
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació  

 

PROGRAMACIÓ 

GENERAL 

ANUAL 

 

Curs 2020-2021 

 
 

Escola Joan Maragall 

Codi de centre: 08022884 

 

 

 



Generalitat de Catalunya PGA (Programació General Anual) 

Departament d’Educació Curs 2020-2021 
Escola Joan Maragall 
 
 
 

 1 

 

ÍNDEX 
 

1. EL NOSTRE PUNT DE PARTENÇA . . . . 3 

 

2. PROJECTES I ACTIVITATS QUE IMPLEMENTEM A L’ESCOLA AMB 

POSSIBLES AFECTACIONS AQUEST CURS. . . . 5 

 

3. LA PLANIFICACIÓ DEL CURS EN UN COP D’ULL. . . 8 

 

4. EL NOSTRE PLA D’ACCIÓ. . . . . . . 11 

Objectiu 1 (Dimensió lingüística). . . . . . 11 

Objectiu 2 (Àrea matemàtica). . . . . . 15 

Objectiu 3 (Noves metodologies). . . . . . 16 

Objectiu 4 (Cohesió social i participació famílies). . . . 18 

Objectiu 5 (Ús TIC). . . . . . . . 22 

Objectiu 6 (Treball en equip). . . . . . 23 

Objectiu 7 (Projectes artístics). . . . . . 25 

 

5. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE. . . 26 

5.1. PLANIFICACIÓ. . . . . . . 26 

5.1.1. Calendari escolar. . . . . . 26 

5.1.2. Horari de l’alumnat. . . . . . 27 

5.1.3. Horari de l’equip docent. . . . . . 29 

5.1.4. Horari d’altre personal del centre. . . . 30 

5.2. QUI SOM?. . . . . . . . 30 

5.3. TROBADES AMB FAMÍLIES. . . . . 31 

5.3.1. Reunions d’inici de curs. . . . . . 31 

5.3.2. Entrevistes individuals. . . . . . 32 

5.3.3. Horaris d’atenció a famílies. . . . . 32 

5.4. REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE 

COORDINACIÓ I GOVERN. . . . . . 32 

5.5. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA. . . 33 

5.6. FESTIVITATS. . . . . . . 35 

5.7. SORTIDES I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES. . . 36 

5.8. JUNTES D’AVALUACIÓ I LLIURAMENT D’INFORMES. . 38 

5.9. DISTRIBUCIÓ DE PATIS I VIGILÀNCIA. . . . 38 

 

6. LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC. . . . 39 

6.1. LLIBRES DE TEXT. . . . . . . 39 

6.2. MATERIAL DIDÀCTIC. . . . . . 39 

 

7. SERVEIS DE L’ESCOLA. . . . . . . 41 

7.1. Racó d’acollida. . . . . . . 41 



Generalitat de Catalunya PGA (Programació General Anual) 

Departament d’Educació Curs 2020-2021 
Escola Joan Maragall 
 
 
 

 2 

 

7.2. Menjador escolar. . . . . . . 42 

7.3. Taller de lectura. . . . . . . 44 

 

8. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. . . . . . 44 

 

9. SEGUIMENT DE LA PGA. . . . . . . 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Generalitat de Catalunya PGA (Programació General Anual) 

Departament d’Educació Curs 2020-2021 
Escola Joan Maragall 
 
 
 

 3 

 

 

1. EL NOSTRE PUNT DE PARTENÇA 

La present Programació General Anual concreta el tercer any de mandat del 

Projecte de Direcció. 

Aquest curs escolar el comencem en un context social i escolar excepcional 

degut a la pandèmia de la Covid-19. Aquesta situació ha provocat que les 

vivències a l’escola, tal i com la coneixíem (prèviament al 13 de març) hagin fet 

un tomb.  

Ens trobem en un context on hem establert noves rutines, hàbits i maneres de 

relacionar-nos que condicionaran la implementació de les activitats 

d’ensenyament i aprenentatge a la nostra escola.  

