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TÍTOL V. DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 

5.1. Convivència i resolució de conflictes. Qüestions generals.  

La Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol , reguladora del Dret a l’Educació (LODE) reconeix i                 1

garanteix els drets dels alumnes, al mateix temps que declara que és un deure bàsic dels                

alumnes —a més de l’estudi —el respectar les normes d’organització, convivència i disciplina             

del centre educatiu; conservar i fer un bon ús de les instal·lacions i material educatiu del                

centre; i respectar als altres membres de la comunitat educativa. 

Partint d’aquest marc conceptual , segons la normativa vigent, correspon al director/a realitzar            2

les funcions disciplinàries necessàries en funció de la infracció.  

Segons els criteris exposats a l’article 36 de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), les mesures                

correctores i les sancions seguiran els següents patrons: 

1. L’aplicació de mesures correctores i sancions no privarà als alumnes de l’exercici del             

dret a l’educació ni de l’escolarització. En cap cas no s’imposaran mesures correctores             

ni sancions que atemptin contra la integritat física o la dignitat personal dels alumnes. 

2. La imposició de mesures correctores i sancionadores tindrà en compte el nivell escolar             

en què es troben els alumnes afectats, les seves circumstàncies personals, familiars i             

socials i la proporcionalitat amb la conducta o l’acte que les motiva, amb la finalitat de                

contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu dels alumnes.  

5.2. Resolució de conflictes 

5.2.1. Passos per mediar un conflicte 
 
A l’escola actuarem seguint el model dialògic de prevenció i resolució de conflictes, que es               
fonamenta en el diàleg. Seguirem aquest protocol, tenint present que la mestra acompanya             
sempre els alumnes: 
 

1. Explicar els fets ocorreguts 
a. Preguntem què ha passat i com s’han sentit 
b. Escoltar activament 

 
2. Situar els fets escoltant totes les persones implicades 

a. Centrem els interessos de cada part 
 

3. Solucionar el problema 
a. Tenir present el no judici, l’escolta activa i el respecte per a tothom 

1 Posteriorment ratificada amb l’entrada en vigor de la LOE, i en el seu defecte, de la LEC. 
2 Marc conceptual en el qual s’engloba la normativa vigent 
   Llei 12/2009, del 10 de juliol, (DOGC 16.7.2009) d’educació (LEC)  
   Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC 5.8.2010) 

 
 



b. Els alumnes parlen un a un, escoltant-se i esperen el seu torn per intervenir i 
explicar la seva versió dels fets.  

c. S’entra en diàleg. Cadascú s’expressa i es busca els reconeixement dels propis 
errors i del mal que ha ocasionat 

 
4. Acordar conseqüències dels fets i/o accions a fer en un futur 

 
 

Tot això quedarà recollit en el full d’incidències de l’escola. 
 
 
5.2.2. Normes de la resolució de conflictes 
 
Aquestes normes són de bàsic compliment: 
 

▪ CONFIDENCIALITAT: Tot el que es tracta és confidencial. 
 

▪ ESCOLTAR: Escoltarem a l’altra part sense intervenir ni interrompre. 
 

▪ RESPECTAR-SE: Les dues parts no es poden faltar al respecte (insults, baralles...) 
 

▪ DIR LA VERITAT: És bo explicar la veritat viscuda, hi guanyem tots. 
 

▪ ESCOLLIR UNA SOLUCIÓ CONJUNTA: Aportarem possibles solucions al conflicte i les 
comentarem plegats. 

 
▪ LES PARTS SÓN RESPONSABLES DE LA SOLUCIÓ: L’acord pres serà responsabilitat de les 

parts. 
 

▪ SEGUIMENT: S’haurà de comprovar que els acords presos es porten a terme. En funció              
de la gravetat dels fets, el seguiment el farà la tutora, el grup impulsor de Convivència o                 
la CAD. 

 
 
 
 
5.2.3. Concreció en el centre:  RÈGIM DISCIPLINARI DE L’ALUMNAT  
 
 

FALTES LLEUS* 

Conductes lleus Mesures 
correctores 

Competència 
per imposar la 

sanció 

Temporalitat Registre 

a) Faltes 
injustificades 
d’assistència 

S’informa a 
Serveis Socials 
del municipi  

Tutora i direcció A final de mes Farà el registre i 
seguiment la 
Comissió Social 

 
 



b) Les faltes de 
puntualitat.  

Arribar tard a 
l’escola sense 

justificació 
escrita. 

Arribar tard en la 
recollida de 
l’alumnat. 

Al matí es queden 
amb la mestra 
d’EE fins les 9,15h 
o bé a la tarda es 
queden amb una 
persona de 
l’equip directiu 
fins les 15,15h. 

Mestra d’EE i 
equip directiu 

En el moment 
que l’alumne 
arriba tard o bé 
que el venen a 
recollir tard de 
manera 
reiterativa. 

S’omple el 
comunicat de 
retard i es 
demana a la 
persona 
acompanyant que 
el signi. 
 
Aquests registres 
es comunicaran a 
la CAD Social a 
partir del cinquè 
retard.. 
 

c) Actes 
d’incorrecció o 
desconsideració 
amb els altres 
membres de la 

comunitat 
escolar. 

- Amonestació 
oral. 

 
- Temps fora de 

l’aula per 
pensar i 
rectificar 
l’actitud. 

 
- Privació del 

temps d’esbarjo 
 

- Fer un canvi de 
grup amb feina 
preparada. 

La mestra que 
està fent 
docència al grup 
classe. 

L’estona que 
siguin necessària, 
en funció de la 
gravetat dels fets.  

La mestra farà 
una nota a 
l’agenda que 
haurà de retornar 
signada la família 
l’endemà. 

d) No fer les 
tasques 

encomanades (5 
faltes de deures) 

Cada vegada que 
no fan  els deures 
es queden a 
l’hora del pati per 
fer-los amb la 
tutora o mestre 
que no faci pati. 
 

La tutora  En els avisos, la 
tutora posarà una 
nota a l’agenda 
que ha de signar 
la família. 
 
La tutora anirà 
registrant les 
faltes en la seva 
llibreta de 
registre. 
 
En el cas que 
l’alumne s’hagi de 
quedar un migdia 
la família haurà 
de signar 
l’autorització.  

e) Fer ús de 
joguines i cromos 

en horari de 
classe. 

Retirada de les 
joguines o els 
cromos per part 
de la mestra 
present, que es 
retornaran a la 
família. 

La mestra tutora 
o especialista. 

En el moment en 
que es detecta. 

La mestra posarà 
una nota a 
l’agenda. 

 
 



f) No seguir les 
normes d’escola 

(córrer pels 
passadissos, 

baixar o pujar les 
escales sense 

respecte i 
cridant...) 

Fer treballs per a 
la comunitat: 

- Escombrar i 
endreçar 
l’aula 

- Recollir 
brutícia del 
pati 

- Quedar-se a 
l’aula a l’hora 
del pati sense 
fer res 
(sensació 
d’avorriment) 

 

La mestra tutora 
o especialista que 
ho detecta o que 
rep l’avís d’una 
família del centre.  

En el moment en 
que es detecta. 

La mestra posarà 
una nota a 
l’agenda. 

 
 

FALTES MIG GREUS* 

Conductes mig 
greus 

Mesures 
correctores 

Competència 
per imposar la 

sanció 

Temporalitat Registre 

e) La comissió 
reiterada d’actes 
contraris a les 
normes de 
convivència del 
centre: 

- interrupció 
constant de la 
classe amb 
desafiament a 
la mestra 

 

- molestar 
reiterativame
nt els 
companys 

 

- no fer cas de 
la mestra 

 

- aixecar-se 
quan li sembla 

 
Segons la 
conducta, el 
context i la 
intencionalitat: 
 
- privació del 

temps 
d’esbarjo 

- suspendre el 
dret 
d’assistència 
a algunes 
classes. 

