9,45 a 10,30 P3B 
P3A P3B 

10,15 a 11h Esmorzar i pati P3A 

11 a 12,30h Ambients d’aprenentatge lliure circulació: 

Sensorials, exploratoris, simbòlics i artístics 

 

P3B 

 

 

12,30 a 14 Preparar 

material 

Nivell/ 

material 

Claustre/ 

Comunitat 

Comunitat  

15h a 15,20 Trobada de grup/hora del conte/consciència fonològica/Música 

 

15,20 a 16,30 P3 A P3B P3B P3A/B 

Expressió 

P3A 

16,30 a 17 Recollida aules... 
 

Hores lectives 5 5 5 5 5 

Hores no lectives amb 

nens 
1 1 1 1 1 

Hores d’exclusives 1,5 1 1,5 1  

total 7,5 7 7,5 7 6 

35 
+ 2,30 min 

personals a casa 

37,30 (total) 

 
Cardedeu, 3 de setembre de 2019 

Signat 
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Nivell:  P4A 

Tutor/a: Marta Garcia Puigdomènech                 DNI: 52151282R 

Horari aula 

HORE

S 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRE

S 

9 a 

9,10h 
Entrada relaxada 

9,10 h a 

10,15h 

9,45 a 10,15h 

Música 

Trobada de grup/hàbits/ hora del conte/aprofundiments/consciència fonològica 9,15 a 10,15h 

Psico 

10,15h Esmorzar i Pati 

11 a 

12,30h 
Ambients d’aprenentatge lliure circulació:  

Sensorials, exploratoris, simbòlics i artístics 

 

 

12,30 a 

14h 
Entrevistes Nivell Claustre/ 

Comunitat 

Comunitat  

15 a 

16,30h 

Cançons/ 
consciència 

fonològica/conte 

RACONS 

 

Cançons/ consciència 

fonològica/conte 

RACONS internivells: 

matemàtic 

jocs populars 

biblioteca 

 

Cançons/ consciència 

fonològica/conte 

RACONS 

 

Projecte 

lligams 

Cançons/ consciència 

fonològica/conte 

RACONS 

 

*Un dia a la setmana P5 no fa ambients i treballa experiències i aprofundiments. 

 

Hores lectives 

24 

4,5 4,5 4,5 4,5 5 

Hores 

d’exclusives 

5 

1,5 1 1,5 1 0 

Hora compl. 

1h 
0 30’ 0 30’ 0 

Hores de 

càrrec 
30’ 0 30’ 0 0 

Total 6,5 6 6,5 6 5 

30 

Cardedeu, 3 de setembre de 2019 

Signat 
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Nivell:  P4B 

Tutor/a: Esther López Miras                 DNI: 47704203H 

Horari aula 

HORE

S 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRE

S 

9 a 

9,10h 
Entrada relaxada 

9,10 h a 

10,15h 

9 a 9,45h 

Música 

Trobada de grup/hàbits/ hora del conte/aprofundiments/consciència fonològica 

10,15h Esmorzar i Pati 

11 a 

12,30h 
Ambients d’aprenentatge lliure circulació:  

Sensorials, exploratoris, simbòlics i artístics 

 

 

12,30 a 

14h 
Entrevistes Nivell Claustre/ 

Comunitat 

Comunitat  

15 a 

16,30h 

Cançons/ 
consciència 

fonològica/conte 

RACONS 

 

Cançons/ consciència 

fonològica/conte 

RACONS internivells: 

matemàtic 

jocs populars 

biblioteca 

 

Cançons/ consciència 

fonològica/conte 

RACONS 

 

Projecte 

lligams 
Esther va a la 

classe de P5A 

Psico 

 

*Un dia a la setmana P5 no fa ambients i treballa experiències i aprofundiments. 

 

Hores lectives 

24 

4,5 4,5 4,5 4,5 5 

Hores 

d’exclusives 

5 

1,5 1 1,5 1 0 

Hora compl. 