Després del període de confinament del curs anterior (des del 13 de març fins 

el 19 de juny), hem elaborat el Pla d’Obertura de Centre1 on hem regulat tota 

l’organització i funcionament del dia a dia a l’escola. 

Aquesta situació també ha tingut una incidència en les activitats que teníem 

planificades al Projecte de Direcció donat que les hem reconvertit, tot ajustant-

les al context de la pandèmia, fent especial èmfasi en els següents aspectes 

establerts al document “Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres 

educatius de Catalunya”: 

- Educació i acompanyament emocional de l’alumnat (activitats orientades 

al retrobament, l’intercanvi de situacions viscudes…). 

- Acció tutorial i orientació en col·laboració amb les famílies, amb 

incorporació d’estratègies per compensar les desigualtats dels entorns 

familiars, més enllà de la bretxa digital, i abordar les necessitats 

educatives i les dificultats d’aprenentatge. 

- Impuls a l’aprenentatge autònom i creatiu per part dels alumnes amb 

propostes que aprofundeixin en la competència d’aprendre a aprendre, 

per tal de capacitar l’alumne a autoregular-se. Tot això incidint tant en 

els processos cognitius com en els factors socioemocionals de 

l’aprenentatge. 

- L’impuls a la cultura digital. Incorporar l’aprenentatge telemàtic i garantir 

la incorporació d’estratègies per a fomentar la competència digital dels 

docents i dels alumnes, prioritzant aquells amb una baixa capacitació 

digital. 

                                                           
1
 Annex 1: Pla d’Obertura de Centre. Curs 2020-2021 
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- Impulsar les xarxes de col·laboració entre docents i centres com un 

element clau per l’intercanvi d’experiències innovadores i avançar vers la 

transformació del sistema. 

Per tal de garantir els punts relacionats, vetllarem per l’acompliment rigorós i 

estricte del nostre Pla d’Obertura de Centre en la presencialitat al centre 

educatiu.  

Així mateix, hem previst un impuls molt significatiu de la cultura digital 

mitjançant l’eina Classroom (emprada en la presencialitat des de l’inici de curs i 

en les possibles situacions de confinament) i la formació de l’equip docent que 

requeria acabar de perfilar l’aprenentatge de les possibilitats d’aquesta 

aplicació. 

En aquesta introducció també volíem destacar que hi haurà algunes 

afectacions als següents projectes de consolidació de l’escola. Així: 

- No podrem fer ambients de lliure circulació a Infantil dos tardes a la 

setmana. 

- No podrem fer tallers intercicles d’Artística des de 1r a 6è. 

- No podrem fer l’apadrinament lector. 

- No podrem implementar el projecte Infadimed a Infantil donat que 

requereix del suport del CAP. 

- No realitzarem activitats amb famílies a les aules. 

- Reconvertirem el treball per projectes a l’àrea de Descoberta de l’Entorn 

i Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural des d’EI3 fins a 6è. 

- Redefinirem els Tallers de Matemàtiques de Primària. 

Per finalitzar aquest apartat, volíem destacar que per a nosaltres aquest és un 

curs en què consolidarem les activitats que ja teníem iniciades, modificarem 

algunes de les propostes que el Projecte de Direcció prescrivia, utilitzarem el 

Pla d’Obertura com a referent del funcionament diari de l’escola i ens 

proposarem la implementació, ús i coneixement de les eines telemàtiques per 

part de tota la nostra comunitat, tot pensant en possibles confinaments. 
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2. PROJECTES I ACTIVITATS QUE IMPLEMENTEM A 

L’ESCOLA AMB POSSIBLES AFECTACIONS 

AQUEST CURS 

Afectacions 
 P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

Lècxit 

 
Implementarem el 
projecte amb dos 
grups estables de 4t i 
5èB. Cada grup 
comptarà amb un 
referent. Realitzarem 
activitats de 
dinamització lectora 
una setmana i l’altra 
amb l’ús de pc’s 
portàtils per garantir 
també el Lècxit en cas 
de confinament.  