 En el moment 
que l’alumne 
acumuli 8 
incidències a la 
llibreta del 
mestre. 

L’alumne omplirà 
el full 
d’incidències. 
 
La tutora ho 
comunicarà per 
telèfon i a través 
de l’agenda a la 
família. 
 
El grup impulsor 
de convivència 
tindrà una còpia 
del full 
d’incidències i 
farà el registre del 
seguiment del cas 
conjuntament 
amb la direcció de 
l’escola.  

 

 La possessió de 
substàncies que 

puguin ésser 
perjudicials per a 

la salut, i la 

Retirada del 
material o 
substàncies (p.ex: 
tabac). 
La família haurà 

La mestra tutora i 
direcció. 

En el moment 
que la mestra 
detecta la 
possessió de les 
substàncies. 

L’alumne omplirà 
el full 
d’incidències, que 
haurà de ser 
signat per la 

 
 



incitació a 
aquests actes. 

de passar a 
recollir-ho i donar 
les explicacions 
pertinents. 

família quan 
vinguin a recollir 
el material a 
direcció.  

Fer servir el 
telèfon mòbil, 

diners, utensilis o 
joguines que 

alterin el normal 
desenvolupamen

t de l’activitat 
escolar 

Retirada del 
material. 
La família haurà 
de passar a 
recollir els diners, 
el dispositiu o les 
joguines a 
direcció i donar 
les explicacions 
pertinents. 

La mestra tutora i 
direcció. 

En el moment 
que la mestra 
detecta l´ús del 
mòbil o dels 
utensilis o 
joguines.  

L’alumne omplirà 
el full 
d’incidències, que 
haurà de ser 
signat per la 
família quan 
vinguin a recollir 
el material a 
direcció.  

 
 

 
*El centre tindrà en compte els següents criteris a l’hora de graduar les sancions imposades: 

a) Les circumstàncies personals, familiars i socials i l’edat de l’alumnat afectat. 

b) La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva. 

c) La repercussió de la sanció ha de comportar una millora del procés educatiu de l’alumnat afectat i de 
la resta de l’alumnat. 

d) L’existència d’un acord explícit amb els pares o tutors legals, en el marc de la carta de compromís 
educatiu subscrita per la família, per administrar la sanció de manera compartida. 

e) La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que se sanciona. 

f) La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen. 

 
 
 

FALTES GREUS* 

Conductes 
greus 

Mesures 
correctores 

Competència 
per imposar la 

sanció 

Temporalitat Registre 

a) Les ofenses, 
agressions 
físiques, 
amenaces  o 
humiliacions a 
altres membres 
de la comunitat 
educativa, així 
com els actes que 
atemptin 
greument contra 
la intimitat o 
integritat 
personal. 

 

Segons el context 
i intencionalitat: 
 

- temps per 
reflexionar al 
despatx 
- privació del 
temps d’esbarjo 
- suspensió del 
dret d’assistir a 
determinades 
classes  
- de 2 a 5 dies 
fora de l’aula 
- suspensió del 
dret de 

El grup impulsor 
de convivència es 
coordinarà amb 
l’ED i la tutora per 
tal de consensuar 
la sanció.  

En el moment de 
l’acció o el més 
aviat possible. 

L’alumne omplirà 
el full 
d’incidències. 
 
La tutora ho 
comunicarà per 
telèfon i a través 
de l’agenda a la 
família. 
 
El grup impulsor 
de convivència 
tindrà una còpia 
del full 
d’incidències i 
farà el registre del 

 
 



participar en 
activitats 
complementàries  
com excursions 
o colònies. 
- realització de 
tasques socials 
o de bé comú a 
la comunitat 
- una setmana 
en una altra 
classe amb 
feines 
preparades per 
la tutora 

 

seguiment del cas 
conjuntament 
amb la direcció de 
l’escola.  
 
Des de la CAD i en 
coordinació amb 
la tutora es 
valorarà la 
possibilitat de 
passar un 
sociograma al 
grup classe. 
 

b) L’alteració 
injustificada del 
desenvolupament 

normal de les 
activitats del 

centre,  la 
falsificació o la 
sostracció de 
documents i 

materials 
acadèmics i la 
suplantació de 
personalitat en 
actes de la vida 

escolar. 

 

Segons el context 
i intencionalitat: 
 

- temps per 
reflexionar al 
despatx 
- privació del 
temps d’esbarjo 
- suspensió del 
dret d’assistir a 
determinades 
classes  
- de 2 a 5 dies 
fora de l’aula 
- suspensió del 
dret de 
participar en 
activitats 
complementàries  
com excursions 
o colònies. 
- realització de 
tasques socials 
o de bé comú a 
la comunitat 
- una setmana 
en una altra 
classe amb 
feines 
preparades per 
la tutora 

 

El grup impulsor 
de convivència es 
coordinarà amb 
l’ED i la tutora per 
tal de consensuar 
la sanció.  

En el moment de 
l’acció o el més 
aviat possible. 

L’alumne omplirà 
el full 
d’incidències. 
 
La tutora ho 
comunicarà per 
telèfon i a través 
de l’agenda a la 
família. 
 
El grup impulsor 
de convivència 
tindrà una còpia 
del full 
d’incidències i 
farà el registre del 
seguiment del cas 
conjuntament 
amb la direcció de 
l’escola.  
 
Des de la CAD i en 
coordinació amb 
la tutora es 
valorarà la 
possibilitat de 
passar un 
sociograma al 
grup classe. 
 

 c) El 
deteriorament 

greu de les 
dependències o 
els equipaments 
del centre, així 

- Restauració 
del dany 
comès. 

 
- Privació d’ús 

del material 
deteriorat 

El grup impulsor 
de convivència es 
coordinarà amb 
l’ED i la tutora per 
tal de consensuar 
la sanció.  

Al moment de 
l’incident 

L’alumne omplirà 
el full 
d’incidències. 
 
La tutora ho 
comunicarà per 
telèfon i a través 

 
 



com els materials 
dels altres 

membres de la 
comunitat 
educativa. 

 

durant un 
temps. 

 
- Reparació 

econòmica 
dels danys 
materials 
causats. 

de l’agenda a la 
família. 
 
El grup impulsor 
de convivència 
tindrà una còpia 
del full 
d’incidències i 
farà el registre del 
seguiment del cas 
conjuntament 
amb la direcció de 
l’escola.  
 

f) Els actes que 
impliquin 

discriminació per 
raó de gènere, 
sexe, raça, o 

qualsevol altra 
condició personal 

o social. 

 

Segons el context 
i intencionalitat: 
 

- temps per 
reflexionar al 
despatx 
- privació del 
temps d’esbarjo 
- suspensió del 
dret d’assistir a 
determinades 
classes  
- realització 
d’un treball de 
reflexió 
personal sobre 
la diversitat 
 

 

El grup impulsor 
de convivència es 
coordinarà amb 
l’ED i la tutora per 
tal de consensuar 
la sanció.  

En el moment de 
l’acció o el més 
aviat possible. 

L’alumne omplirà 
el full 
d’incidències. 
 
La tutora ho 
comunicarà per 
telèfon i a través 
de l’agenda a la 
família. 
 
El grup impulsor 
de convivència 
tindrà una còpia 
del full 
d’incidències i 
farà el registre del 
seguiment del cas 
conjuntament 
amb la direcció de 
l’escola.  
 