1h 
0 30’ 0 30’ 0 

Total 6,5 6 6,5 6 5 

30 

Cardedeu, 3 de setembre de 2019 

Signat 
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Nivell:  P4 A/B 

Tutor/a: Àngela González Lara                 DNI: 40966576 B 

Horari aula 

HORE

S 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRE

S 

9 a 

9,10h 
Entrada relaxada 

9,10 h a 

10,15h 
Música Trobada de grup/hàbits/ hora del conte/aprofundiments/consciència fonològica 

10,15h Esmorzar i Pati 

11 a 

12,30h 
Ambients d’aprenentatge lliure circulació:  

Sensorials, exploratoris, simbòlics i artístics 

 

 

12,30 a 

14h 
Entrevistes Nivell Claustre/ 

Comunitat 

Comunitat  

15 a 

16,30h 

Cançons/ 
consciència 

fonològica/conte 

RACONS 

 

Cançons/ consciència 

fonològica/conte 

RACONS internivells: 

matemàtic 

jocs populars 

biblioteca 

 

Cançons/ consciència 

fonològica/conte 

RACONS 

 

Projecte 

lligams 

Psico 

 

*Un dia a la setmana P5 no fa ambients i treballa experiències i aprofundiments. 

 

Hores lectives 

24 

4,5 4,5 4,5 4,5 5 

Hores 

d’exclusives 

5 

1,5 1 1,5 1 0 

Hora compl. 

1h 
0 30’ 0 30’ 0 

Total 6,5 6 6,5 6 5 

30 

Cardedeu, 3 de setembre de 2019 

Signat 
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Nivell:  P5A 

Tutor/a: Vanessa Soro Villa                 DNI: 52151282R 

Horari aula 

HORE

S 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9 a 

9,10h 
Reforç Àngela                        Entrada relaxada                                       Reforç Àngela                         

9,10 h a 

10,15h 

Trobada de 

grup/hàbits/ hora 

del 

conte/aprofundimen

ts/consciència 

fonològica 

 

9 a 9,45h Música 
Coordinació 

 

10h Reforç Maite 

G. 

Trobada de grup/hàbits/ 

hora del 

conte/aprofundiments/cons

ciència fonològica 

 

Psico 

 

Trobada de 

grup/hàbits/ hora del 

conte/aprofundiments

/consciència 

fonològica 

 

10,15h Esmorzar i Pati 

11 a 

12,30h 
Ambients d’aprenentatge lliure circulació:  

Sensorials, exploratoris, simbòlics i artístics 

 

 

12,30 a 

14h 
Entrevistes Nivell Claustre/ 

Comunitat 

Comunitat  

15 a 

16,30h 

Cançons/ 
consciència 

fonològica/conte 

Lògica 

 

Cançons/ consciència 

fonològica/conte 

Racons 

Cançons/ consciència 

fonològica/conte 

expressió/biblioteca 

 

Cançons/ 
consciència 

fonològica/conte 

Racons 

Projecte 

lligams/Jocs 

tradicionals 

*Un dia a la setmana P5 no fa ambients i treballa experiències i aprofundiments. 

 

Hores lectives 

24 

5 3 5 3 5 

Hores 

d’exclusives 

5 

1,5 1 1,5 1 0 

Hora compl. 

1h 
0 30’ 0 30’ 0 

Hores càrrec 

3h 
0 1,5 0 1,5 0 

Total 6,5 6 6,5 6 5 

30 

Cardedeu, 3 de setembre de 2019 

Signat 
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Nivell:  P5B 

Tutor/a: Calixte Vallvé  Ripoll               DNI: 46355757Q 

Horari aula 

HORE

S 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9 a 

9,10h 
Entrada 

9,10 h a 

10,15h 

Trobada de 

grup/hàbits/ hora 

del 

conte/aprofundimen

ts/consciència 

fonològica 

 

9,45 a 10,30h 

Música 
 

Trobada de grup/hàbits/ 

hora del 

conte/aprofundiments/cons

ciència fonològica 

 