         

Teatre 

 
No farem l’activitat al 
gimnàs. 

         

EntreTradis 

 
3r no realitzarà 
pràctica instrumental. 
Enguany farà “Pre-
EntreTradis”. Ús 
individual i exclusiu 
dels instruments. 

         

Auxiliar de 
conversa 

 
L’auxiliar de conversa 
està compartida amb 
una altra escola de la 
ciutat per trimestres. A 
nosaltres ens 
correspon el 2n 
trimestre i el 3r de 
manera compartida. Al 
1r trimestre farem 
connexions 
telemàtiques amb 
l’auxiliar de conversa i 
els grups estables amb 
els quals intervé. 

         

Calaix 
d’emocions 

         

Projecte SI          
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Tallers 
d’Educació 
Artística 
No barrejarem infants 
dels dos nivells de 
cada cicle així que 
l’àrea de Plàstica cada 
grup  estable la 
realitzarà al seu espai. 

         

Science 
(Metodologia 
AICLE) 

         

Desdoblaments 
d’Expressió 
Escrita 
El grup estable sencer 
romandrà a l’aula amb 
dos mestres. 

         

Ambients de 
lliure circulació 
Donat que és una 
activitat que no es 
podrà implementar, 
buscarem una 
alternativa dins de 
cada aula que 
s’assembli als 
ambients. 

         

Hort Maragallo          

Dia de la fruita 
(Dimecres) 

         

Assemblea de 
nens/es 
delegats/des 

         

Apadrinament 
lector 
Enguany no es podrà 
fer perquè no podem 
barrejar infants de 
diferents grups 
estables. 

         

Activitat 
intergeneracional 
CC Palmira 
Domènech 

 
Proposarem una 
activitat alternativa 
per poder realitzar 
una activitat 
intergeneracional 
amb la classe de 1r. 

         

Famílies a les 
aules 
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No podrem 
realitzar aquesta 
activitat. 

Panells 
informatius 

         

CuEmE 

 
Adaptarem el 
projecte al context de 
la pandèmia 

         

Tallers de 
Matemàtiques 
La sessió setmanal 
de tallers de 
Matemàtiques la 
reconvertirem per 
ajustar-nos a les 
mesures de seguretat 
i prevenció. 

         

Projecte 
interdisciplinari 

         

Treballem Medi 
mitjançant 
projectes i treball 
cooperatiu  
Treballarem 
Descoberta de 
l’Entorn i Medi 
Natural, Social i 
Cultural ajustant-nos 
al context de la 
pandèmia. 

         

Infadimed 

 
No podrem 
implementar aquest 
projecte 

         

Implementació de 
l’aplicació 
Google 
Classroom 

         

Centre formador 
d’estudiants 
universitaris/es 

         

Pares/mares 
delegats/des a 
cada classe 

         

Passament 
proves inici i final 
de curs (Lectura,   
comprensió 
lectora, 
Matemàtiques i 
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Anglès) 

Dia escolar de les 
Matemàtiques 

         

Revista Som-hi 
3.0 

         

 

 

3. LA PLANIFICACIÓ DEL CURS EN UN COP D’ULL 

A la taula que presentem en aquest apartat podem veure de manera ràpida els 

objectius del PdD que temporitzem durant els tres trimestres amb les seves  

estratègies i activitats. 

Objectius Estratègies Activitats 1rT 2nT 3rT 

M
il

lo
ra

r 
e
ls

 r
e

s
u

lt
a
ts

 e
d

u
c
a

ti
u

s
 d

e
 l

’a
lu

m
n

a
t 

d
e
 l

a
 d

im
e

n
s
ió

 

li
n

g
ü

ís
ti

c
a
 (

C
a
ta

là
, 
C

a
s

te
ll
à

 i
 A

n
g

lè
s

).
 