Fer servir les 
xarxes i la 

tecnologia per 
fer-ne un mal ús 
i/o ciberbullying 

a algun 
company/a de 
l’escola o a un 

altre membre de 
la comunitat  

Segons el context 
i intencionalitat: 
 

- temps per 
reflexionar al 
despatx 
- privació del 
temps d’esbarjo 
- suspensió del 
dret d’assistir a 
determinades 
classes  
- de 2 a 5 dies 
fora de l’aula 
- suspensió del 
dret de 
participar en 
activitats 
complementàries  

El grup impulsor 
de convivència es 
coordinarà amb 
l’ED i la tutora per 
tal de consensuar 
la sanció.  

En el moment de 
l’acció o el més 
aviat possible. 

L’alumne omplirà 
el full 
d’incidències. 
 
La tutora ho 
comunicarà per 
telèfon i a través 
de l’agenda a la 
família. 
 
El grup impulsor 
de convivència 
tindrà una còpia 
del full 
d’incidències i 
farà el registre del 
seguiment del cas 
conjuntament 
amb la direcció de 
l’escola.  

 
 



com excursions 
o colònies. 
- realització de 
tasques socials 
o de bé comú a 
la comunitat 
- una setmana 
en una altra 
classe amb 
feines 
preparades per 
la tutora 

 

 
Des de la CAD i en 
coordinació amb 
la tutora es 
valorarà la 
possibilitat de 
passar un 
sociograma al 
grup classe. 
 

 
 

 
*El centre tindrà en compte els següents criteris a l’hora de graduar les sancions imposades: 

a) Les circumstàncies personals, familiars i socials i l’edat de l’alumnat afectat. 

b) La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva. 

c) La repercussió de la sanció ha de comportar una millora del procés educatiu de l’alumnat afectat i de 
la resta de l’alumnat. 

d) L’existència d’un acord explícit amb els pares o tutors legals, en el marc de la carta de compromís 
educatiu subscrita per la família, per administrar la sanció de manera compartida. 

e) La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que se sanciona. 

f) La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen. 

 
 

MODEL DE FULL D’INCIDÈNCIES D’ESCOLA 

 

 
 

FULL D’INCIDÈNCIES 
Si tens aquest document al davant és perquè s'ha produït un fet que dificulta la                             
convivència a l’escola. 

Qui ets?  Curs i grup  Tutora 
 
 
 

   

 
 



Descripció dels fets 
 
Què ha passat? 
 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
Qui són els implicats? 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

. 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
Quan ha passat? 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

. 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
 
Què has fet tu? 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
 
 

1era vegada dels fets    Reincidència 

 

 

 
Què haguessis pogut fer? 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
 



 

. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
 
Com s’ha solucionat el problema? 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
 
Com et sents ara? 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

Entenc que els conflictes dificulten la convivència a l’escola i em comprometo a:  

▪  

▪ . 

 

Signatura de l’alumne 

 

Jo,  ...................................................................................................................................................................................................................................  pare/mare/tutor/a legal de l’alumne  

signo conforme estic assabentat/ada d’aquest fet. 

 

Signatura del pare/ la mare o tutor/a legal de l’alumne 

 
 
 

 
 



TÍTOL VI. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA 

COMUNITAT ESCOLAR 

6.1. PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES 
6.1.1. Informacions a les famílies 
 
La informació entre família-escola pot arribar per diferents vies: 
 
Informacions escrites.  
 

● El Xiulet, fullet informatiu dels divendres. Es dóna als germans petits, per tal d’estalviar              

paper. El mestre tutor ha de garantir que la informació arriba a tothom, i si algun alumne no                  

assisteix aquell dia a classe, se li entregarà posteriorment 

● Llibreta missatgera, a Educació Infantil 3 anys. 

● La llibreta a CI, i l’agenda a CM i CS a Educació Primària. 

● Notes que els alumnes porten a la motxilla, algunes elaborades a classe. 

● Informacions en els distribuïdors de les aules. 

● Els informes dels alumnes: un al mes de gener i l’altre al mes de juny a EI i un al final de                      

cada trimestre a EP 

● La Via, la revista trimestral de l’Escola. 

● La pàgina web de l’Escola: www.elcalderi. cat. 

 
Reunions de principi de curs. Aquestes reunions es faran durant les primeres setmanes del              

mes de setembre. La portarà a terme el mestre tutor i, en el cas de ser una persona nova al                    

centre, estarà acompanyat d’un altre mestre. Els especialistes estaran repartits per cursos en             

aquestes reunions per tal de ser presentats a les famílies. En els cursos desdoblats es faran                

reunions conjuntes, i a l’últim moment les dues classes es dirigiran a les seves respectives aules                

per finalitzar la reunió i tractar aspectes concrets de cada grup. 

 

En aquesta reunió es donarà un índex amb el desenvolupament de la sessió i es passarà un                 

power point donant informació sobre alguns dels blocs de contingut de cada àmbit, els més               

rellevants. A més de parlar sobre aspectes pedagògics, també es comunicaran aspectes            

pràctics a tenir en compte al llarg del curs.  

 

Pel que fa al grup de P3, la reunió d’inici de curs es farà al mes de novembre ja que a inici de                       

juliol ja s’ha fet una altra reunió tractant sobre el material, el temps d’adaptació i el                

funcionament general de l’aula. 

 

Entrevistes personals amb famílies. Es realitzarà un mínim de dues reunions per família;             

una a principi del segon trimestre després de Nadal i una altra a final de curs. A més a més, les                     

famílies les poden demanar altres entrevistes als tutors al llarg del curs, dins l’horari establert.               

No obstant, es podran fer fora d’aquest horari si la disponibilitat del mestre i de la família ho                  

permet. 

 
 

 
 



 
Altres vies de comunicació: 

Contacte quotidià de les entrades i sortides on es poden tractar temes puntuals i concrets. En                

cap cas s’aprofitarà aquest moment per fer una valoració del procés d’aprenentatge d’algun             

alumne ja que en les entrades i sortides el mestre ha d’atendre a tot el grup classe. En cas que                    

les condicions permetin al tutor/a fer una petita valoració o comentari d’algun nen o nena de                

l’aula, caldrà fer-ho amb la màxima confidencialitat i sense la presència d’altres famílies al              

davant. 

 

Altres formes de participació: 

● Col·laboració en activitats d’aula com ara l’Hora del  Conte i Ambients d’EI 

● Col·laboració en l’activitat dels Racons a CI i CM o d’altres puntuals a l’aula. 

● Implicació en les festes escolars (fer panellets o mones a les aules...) 

● Acompanyament a algunes excursions, al pavelló i/o a la piscina. 

● Realització de l’activitat Grups interactius.  

● Participació als Plenaris anuals. 

● Reunions de totes les comissions de treball, al llarg del curs. 

 

 

 6.1.2. ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES 

L’Associació de Pares i Mares d’Alumnes del centre està legalment constituïda. Per tal             

d’afavorir una bona comunicació entre aquest ens i l’equip docent es realitzen periòdicament             

reunions entre l’equip directiu i la junta de l’AMPA.  

 

PROJECTE COMUNITAT D’APRENENTATGE 

L’escola El Calderí s’emmarca dins el projecte de Comunitat d’Aprenentatge. Les Comunitats            

d’Aprenentatge es defineixen com un projecte de transformació social i cultural d’un centre            

educatiu i del seu entorn per a aconseguir una societat de la informació per a totes les                 

persones, basada en l’aprenentatge dialògic, mitjançant una educació participativa de la           

comunitat, que es concreta en tots els seus espais, inclosa l’aula. 