Psico 

 

Trobada de 

grup/hàbits/ hora 

del 

conte/aprofundim

ents/consciència 

fonològica 

 

10,15h Esmorzar i Pati  

11 a 

12,30h 
Ambients d’aprenentatge lliure circulació:  

Sensorials, exploratoris, simbòlics i artístics 

 

 

 

Ambients 

 

 

12,30 a 

14h 
Entrevistes Nivell Claustre/ 

Comunitat 

Comunitat  

15 a 

16,30h 

Cançons/ 
consciència 

fonològica/conte 

Racons 

Cançons/ consciència 

fonològica/conte 

Lògica 

 

Cançons/ consciència 

fonològica/conte 

expressió/biblioteca 

 

Cançons/ consciència 

fonològica/conte 

Racons 

Projecte 

lligams/Jocs 

tradicionals 

*Un dia a la setmana P5 no fa ambients i treballa experiències i aprofundiments. 

 

Hores lectives 

24 

5 3 5 3 5 

Hores 

d’exclusives 

5 

1,5 1 1,5 1 0 

Hora compl. 

1h 
0 30’ 0 30’ 0 

Hores càrrec 

3h 
0 1,5 0 1,5 0 

Total 6,5 6 6,5 6 5 

30 

Cardedeu, 3 de setembre de 2019 

Signat 
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Nivell: Educació Especial 

Tutor/a: Montserrat Vega  Monteagudo                          DNI: 36937780 X 

Horari del tutor/a 

 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
9h 

9,15h  

9,30h  

Activitats d’entrada tranquil·la 

Assemblea 

Treball dels Àmbits lingüístic, matemàtic, medi... 

9,30 a 10,45h 6èA/B 

 

4tA/B 

 

 

6èB 

 

4tA/B CAD 

 

10,45 a 11,15 Esmorzar i pati (10,45) 

Una setmana: vigilància de pati tots els dies. 

L’altra setmana: hores complementàries (treball personal) + ATI’s 

11,15 a 12,30 Espais de treball 6èB 

 
Espais de 

treball 
 

12,30 a 

13,30/14h 

Entrevistes 

SEP 

 

Comunitat 

 

Claustre/ 

Comunitat/ 

Comissions 

Nivell  

15 a 16,30 5èA/B 

 

comunitat de 

petits 
comunitat de 

petits 
5èA/B 

 

Observacions 

 
 

Hores lectives 

24 

5 4,5 5 4,5 5 

Hores 

d’exclusives 

5 

1,5 1 1,5 1 0 

Hora compl. 

1h 
0 30’ 0 30’ 0 

Total 6,5 6 6,5 6 5 

30 

Pla lector: 

*30 min de lectura diària per part dels alumnes.  

*minuts de lectura per part del mestre/a. 

 

Cardedeu, 3 de setembre de 2019 

Signat 

 

 

 

 

 

 

 



HORARI GIMNÀS 

  

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9 A 10,45 

 

3rA 5èB 6èA/B P5A 

P5B 

(9 a 10h)P4A 

11,15 A 12,30 

 

 

 

 

5èA 4tA 4tB 3rB (10 a 11h)P3A 

(11 a 12h)P3B 

15 A 16,30 2nA 6èA/B 1r 1r P4B 
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Comunitat de petits 

Comunitat de mitjans 

Comunitat de grans 

 

 

 

 

HORARI SUBSTITUCIONS 

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9 a 10,45 CP S’anul·là reforç Àngela S’anul·là reforç Àngela S’anul·là reforç Àngela S’anul·là reforç Àngela S’anul·là reforç Àngela 

CM S’anul·là reforç Estefi a 3rB S’anul·là EE Montse S’anul·la reforç Gemma a 2n 

S’anul·la reforç Núria a 3r 

S’anul·là càrrec Núria 

F/Gemma 

S’anul·là reforç Núria F a 

3rA/B 

CG S’anul·là reforç Anna a 5èB S’anul·là reforç Blanca a 5èA 

 