Anàlisi dels continguts 
de les àrees de Català, 
Castellà i Anglès per a 
cada nivell educatiu de 
Primària. 

Seqüenciar i temporitzar els 
continguts comuns de Català 
i Castellà als diferents cicles 

 X X 

Realització d’activitats 
orals en contextos reals 
de la vida quotidiana a 
les tres llengües. 
 

Implementar el Pla 
d’Expressió Oral que vam 
dissenyar el curs passat des 
del grup impulsor de la 
Xarxa de Competències 
Bàsiques 

X X X 

Potenciació de la nostra 
Biblioteva Maragalla. 
 

Reobrir la Biblioteva 
Maragalla 

  X 

 

Dissenyar conjuntament 
amb l’auxiliar de conversa 
activitats adreçades a P4, 
P5 i Cicle Superior 

X X X 

Fer el passament d’unes 
proves d’elaboració pròpia 
sobre les competències 
bàsiques en anglès a 2n, 4t i 
6è 

X  X 

Concreció dels 
continguts mínims de les 
tres àrees que ha 
d’assolir l’alumnat en 
acabar cada curs. 

Presentar a les tres juntes 
d’avaluació el nivell 
d’assoliment dels continguts 
nuclears de les tres àrees 

X X X 

M
i

ll
o

ra
r 

e
l s
 

re s
u

lt
a

ts
 

e
d

u
c

a
ti

u
s
 

d
e
 

l’
a lu m n
a t e
n

 

l’
à

re a
 

m a
t e m à
ti

c
a
 Consolidació dels tallers 

de Matemàtiques, 
Redefinir els tallers de 
Matemàtiques la sessió 

X X X 
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introduint-ne les millores 
pertinents quant a 
materials i avaluació 

setmanal de l’àrea que 
ocupaven 

Concreció dels 
continguts mínims de 
l’àrea que ha d’assolir 
l’alumnat en acabar cada 
curs 

Presentar a les tres juntes 
d’avaluació el nivell 
d’assoliment dels continguts 
nuclears de l’àrea 
matemàtica 

X X X 

P
ro

m
o

u
re

 i
 i
m

p
le

m
e

n
ta

r 
m

e
to

d
o

lo
g

ie
s

 

a
c

ti
v
e
s

 (
A

B
P

) 
c
o

m
 a

 m
e

s
u

ra
 d

’a
te

n
c
ió

 

a
 l

a
 d

iv
e

rs
it

a
t 

Implementació de l’ABP 
a les àrees de Medi 
Natural, Social i Cultural i 
Descoberta de l’entorn 

Redefinir els projectes de 
l’àrea de Descoberta de 
l’Entorn i Medi Natural, 
Social i Cultural 

X X X 

Planificar i implementar 
activitats d’acompanyament i 
suport emocional els tres 
primers dies d’arribada a 
l’escola (14, 15 i 16 de 
setembre) 

X   

Participació del nivell de 
5è al projecte Cultura 
emprenedora a l’escola 

Implementar el projecte 
CUEME transversalment als 
dos grups de 5è 

X X X 

Implementació 
d’ambients de lliure 
circulació a l’etapa 
d’Infantil 

Redefinir els ambients de 
lliure circulació aquest curs 

X X X 

E
n

fo
rt

ir
 l

a
 c

o
h

e
s

ió
 s

o
c

ia
l 
i 

c
o

n
s
o

li
d

a
r 

la
 

p
a
rt

ic
ip

a
c

ió
 d

e
 l
e

s
 f

a
m

íl
ie

s
 

Elaboració del Projecte 
de Convivència de 
l’escola 

Continuar implementant la 
normativa de centre 
específica per regular la 
convivència reduint-ne la 
conflictivitat a l’escola 

X X X 

Reelaboració del PEC 
Revisar i actualitzar el PEC 
elaborat el curs 2019-2020 

X   

Impuls de nous canals 
de comunicació entre la 
família i el centre quant 
al dia a dia de l’escola 