 

Com a escola, mantenim l’estructura organitzativa normativa del Departament d’Ensenyament          

i, per tant, ens organitzem a través del Consell Escolar i totes les funcions que li són                 

encomanades. 

 

A més a més, però, l’escola funciona també amb l’entramat d’unes comissions mixtes de              

treball formades per famílies i mestres que es coordinen a través de la Comissió Gestora.               

Aquesta reunió serà convocada mensualment pel director/a de l’escola.  

 

COMISSIONS DE TREBALL 

L’escola s’organitza amb unes comissions de treball formades per mestres i famílies. Aquestes             

comissions poden variar anualment en funció de les necessitats de l’escola. 

 

Cada comissió té un representant que es reuneix mensualment de manera aproximada amb             

tota la resta de representants. Tot junts constitueixen la Comissió Gestora.  

 
 



 

6.1.3. CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 

La carta de compromís educatiu és un document prescriptiu que compromet a l’escola i a la                

família del nen/a a actuar conjuntament a favor de l’adequada educació de l’infant. Aquest              

document es signa en el moment de fer la matrícula a P3, i es renova cada vegada que la                   

direcció del centre ho consideri oportú. En el cas que un alumne s’incorpori al centre en un                 

altre curs també es signarà.  

 

6.2. PARTICIPACIÓ DE L’ALUMNAT 

6.2.1. ASSEMBLEA DE DELEGATS 

Aquesta assemblea es reuneix un cop al mes. Es reuneixen els delegats de totes les classes d’EP                 

amb membres de l’equip directiu per tal de tractar temes que afecten a tot el centre. És una                  

assemblea on es debaten les propostes que sorgeixen a les assemblees d’aula i es prenen               

acords i decisions. També es presenten propostes i/o solucions a problemes del dia a dia de                

l’escola. Sempre que es consideri oportú els propis alumnes de CS aniran a les aules d’EI a                 

explicar els acords tractats en la sessió de l’assemblea de delegats.  

 

6.2.2. CONSELL D’INFANTS MUNICIPAL 

Un representant de cada un dels grups de CS participen a les reunions del Consell d’Infants del                 

municipi. Seran els responsables de traspassar les propostes de les seves aules al Consell i               

viceversa. És molt important que aquests alumnes, juntament amb la orientació de les seves              

tutores siguin rigorosos amb les seves responsabilitats: assistència a les reunions, recollida            

d’idees i traspàs de la informació dins els terminis previstos. 

6.2.3. COMISSIONS MIXTES DE TREBALL 

A partir del curs 2015/16 es promourà la participació dels alumnes de 6è a les diferents                

comissions d’escola, inclosa la comissió Gestora.  

 

TÍTOL VII. Funcionament del centre 

7.1 ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE 

Al matí, l’entrada al recinte escolar s’efectuarà entre les 8.55 i les 9.00 hores; espai en el qual                  

s’obrirà la porta per permetre’n l’accés a les famílies.  

La sortida —d’aquells alumnes que no s’acullen a l’oferta del menjador— a l’hora de dinar es                

durà a terme a partir de les 12.30 hores; i el posterior accés al recinte serà entre les 14.55 fins                    

les 15.00 hores.  

Finalment, la darrera sortida del centre —al finalitzar el dia— s’efectuarà a les 16.30 hores.  

 
 



A partir del curs 2015/16 ens ubicarem en un nou edifici. Serà competència del conserge la                

vigilància del bon funcionament a les entrades i les sortides en l’horari lectiu.  

A les entrades, els mestres estaran a les aules fent la rebuda dels alumnes i algunes                

especialistes estaran ubicats a les escales de l’edifici per assegurar el bon funcionament. 

Els familiars d’EI i de CI d’EP podran acompanyar als infants fins a l’aula corresponent entrant                

per la porta principal.  La resta d’alumnes entraran a l’edifici sols. 

Pel que fa a les sortides, els familiars d’EI i CI aniran a buscar els seus fills directament a les                    

aules, mentre que la resta d’alumnes podran marxar sols. No obstant, la mestra que estigui a                

darrera hora del migdia i de la tarda als grups de CM i CS baixarà per l’accés de la porta del pati                      

amb aquells alumnes que no marxen sols. 

Al llarg de les entrades i sortides es posarà una cançó —prèviament treballada a la classe de                 

música i escollida pel professor d’aquesta mateixa matèria— que facilitarà una major            

comprensió dels nens sobre la rutina i horaris al centre.  

7.2 SERVIES ESCOLARS 

El centre ofereix  un Servei d’Acollida, des de les 7.45 a 9 hores.  

El centre també ofereix un Servei de Temps de Migdia, que s’encarrega d’oferir un espai de                

menjador i activitats per aquells nens que es queden al centre durant aquesta franja de temps.                

A la vegada, l’escola té un servei d’Acollida de Migdia de 12’30 a 13h per aquells alumnes que                  

no es quedin a dinar però que s’hagin de quedar més temps a l’escola perquè els vinguin a                  

buscar. 

7.3. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

La Comissió d’Esports i Extraescolars seran els responsables d’organitzar les activitats           

extraescolars de l’escola. Cada curs acadèmic es farà un recull de les necessitats i interessos de                

les famílies i es farà una proposta d’activitats. En funció de la demanda finalment es tancaran                

les activitats proposades durant el curs escolar.  

Les activitats extraescolars tenen per objectiu oferir un espai educatiu i formatiu en horari no               

lectiu, per tal de fomentar el desenvolupament de les capacitats — psicomotrius, intel·lectuals,             

personals i socials, etc.— dels infants.  

Les activitats que s’ofereixen aniran encaminades a potenciar l’esport, les llengües, la música,             

la natació, les capacitats intel·lectuals... Aquesta oferta d’activitats variarà cada curs escolar en             

funció de la oferta i demanda. 

Els monitors de les activitats seran els encarregats d’anar a buscar els alumnes a les aules per                 

tal de començar les activitats puntualment. En el cas de la natació, les famílies hauran de                

recollir el seu fill/a i portar-lo al complex esportiu “Les Cremades”.  

Les inscripcions es realitzaran al setembre, i la concreció dels dies es realitzarà anualment al               

inici de curs.  

Per altra banda, és necessari un mínim d’alumnes inscrits perquè es tirin endavant les              

activitats; el nombre necessari serà estipulat per l’entitat que ofereix el servei.  

 
 



L’avaluació de les activitats extraescolars és independent al currículum educatiu ordinari, i no             

es contemplarà de manera oficial.  

7.4. L’ESBARJO 

7.4.1. LA VIGILÀNCIA  

La vigilància de l’esbarjo és competència del professorat del centre. L’espai de pati està dividit               

en diferents franges delimitades, en cada una de les quals es situarà un professor diferent, a fi                 

de cobrir totes les possibles incidències que es puguin ocasionar.  

A les entrades i sortides de l’esbarjo sonarà una cançó i els alumnes aniran al pati pel mateix                  

accés pel qual entren a les 9h a l’escola. En finalitzar l’esbarjo els alumnes faran unes files al                  

pati. 

Els lavabos del pati són els que estan ubicats a la zona de vestidors.  

7.4.3. ELS ESMORZARS 

Els alumnes d’EI esmorzen a l’aula i els d’EP ho fan al pati.  

És obligat l’ús de la carmanyola i els alumnes no poden portar sucs ni líquids per a esmorzar                  

així com iogurts.  