S’anul·là reforç Cris S. a 4t 

S’anul·là ràdio CrisT. A 5è 

S’anul·là ½ grup a 5èA/B 

S’anul·la reforç Cris S. a 6èB  
 

S’anul·là reforç Blanca a 5èA 

11,15 a 12,30 CP S’anul·la ambient  

CM S’anul·la espai o es reparteixen alumnes (Els dimarts i dimecres pot substituir la Laia) S’anul·là reforç Núria U a  

2nA 

S’anul·là reforç Marisa a 3rA 

S’anul·la espai o es 

reparteixen alumnes 

CG S’anul·là reforç Marco Maite 

a 4tA 

S’anul·là reforç Ainhoa a 6èB 

S’anul·là reforç Joana a 4tB 

S’anul·là reforç Cris. S 

S’anul·là reforç Anna a 5èA 

S’anul·là ½ grup medi 6èB 

 

 
 

Reforç Marc a 4tA 

Reforç Blanca a 5èA 

S’anul·là reforç Cris. S 

S’anul·là ½ grup medi 6èA 

 
 

S’anul·là reforç Cris. S 

S’anul·là ½ grup medi 6èB 
 

S’anul·là reforç Joana a 4tB 

S’anul·là ½ grup medi 6èA 

 
 

15 a 16,30 CP S’anul·là reforç Àngela                                                                                                            S’anul·là reforç Àngela                                                                                                            S’anul·là reforç Àngela                                                                                                            S’anul·la càrrec 

Vanessa  

S’anul·là reforç Àngela                                                                                                            

CM S’anul·la reforç Gemma a 2n 

S’anul·la reforç Núria F. P5 

S’anul·la reforç Marisa a 3rB 

S’anul·la reforç Gemma a 2n 

S’anul·la reforç Núria F. P5 

S’anul·là reforç Alba a 2nB 

S’anul·là reforç Estefi a 3rB 

S’anul·la càrrec Glòria 

S’anul·là reforç Marisa a 3rA 
 

S’anul·la Reforç Mercè F. 

S’anul·là EE Montse 

CG S’anul·la coordinació Marc 

S’anul·la reforç Maite a 4tA 

S’anul·là reforç Joana o 

Maite a 4tB 

S’anul·la reforç Maite a 6è S’anul·la càrrec Jordi 

 
 

S’anul·la Reforç Mercè F. 

S’anul·là EE Montse 
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REFORÇOS 

 

*Quan falti algun mestre/a les substitucions quedaran afectades en els reforços i/o càrrecs. 

*La substitució no afectarà sempre a la mateixa persona encara que estigui la primera en quadre, això no serà possible si solament hi ha un mestre/a per substituir. 

*Les substitucions dels mestres sempre seran a la mateixa comunitat, excepte a petits que per raons organitzatives a la tarda solament estan les tutores. No hi ha reforços. 

*Aquest quadre de substitucions estarà al despatx. 

 

 Coses a tenir en compte a les substitucions 
 

 

*Quan falta algun mestre/a les substitucions quedaran afectades en els reforços i/o càrrecs. 

 

*La substitució no afectarà sempre a la mateixa persona encara que estigui la primera a la graella, això no serà possible si solament hi ha un mestre/a per substituir. 

 

*Les substitucions dels mestres, sempre que sigui possible, seran a la mateixa comunitat. 

 

*Aquest quadre de substitucions estarà al despatx. 

 

 Recordatori protocol absències i permisos: 
 

-  En el cas de malaltia: trucar a l’escola a les 8:30h i el/la conserge agafarà la incidència.  

- Comunicat de baixa 

El/la funcionari/ària ha d’informar al centre de la seva absència a l’inici de la malaltia i trametre el comunicat no més tard del quart dia des de la data d’inici de baixa per malaltia, 

acompanyat del model de sol·licitud, i el centre els haurà de lliurar immediatament als serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona. 