Els mestres hem de ser exemplars i evitar el paper d'alumini, fer ús de carmanyoles i anar                 

sensibilitzant els alumnes (p.ex: explicar que no s'ha de portar l'entrepà embolicat amb paper              

d'alumini dins la carmanyola, sinó amb un tovalló de paper o sense res) 

 

Tots els divendres es realitza l'esmorzar comunitari, a base de fruites i fruits secs. Cada alumne                

portarà a l'escola una peça de fruita sense pelar i els voluntaris la passaran a recollir i la                  

prepararan per servir-la. 

 

EI: Durant el 1r trimestre, P3 esmorzarà fruita a l’aula. P4 i P5, en començar el fred, també                  

entraran a l’aula a esmorzar. Tot el cicle, a partir de la primavera, sortiran a la porxada, amb les                   

cadires, i fent un gran cercle esmorzaran conjuntament. L'hora de sortida a la porxada serà a                

les 10'45h. 

EP: de setembre a juny cada grup classe es menjarà la fruita a l’aula. 

 

Setmanalment, quatre alumnes d’EP s’organitzaran per torns setmanals i seran els           

responsables de pelar la fruita, amb el suport dels voluntaris i un mestre que ho coordinarà.                

Iniciaran l’experiència els alumnes de CS. 

 

7.5. ABSÈNCIES DEL PROFESSORAT 

 
 



Els mestres que no puguin acudir al seu lloc de treball hauran d’avisar a la direcció de l’escola                  

amb temps suficient per tal de facilitar la seva substitució. Serà necessari presentar el              

justificant corresponent a la seva absència. Des de la direcció de l’escola es farà un recull de                 

totes les baixes i absències dels mestres per tal de notificar-ho al Departament d’Ensenyament,              

tal com se’ns demana.  

 

7.6. HORARIS 

7.6.1. HORARIS DEL CENTRE 

Les classes començaran a les 9.00 hores del matí.  

L’horari d’esbarjo serà des de les 11.00 fins les 11.30 hores; i estarà destinat, a més a més de                   

ser un espai d’oci, a l’esmorzar dels infants.  

A la franja horària del migdia, entre les 12.30 fins les 15.00 hores, els alumnes aniran a casa a                   

dinar o bé faran ús del servei d’acollida de migdia o de menjador. 

A la tarda les classes lectives començaran a les 15.00 hores, i finalitzaran a les 16.30 hores. A                  

partir d’aquesta hora, l’escola oferirà un servei d’Activitats Extraescolars. 

 

7.6.2. HORARIS DE LES AULES 

Horari model EI: 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

   

Música 

 

Projecte 

 

  Anglès 

Esbarjo 

  Projecte  Assemblea 

 

Psicomotricitat 

 

Hora del conte 

 

Ambients 

 

Ambients 

 

Grups 

interactius 

 

 

Horari model a EP (variaran les sessions d’anglès en funció del nivell): 

 

 
 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

  

Educació Física 

  Anglès 

 Música Plàstica en 

anglès 

 

Esbarjo 

Assemblea Projecte Expressió 

escrita/Mecanografia 

  

 

Racons 

 

Racons 

 

Anglès 

 

Projecte 

 

Grups 

interactius 

 

 

7.7. UTILITZACIÓ DELS RECURSOS MATERIALS 

Serà l’equip directiu de l’escola el qui vetllarà per la correcta distribució dels recursos              

materials. S’organitzaran els horaris de centre i es facilitaran les eines per al correcte ús dels                

recursos de l’escola: carro de portàtils, PDI, material de música i psicomotricitat...  

Els membres de la Comissió de Biblioteca també contribuiran a donar pautes d’ús dels llibres               

de la biblioteca escolar i organitzaran la logística necessària per anar arreglant els llibres              

malmesos i segellant i folrant els nous que arriben. 

 

7.8. ACTUACIONS EN EL SUPÒSIT DEL RETARD EN L’ARRIBADA i LA RECOLLIDA DE             

L’ALUMNAT A LA SORTIDA DEL CENTRE 

En cas de retard en l’arribada a les 9h i les 15h els nens i nenes es quedaran a la secretaria i                      

serà el conserge el qui acompanyarà els alumnes a les classes. La família haurà de signar un                 

paper de conformitat amb el retard amb algun membre de l’equip directiu i en cas de                

reincidència es notificarà el cas a serveis socials.  

Pel que fa al retard en la recollida dels alumnes, els mestres portaran els nens i nenes al                  

despatx de secretaria. Seran els tutors els qui trucaran a la família per avisar-los. En cas de no                  

localitzar la família, seran els membres de l’equip directiu els qui seguiran trucant a la família.  

 

7.9. ACTUACIONS EN EL SUPÒSIT D’ABSENTISME 

Els pares o tutors legals del nen tenen l’obligació de justificar les faltes d’assistència dels               

infants. En conseqüència, si no es rep cap explicació en 48 hores la tutora es posarà en                 

contacte amb la família. En cas de no rebre resposta, la tutora ho comunicarà a la direcció del                  

 
 



centre. En el supòsit que no es localitzi al responsable de l’alumne el centre informarà als                

Serveis Socials.  

 

7.10. AUTORITZACIONS 

En el moment de formalitzar la matrícula cada família omplirà les autoritzacions relatives a              

drets d’imatge, a les sortides escolars pel poble... aquestes autoritzacions serviran per a tota              

l’escolarització dels alumnes. *Mirar el model d’autorització d’escola. 

Cada curs escolar, les famílies també hauran de signar altres autoritzacions relatives a les              

sortides amb autocar o d’altres activitats organitzades des de fora de l’escola.  

 

7.11. ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS 

A l’escola no administrarem cap tipus de medicament si la família no ens porta una prescripció                

mèdica que ens ho demani. Per administrar el medicament la família haurà de signar un               

document que li facilitarem des de l’escola. 

 

7.12. PROTOCOL EN CAS D’ACCIDENTS 

En cas d’accidents, des de l’escola seguirem aquest procediment: 

- Trucar la família per avisar-los de l’accident del seu fill/a. 

- Omplir el full d’accidents de la mútua i trucar a l’assegurança per demanar el número de                 

registre de l’accident. 

- Lliurar a la família el full d’accidents omplert i adreçar-los a la mútua.  

En cas d’emergència es trucarà al 112. 

El mestre no utilitzarà en cap cas el seu propi vehicle i en cas d’haver-se de desplaçar                 

s’utilitzarà un vehicle de servei públic.  

 

7.13. MATERIAL SOCIABILITZAT i ADQUISICIÓ DE MATERIAL 

 

L’escola compta amb material sociabilitat a les aules. 

 

En cas de fer comanda per l’escola, en primer lloc cal que demaneu a la MªLuz quin NIF haureu                   

de donar: el de l'AMPA (G-64253354) o el de l'Escola, dependrà del què es compri. 

El material de l'Escola s'ha de comprar preferentment a les botigues on hi tenim compte obert:                

Abacus, papereria Clar (que està molt a prop de l’escola) i papereria Boluda. D'aquesta manera               

 
 



no caldrà fer el pagament en efectiu. Us donaran un albarà de compra. En cas que aneu a                  

altres botigues haureu de fer el pagament en efectiu i després se us retornaran els diners. Per                 

facilitar aquest retorn caldrà que feu el següent: 

- Enganxeu el tiquets o factures de compra en un full indicant el concepte, tots junts, i feu la                   

suma del total. 

- Anoteu el vostre nom i cognoms juntament amb el número de compte on voleu que us facin                  

l'ingrés. 

- Poseu-hi la data i deixeu el full en el calaixet del despatx que posa M.Luz. 

 

7.14. SEGURETAT, HIGIENE I SALUT 

L’equip directiu tindrà cura que la realització d’obres i tasques de manteniment, reparació i              

conservació no interfereixi la normal activitat del centre o bé que es programi una distribució               

diferent de les activitats. 

 

La persona encarregada de la coordinació de la prevenció de riscos laborals, conjuntament             

amb l’equip directiu, vetllaran per la seguretat del recinte i les instal·lacions escolars.  

 

El centre elabora cada curs escolar un pla d’emergència i evacuació. Aquest es dóna a conèixer,                

a l’inici de cada curs, a l’alumnat, al professorat i altre personal del centre.  

 

El centre preveu anualment, la realització d’un simulacre d’evacuació i, si es considera             

convenient, també un de confinament. La valoració de la realització dels simulacre es remet als               

Serveis Territorials del Departament d'Educació. Els resultats d’aquestes valoracions seran          

tinguts en compte per a la Seguretat de l’equipament i material escolar. 

 

Pel que fa a temes de salut, el protocol a seguir és el següent: 

 

▪ En cas de febre, vòmits o malatia infecciosa (conjuntivitis, diarrera...) s’avisarà a la             

famílies perquè vinguin a recollir el seu fill/a. L’alumne no podrà venir a l’escola fins               

que els símptomes hagin remès.  

▪ Es tindrà sempre en consideració l’estat general de l’alumne i l’hora per avisar a la                

família. 

▪ En cas de polls, l’alumne no pot assistir a l’escola fins que hagi iniciat l’aplicació del                

tractament i el posterior control. Sempre s’avisarà a la resta de famílies del grup classe               

mitjançant una circular interna. En cas d’epidèmia es donarà més informació a les             

famíles sobre aquests paràsits.  

 

 

 

 

Seguretat de les activitats  

 
 



 

Les activitats aprovades en la programació general del centre o les que es deriven de l’exercici                

dels drets dels membres dels diferents sectors de la comunitat educativa hauran de             

desenvolupar-se en condicions de total seguretat.  

 

Les persones adultes responsables de la seva realització hauran de tenir-les presents,            

aplicar-les, i podran proposar-ne millores. La valoració de les activitats aprovades en la             

programació general del centre porta associada la valoració de la seva seguretat.  

 

 

Salubritat  

L’equip directiu vetllarà per la salubritat del recinte i les instal·lacions escolars.  

 

L’equip directiu demanarà la col·laboració al conserge de l’escola en les tasques de supervisió              

del manteniment, reparació i conservació, així com de la neteja del recinte i instal·lacions.  

 

En la provisió de material que correspongui per l’aplicació del pressupost del centre, es              

considerarà la salubritat com un dels criteris prioritaris. Es deixarà fora d’ús, o en ús restringit                

quan sigui el cas, qualsevol material insalubre sigui quina sigui la seva procedència.  

 

Les activitats aprovades a la programació general del centre han de ser salubres i saludables.  

 

Està prohibida l’experimentació amb animals vius amb finalitats educatives, però no la seva             

observació.  

 

7.15. QUEIXES I RECLAMACIONS 

L’equip directiu està obligat a rebre una reclamació o queixa per part de qualsevol membre de                

la comunitat educativa. Escoltarà i valorarà la queixa tenint en compte que només té              

l’obligació de contestar si hi ha un requeriment judicial. 

 

7.16. COORDINACIÓ AMB ALTRES INSTITUCIONS 

Des de l’escola, i sempre que sigui convenient, ens coordinem amb experts i institucions: EAP,               

ONCE, Serveis Socials, Centre de Salut, Policia Municipal, Psicòloga Municipal, CDIAP, ONCE,            

CREDA... D’aquesta manera donarem responta a les necessitats dels alumnes que ho            

necessitin.  

La CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat) té un protocol d’actuació per a poder fer aquestes                

coordinacions des de la màxima confidencialitat.  

 

 

7.17. GESTIÓ ECONÒMICA 

 
 



Com a centre educatiu ens basem amb la normativa de gestió econòmica que disposa la llei                

12/2009 del 10 de juliol d’Educació i el decret 102/2010 del 3 d’agost d’Autonomia de centres                

educatius. 

Utilitzem el programari SAGA per la gestió i la liquidació del pressupost de l’escola. Aquest               

pressupost l’elabora l’equip directiu i s’ha d’aprovar en claustre i sessió de Consell Escolar. La               

seva liquidació també ha d’aprovar-se igualment en claustre i Consell Escolar. 

El tipus d’ajuts que gestiona l’escola són: Beques de menjador, ajuts per material i llibres de                

text, per colònies i per necessitats educatives específiques. 

Des de l’escola s’informarà sempre a les famílies perquè siguin coneixedores del període en              

que poden formalitzar els ajuts i beques. L’equip directiu els assessora, si s’escau, per              

complimentar els documents que han de lliurar a les diferents administracions.  

D’altra banda, l’AMPA cobra una quota integrada a les famílies per a poder fer front a les                 

despeses del funcionament de l’escola. Existeix una coordinació entre l’AMPA i la direcció de              

l’escola per gestionar aquests recursos.  

7.18. GESTIÓ ACADÈMICA I ADMINISTRATIVA 

Des de l’escola utilitzem el programari SAGA per gestionar l’escola a nivell acadèmic i              

administratiu, tal com ens demana el Departament d’Ensenyament en el recull de les             

orientacions de cada inici de curs escolar.  

 

 

TÍTOL VIII. MESURES PER A LA CONCRECIÓ DEL PEC 

8.1. PROGRAMACIÓ DELS ÀMBITS CURRICULARS 

8.1.1. ÀMBIT LINGÜÍSTIC 

Consultar la programació. 
 
Pel que fa a l’anglès, s’introdueix la llengua des de P4. A EI serà només oral. 
A partir de CI es faran dues o tres sessions en funció del curs. 
 
 

 

8.1.2. ÀMBIT MATEMÀTIC 

A EP treballem amb l’Editorial Text La Galera a tots els nivells, així com el material del Set i 

Mig, Vuit i Mig, Nou i Mig. 

Treballarem les matemàtiques de forma manipulativa sempre que puguem fent ús de material 

diversificat: reglets, àbacs, etc. 

 

 
 



8.1.3. ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI 

Consultar la programació.  

 

8.1.3.1. ESCOLA VERDA I SOSTENIBILITAT 

Des dels inicis de l’escola els temes de medi ambient i de coneixement de l’entorn han estat un                  

dels pilars principals. Des del segon curs de l’escola es va posar en marxa un projecte de Medi                  

Ambient que s’ha anat desenvolupant. Per poder continuar-lo i millorar-lo cal la implicació de              

tots els docents, que amb el seu model i les seves bones pràctiques a l’aula, recolzin i                 

desenvolupin el projecte, tot conscienciant a l’alumnat de la importància de l’Educació            

Ambiental. 

Algunes activitats clau són: l’hort escolar, la separació de residus als contenidors adequats,             

tancament de llums i finestres per estalvi energètic i control de la calefacció. 

 

8.1.4. ÀMBIT ARTÍSTIC 

Pel que fa a la música, la mestra especialista baixa a EI a fer la seva especialitat. Les sessions                   

amb els alumnes d’INF, seran amb mig grup mentre la tutora està amb l'altre meitat.  

A EP, cada grup classe farà 1 sessió de música amb l'especialista a excepció de l’alumnat de sisè                  

que en faran 2 per a poder preparar Cantània (una d’aquesta sessions serà feta per la tutora i                  

l’especialista per a poder aprofundir en els temes lingüístics de la cantata) 

 

Pel que fa a l’educació plàstica cal consultar la programació dels autors per a cada nivell. 
 

 

8.1.5.ÀMBIT D’EDUCACIÓ FÍSICA 

Els alumnes d’EI faran una sessió de psicomotricitat a l’escola setmanalment i amb mig grup.  