- Les faltes d’assistència programades s’han de demanar a la directora mitjançant un full de demanda (carpeta d’aula) amb una setmana d’antelació. La directora haurà de 

confirmar el permís per fer-se efectiu. Se li donarà el full a la cap d’estudis per organitzar la substitució. 

L’assistència a consulta mèdica, sempre que sigui possible, s’ha de programar a la tarda fora horari lectiu. 
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HORARI PATI COMUNITAT MITJANS I GRANS 

ESPAIS 
Setembre 

Abril 

Octubre 

Maig 

Novembre 

Juny 
Desembre Gener Febrer Març 

Tipi/sorral/roco 

Gimnàs 
2n A / 1r C 6è B / 1r B 6è A / Mercè 4t B / 5è B 4t A / 5è A Cris EF / 3r A 2n A / 1r C 

Rampa de sorra 

(quan hi ha 

gimnàs també 

tipi, sorral...) 

Cris EF / 3r A 2n A / 1r C 6è B / 1r B 6è A / Mercè 4t B / 5è B 4t A / 5è A Cris EF / 3r A 

WC 4t A / 5è A Cris EF / 3r A 2n A / 1r C 6è B / 1r B 6è A / Mercè 4t B / 5è B 4t A / 5è A 

Pista 

Material de circ 
4t B / 5è B 4t A / 5è A Cris EF / 3r A 2n A / 1r C 6è B / 1r B 6è A / Mercè 4t B / 5è B 

Estructura 

(cop de mà a 

pista) 

6è A / Mercè 4t B / 5è B 4t A / 5è A Cris EF / 3r A 2n A / 1r C 6è B / 1r B 6è A / Mercè 

Porta d’entrada 6è B / 1r B 6è A / Mercè 4t B / 5è B 4t A / 5è A Cris EF  / 3r A 2n A / 1r C 

 

 

6è B / 1r B 

 

Caseta (cop de 

mà a “circ”) 
2n B / 3r B 2n B / 3r B 2n B / 3r B 2n B / 3r B 2n B / 3r B 2n B / 3r B 2n B / 3r B 
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CALENDARI AVALUACIONS I ALTRES  

Avaluacions Petits                                                                                                                                Avaluacions Primària 

 

1a Avaluació 2a Avaluació 

14 gener P3 

15 gener P4 

16 gener P5 

14 maig P5 

19 maig P4 

20 maig P3 

 

Entrega informes 14 

febrer 

Entrega informes 19 juny 

 

 

 

 

 

 

Setmana entrevistes 

Del 20 al 23 de gener. Els/les mestres que fan SEP començaran les entrevistes a les 13,30h. Divendres NO hi ha entrevistes. S’intentarà que en aquest 

torn siguin els especialistes els que facin el SEP. 

Els dilluns de tot el curs es faran entrevistes de 12,30 a 14h, excepte els/les mestres que fan SEP, que començaran a les 13,30h a fer entrevistes. 

Al mes de juny els/les mestres poden convocar una entrevista si és necessari per interès del tutor/a, però no es faran entrevistes demanades per les 

famílies per fer una valoració del curs (tancament). Prèviament durant el curs ja s’hauran fet entrevistes amb les famílies. 

El document de les entrevistes amb les famílies s’ha d’arxivar a l’expedient al final de cada trimestre. 

 

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

12 nov. 1rA 

13 nov. 1rB 

14 nov. 1rC 

19 nov. 6èA 

20 nov. 6èB 

21 nov. 2nA 

26 nov. 2nB 

27 nov. 5èA 

28 nov. 5èB 

2 des. 3rA 

3 des. 3rB 

4 des. 4tA 

5 des. 4tB 

3 març 6è 

4 març 5è 

5 març 4t 

10 març 3è 

11 març 2n 

12 març 1r 

12 maig 6èA 

13 maig 6èB 

21 maig 1rA 

25 maig 1rB 

26 maig 1rC 

27 maig 2nA 

28 maig 2nB 

1 juny 3rA 

2 juny 3rB 

3 juny 4tA 

4 juny 4tB 

8 juny 5èA 

9 juny 5èB 

Entrega informes 20 

desembre 

Entrega 

informes 3 

abril 

Entrega informes 19 juny 
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SEP 

- 3r/4t lectura 

- 5è/6è estratègies matemàtiques 

1r Torn 2n Torn 3r Torn 

7, 21, 28 oct. 