 

Els alumnes d’EP faran l'Educació Física al pavelló del Bugarai mentre l’escola no compti amb               

les pistes edificades. S’ha d’organitzar un torn de voluntaris en les reunions amb les famílies a                

inici de curs per tal que l’especialista sigui acompanyat per una pare/mare/voluntari. Els             

alumnes de CI faran la sessió a l’escola sempre que sigui possible per evitar perdre temps en                 

els desplaçaments.  
 

 

8.1.6.ÀMBIT D’EDUCACIÓ EN VALORS 

8.1.6.1. EDUCACIÓ EMOCIONAL I SISTÈMICA 

Consultar la programació d’activitats per nivells. 

 

8.1.6.2. CONSELL DE DELEGATS i ASSEMBLEES D’AULA 

Cada grup d’aula de primària escull dos alumnes que els representen en el Consell de Delegats                

que es celebra una vegada al mes amb la Direcció. En aquestes reunions es recullen les                

 
 



demanades i aportacions de l’alumnat pel bon funcionament del centre a la vegada que es               

treballa el saber estar i la convivència.  

 

Paral·lelament, a totes les aules d’Educació Primària fem sessions d’assemblees d’aula           

setmanalment. L’objectiu és que els alumnes participin de decisions de la vida del grup i de                

l’escola. Les propostes de les assemblees d’aula són defensades pels delegats de classe al              

Consell de Delegats de la mateixa manera que els acords que es prenen en el Consell es                 

retornen als grups classe. 

 

 

8.2. CRITERIS METODOLÒGICS i PROJECTES DE TREBALL 

Pel que fa als criteris metodològics, a l’escola ens basem en: 

 

1. La proposta sorgeix de la vida de 

l’aula. 

mestra connecta quelcom que ve dels      

alumnes, o de la vida quotidiana, o d’un        

conte, o d’una notícia... amb algun      

contingut curricular important. 

2. Hi ha un propòsit compartit dedicat una estona tant perquè tot 

l’alumnat trobi sentit com perquè hagi 

participat d’alguna manera i en algun 

grau en la explicació dels objectius. 

 

3. Hi ha una pregunta eva resposta implica un cert recorregut i 

esbrinar a més de cercar informació. No 

és de resposta immediata. 

4. Es parteix de les idees inicials de 

cada alumne 

gui individualment o per parelles, es destina       

un temps a la reflexió personal sobre la        

pregunta i a l’elaboració d’un dibuix,      

escrit... inicials per explicar als altres les       

idees individuals, o de parella. 

5. El mestre fa una primera devolució seva intenció és que l’alumnat observi la       

diversitat, l’interès del que t’aporta     

escoltar l’altre, també pot ser que jugui a        

fer que es descobreixi què ens intenta       

dir aquella persona... ja sigui una      

 
 



primera aproximació, que encara    

necessita més informacions,   

experiències, etc. 

6. Es planifica en funció del que ha 

sortit i de la pregunta inicial 

rtir de la primera posada en comú i de 

fer-nos conscients de tot el que s’està 

pensant a l’aula al respecte podem 

planificar si cal cercar més informació, 

fer alguna experiència, etc 

7. Ús de diferents modalitats de 

representació d’idees i pensament com l’oral, l’escrit, el dibuix, la maqueta, la 

fotografia, etc. 

s d’instruments i tecnologia vinculada a l’objecte d’estudi 

a conversa, el contrast, la comparació i la cerca de validacions, des del respecte i la simpatia 

’alumnat rep elogis i suggeriments dels seus 

companys i dels mestres 

 sensibilitat però sense paternalisme. Com 

una forma d’educar el pensament crític. 

S’aprèn fent – creant, pensant – emocionant, comunicant - comparant 

El mestre contagia el desig d’aprendre 

 

Pel que fa als projectes, considerem que no hi ha solament una metodologia de treball o una                 

seqüència determinada de presentar les activitats escolars, sinó altres aspectes teòrics           

importants sobre la manera d’entendre com els alumnes aprenen, com elaboren els            

conceptes, com tracten la informació i com el centre educatiu i el professorat han de planificar                

i actuar per preparar les classes i dinamitzar-les. 

En el treball per projectes es dóna molta importància als aspectes metacognitius, és a dir, a fer                 

explícit allò que se sap i allò que s’aprèn, com també a la manera de tractar la informació.  

La funció dels projectes de treball és afavorir la creació d’estratègies d’organització dels             

coneixements escolars en relació amb: 

● Aprendre a prendre decisions: proposar, argumentar, triar...  

● Tractar la informació: cercar-la, organitzar-la, interpretar-la, assimilar-la, judicar-la... 

● Transmetre la informació: comunicar-la, fer-la comprensible, compartir-la,       

elaborar-la...  

● Avaluar els aprenentatges: ser conscients del que sabem, del que ignorem, com ho             

hem abordat...  

 
 



En un projecte s’ha de definir una seqüència de moments o fases que guien el seu                

desenvolupament. Aquesta seqüència no té perquè seguir sempre el mateix ordre ni ocupar el              

mateix temps.  

Depèn, en definitiva, de la motivació que generi el projecte, així com dels objectius proposats. 

Aquest tipus de metodologia, permet qualsevol tipus d’organització del grup-classe; però cal            

tenir en compte la importància de la interacció: discussió, argumentació, plantejament de            

qüestions... 

 

Un projecte de treball es pot desenvolupar seguint aquest guió: 

1. Discussió i tria del tema a treballar (entre l’alumnat i el professor). 

2. Concreció i explicitació del que se sap i del que es vol conèixer del tema. 

3. Confecció de l’índex o del guió de treball. 

4. Acords referents a l’organització del grup-classe, fonts d’informació, temporalització,         

etc. (aspectes referents a planificació). 

5. Recerca i aportació d’informació: 

1. Ordenació de la informació rebuda. 

2. Plantejament i verificació d’hipòtesis, definicions... a través de la informació. 

3. Establiment i explicitació de relacions causals, de noves qüestions... 

4. Desenvolupament dels apartats de l’índex (en gran-grup, petit-grup o         

individualment). 

6. Confecció del dossier de síntesi (conferència, Power Point, dossier escrit...). 

7. Avaluació del procés seguit: 

1. Conscienciació del que s’ha fet i s’ha après. 

2. Aplicació del que s’ha après a altres situacions o establiment de noves relacions. 

3. Explicitació de perspectives o temes que s’han obert i que queden per tractar. 

Paper de l’educador 

- Definir el motor de coneixement, el fil conductor. 

- Preveure els continguts que es treballaran. 

- Fomentar la participació. 

- Ajudar a l’aportació i tractament de la informació. 

- Ajudar a l’avaluació. 

- Recapitular el procés seguit. 

Paper de l’alumne 

L’alumne ha de ser, en tot moment, participatiu i actiu en el seu procés d’aprenentatge. 

 

8.3. AMBIENTS a EI 

Els Ambients i es realitzen durant dues sessions de tarda de 15 – 16’30h. L’objectiu d’aquestes                

propostes és doble: baixar la ràtio d’alumnes i optimitzar el material, per una banda, i fer                

possible que alumnes de diferents edats comparteixin una mateixa proposta de treball. 

 
 



Hi ha una programació establerta d’Ambients.  

 

8.4. RACONS a EP 

Consultar la programació de Racons a CI.  

 

8.5. DEURES 

Entenem els deures com elements que serveixen per reforçar o complementar continguts ja             

treballats a les aules. Es tracta que els alumnes assumeixin la responsabilitat que els deures               

són seus, perquè així assumiran l’hàbit del treball i l’esforç.  

 

Hem de remarcar que és molt important treballar a l’escola l’hàbit del bon ús i organització de                 

l’agenda a partir de 3r així com la  qualitat de presentació dels deures.  

 

Els deures acostumen a ser de matemàtiques i de llengua i es recomana sobretot als alumnes                

de CI fer lectura diària amb les seves famílies. A grans trets, distingim entre dos tipus de                 

deures: els oberts i els tancats. Uns són perquè els alumnes facin recerca d’informació,              

demanin opinions o resolguin enquestes, mentre que els altres són per fer tasques concretes              

de càlcul, expressió escrita o comprensió lectora, etc. 

 

A EI no hi ha deures.  

A P3 els alumnes tenen la “Llibreta viatgera”, a P4 fan l’activitat “5 dies, 5 contes” i “La Caixa                   

Màgica - Joguines” mentre que a P5 els alumnes escullen un llibre de lectura el divendres que                 

han de llegir durant el cap de setmana i l’han de retornar dilluns, fan l’activitat de “La Caixa                  

Màgica” i fan conferències al llarg del curs. 

 

A CI els nens i nenes s’emporten els deures el dijous i els han de retornar el divendres. 

 

A CM es poden emportar feines que no hagin acabat a la classe al llarg de la setmana. El cap de                     

setmana es donen els deures i s’han de retornar fets el dilluns. A partir de 3r si l’alumne no                   

porta els deures es fa nota a l’agenda i els fan a l’hora del pati. La família ha de signar la nota i                       

si no la porten signada, el dia següent es tornen a quedar sense pati. 

 

A CS es poden posar deures diaris si s’escau i també feines que no han acabat.  
 

 

8.6. AVALUACIONS I INFORMES 

A EI es faran dues avaluacions quadrimestrals; l’una al gener i l’altra al juny. 

A EP es faran tres avaluacions trimestrals. 

En els informes dels alumnes cal fer-hi constar: 

- segell de l'escola i signatura de la tutora 
- curs escolar i data 

 

 
 



Un cop elaborats els informes amb les dades anteriors se n'ha de fer sempre una fotocòpia per                 

l'escola. A la còpia no cal que hi sigui la portada per tal d’estalviar paper. 

 

8.6.1. ENTREVISTES I REUNIONS AMB LES FAMÍLIES 

▪ Reunió general d'aula: se'n fa una a principi de setembre, abans d'iniciar les classes. En               
aquesta reunió es donarà un tríptic informatiu a les famílies tant a INF com a PRI amb els                  
horaris de l'escola, les sortides i colònies, la Carta de Compromís Educatiu, etc.  

 

▪ Entrevistes personals amb les famílies. A P3 es donarà el Qüestionari d'ingrés al parvulari              
el dia de la reunió general i caldrà concretar una entrevista amb les famílies abans del 12                 
de setembre.  

 
Els altres grups faran les entrevistes amb les famílies noves a l'hora d'exclusiva durant el               

setembre i primers d'octubre. 

Cal fer com a mínim dues entrevistes amb cada una de les famílies al llarg del curs: una al                   

primer trimestre i una amb el lliurament de l'informe de fi de curs.  

▪ Reunió pedagògica a EI: cada grup en farà una segons calendari (novembre) 
 
▪ Plenari: hi ha un mínim de dues reunions generals amb tota la Comunitat (tots els mestres i                 

totes les famílies i voluntaris). 
 

 

8.7. ORGANITZACIÓ DE LES FESTES 

 

A grans trets, aquestes són les celebracions que fem a l’escola. Consultar l’annex per veure’n la                

organització concreta. 

 

Celebrem al 1r trimestre:  

▪ Festa Major (octubre)  

▪ Sta. Cecília (actuació de les Germanes Miranda, participació d’alumnes de l’escola           

estudiants d’algun instrument, participació de familiars músics per cicles o bé nivells) 

▪ Castanyada (les famílies couen les castanyes al pati de l’escola i els alumnes d’Infantil i                

Cicle Inicial fan panellets per a tothom) 

▪ Nadal (Tió a Infantil i Cicle Inicial, amic invisible a CM i CS i un concert de nadales a la                     

tarda. Totes les aules preparen una nadala per fer un concert davant de tota la               

comunitat al pavelló del Bugarai. Els mestres també cantem una nadala. A les aules              

també es prepara un poema de Nadal, que es recitarà a l’aula davant les famílies abans                

de menjar els torrons. D’altra banda, els mestres també fem un dinar col·lectiu el              

darrer dia de trimestre i fem l’amic invisible.)  

 

Celebrem al 2n trimestre:  

▪ Carnestoltes i les seves consignes setmanals (celebració amb balls i danses per grup             

classe), Festa de la Primavera (Setmana Santa). En aquest darrer dia de trimestre fem              

 
 



mones amb els ingredients que ens han portat les famílies i amb voluntaris a les aules.                

A la tarda ens les mengem. 

 

Celebrem al 3r trimestre:  

▪ St. Jordi (els alumnes de CM representen la llegenda de St. Jordi amb teatre o DVD, es                 

fa un recull per aula de textos literaris i un concurs literari per tota la Primària. A                 

Infantil es fa un concurs de dibuix) 

▪ Diada de les Matemàtiques el 12 de maig 

▪ Activitats relacionades amb el Medi Ambient (la comissió prepara activitats per als            

alumnes). Dins d’aquesta iniciativa s’engloba l’activitat del Projecte Rius adreçada als           

alumnes de 4t d’EP 

▪ Fi de Curs (amb el comiat de 6è i repartiment de les orles pels alumnes i les seves                  

famílies per part de tots els mestres que han treballat amb ells, en agraïment a la                

confiança mostrada a l’escola) i sopar amb tota la Comunitat (és important que els              

mestres hi siguem presents) 

 

Darrers dies de curs: CS va a la piscina municipal al matí. L’últim dia de curs, els alumnes                  

d’Infantil fan una gimcana amb jocs d’aigua pel pati. Els alumnes de Primària en fan un altra,                 

per la seva banda (aquesta activitat d’aigua la durem a terme si l’any ho permet) Després dels                 

jocs es menja un gelat i es fa un petit ball per acomiadar els alumnes de 6è els quals reben un                     

petit obsequi. 

 

Totes les festes són obertes a les famílies. És molt important coordinar totes les celebracions               

amb la Comissió de Festes.  

TOTA L’AMBIENTACIÓ de l’escola SERÀ FETA PELS PROPIS ALUMNES (p.ex: construcció de            

titelles, dibuixos...) Volem allunyar-nos de tenir fotocòpies reproduïdes. 

 

 

 

 

 

8.8. CRITERIS PER L’ADJUDICACIÓ DE REFORÇOS 

Adjuntar Graella 

 

 

8.9. LLISTAT DE TASQUES INICI DE CURS 

 

Durant els primers dies d’escola els alumnes hauran de fer: 

▪ Decoració dels seus penjadors  

▪ Decoració de tots els separadors dels arxivadors 

▪ Decoració de les llibretes personals 

 
 



▪ Agenda escolar: omplir primeres pàgines amb el nom i dades que demanen, llegir els              

acords del Consell de Delegats del curs passat i escriure l’horari del curs 

▪ Escriure entre tots les normes de l’aula perquè quedin dins la classe 

 

Els mestres, per la seva banda hauran de: 

▪ Consultar les programacions i els documents d’escola 

▪ Consultar la previsió de sortides i colònies 

▪ Consultar les obres de teatre de l’Associació Cultural i altres esdeveniments per a cada              

curs 

▪ Coordinar-se per nivell i escollir un primer projecte de treball conjunt entre nivells 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