4, 11, 18, 25 nov. 

13, 20, 27 gener 

3, 10, 17 febrer 

 

2, 9, 16, 23 març 

20, 27 abril 

4, 11 maig 
 

Vermuts pedagògics                   Comissions pedagògiques          Convivència 

 

 

 

Vacances 

            Nadal: 21 de desmbre al 7 de gener 

            Setmana Santa: 4 al 13 d’abril 

  

Dies de lliure disposició:   14 d’octubre, 24 de febrero, 13 de març, 30 d’abril 

  

Festa local 

            18 de maig — Sant Isidre 

 Jornada continuada 

             20 de desembre, el 8 al 19 de juny 

 

4 octubre 

8 nov. 

7 febrer 

20 març 

8 maig 

6 novembre 

8 gener 

25 març 

29 abril 

16 octubre 

11 desembre 

12 febrer 

15 desembre 
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FORMACIÓ DE  CENTRE   

curs 2019-2020 

Model formatiu entre iguals i en xarxa 
1. Quines són les característiques del model formatiu de la Xarxa Cb? 

La Xarxa Cb és un model de formació entre iguals i en xarxa que aporta els següents valors: 

● Definició d’objectius i plans de treball comuns. 

● Concreció de compromisos per totes les parts implicades. 

● Disponibilitat de recursos per a l’autoformació dels centres. 

● Acompanyament i formació. 

● Accions d’apoderament dels coordinadors dels equips i dels membres dels equips. 

● Treball en equip; creació d’espais pedagògics en el si dels centres. 

● Pràctica reflexiva: acció-reflexió. 

● Compartir entre iguals i en xarxa (trobades presencials i eines virtuals). 

● Documentació dels processos. 

● Producte final comú, que es pugui presentar, comparar, compartir i difondre. 
2. Qui pot formar part d’aquest projecte? 

Equips docents de les escoles i instituts que vulguin iniciar, mantenir o consolidar processos 

de reflexió-acció en equip per transformar l’escola en un espai que afavoreixi l’aprenentatge. 
3. Com funcionem? 

El model de formació de la Xarxa Cb implica que a cada centre es crea un equip impulsor 

format per aquells docents que, de manera voluntària, volen compartir i formar-se entre 

iguals, dur a terme experiències que afavoreixen la millora dels aprenentatges dels 

alumnes, reflexionar-hi i portar accions de millora a l’aula. Els membres d’aquest equip 

impulsor han de ser almenys un 20% del claustre, per assegurar l’impacte del programa. 

Cada centre que en forma part designa dos representants (un dels quals és de l’equip 

directiu), els quals es reuneixen 6 vegades l’any amb la resta de representants dels centres 

que formen part de la Xarxa Cb del seu territori. En aquestes reunions s’acorden els 

objectius i les línies de treball de cada curs, es comparteixen experiències d’aula 

relacionades amb aquests objectius i s’imparteix formació. Aquests representants coordinen 

de forma activa l’equip impulsor. 
4. Quins són els objectius de la xarxa? 

Constatem que, si volem formar ciutadans i ciutadanes crítics i autònoms, capaços de 
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resoldre els nous reptes en cooperació amb els altres, cal superar el model d’escola 

transmissora i concebuda des d’una visió compartimentada dels sabers, i situar 

l’alumnat al centre de l’aprenentatge i de l’avaluació. Hem comprovat i experimentat que 

treballar els continguts de manera integrada i globalitzada afavoreix l’aprenentatge 

competencial dels nostres alumnes i genera una cultura de centre compartida entre els 

docents. 