Actualitzar diàriament el 
compte de Twitter i 
Instagram de l’escola 

X X X 

Enviament quinzenal dels 
panells informatius d’Infantil 
al e-mail de les famílies amb 
les activitats i continguts 
treballats durant la quinzena 

X X X 

Planificació de xerrades 
formatives i/o taules 
rodones per a famílies 

Organitzar tres xerrades 
formatives telemàtiques a 
partir dels interessos tant de 
les famílies com de l’escola 

X X X 

Incorporació transversal 
de la coeducació a les 
activitats d’aula 

Consolidar el projecte 
“Juguem amb la igualtat i la 
diversitat” sobre coeducació  

X X X 
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F
o

m
e

n
ta

r 
i 

a
c

tu
a

li
tz

a
r 

l’
ú

s
 

d
e
 l

e
s
 T

IC
 d

e
 

m
a

n
e
ra

 

tr
a
n

s
v

e
rs

a
l 

Implementació de 
l’aplicació Google 
Classroom 

Implementació de l’aplicació 
Google Classroom 

X X X 

Realitzar la formació “Ús 
educatiu del treball al núvol” 

X X X 

P
o

te
n

c
ia

r 
e

l 
tr

e
b

a
ll

 e
n

 e
q

u
ip

 i
 l
a

 

c
o

h
e
s

ió
 d

e
l 

c
la

u
s
tr

e
/c

ic
le

s
 p

e
r 

ta
l 

d
’e

n
g

e
g

a
r 

le
s

 m
il
lo

re
s

 

o
rg

a
n

it
z
a
ti

v
e
s

 i
 

m
e

to
d

o
lò

g
iq

u
e
s

 p
ro

p
o

s
a

d
e
s

 

Realització de 
dinàmiques de grup per 
enfortir la cohesió del 
claustre 

Realitzar tres activitats 
anuals amb el claustre per 
generar lligams i enfortir les 
relacions personals 

X X X 

Realitzar tres claustres 
anuals per tal de què els 
mestres presentin bones 
pràctiques a la resta de 
companys/es (“Consell de 
savis”) 

X X X 

Reelaboració del Pla 
d’Acollida i Escolarització 

Incorporar les esmenes 
necessàries al nostre 
Dossier d’Acollida del 
professorat nouvingut 

X   

C
o

n
s

o
li
d

a
r 

e
ls

 

p
ro

je
c

te
s
 a

rt
ís

ti
c

s
 d

e
 

c
e

n
tr

e
, 

to
t 

o
b

ri
n

t 

l’
e

s
c

o
la

 a
 l

’e
n

to
rn

 

Consolidació dels Tallers 
d’Artística (Plàstica i 
Música) 

Redefinir els Tallers 
d’Artística 

X X X 

Consolidació del projecte 
de Teatre 

Implementar l’activitat de 
Teatre a 1r i al Cicle 
Superior 

X X X 

Consolidació del projecte 
EntreTradis des de 3r 
fins a 6è 

Implementar el projecte 
EntreTradis progressivament 
als nivells que s’estenen des 
de 3r fins a 6è 

X X X 
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4. EL NOSTRE PLA D’ACCIÓ 
 

Objectiu 1: Millorar els resultats educatius de l’alumnat de la dimensió 
lingüística (Català, Castellà i Anglès) 

Estratègia 

1.1. Anàlisi dels continguts de les àrees de Català, Castellà i Anglès per a cada nivell 
educatiu de Primària. 

Activitat Responsable Recursos 
Temporització 

1r. T 2n. T 3r. T 

1.1.1. Seqüenciar i temporitzar 
els continguts comuns de 
Català i Castellà als 
diferents cicles. 

Sònia Enrich i 
Mavi López 

(Coordinadores de 
Primària) 

Decret 119/2015 
Llibres de text i 
material didàctic 

X X X Metodologia: Enguany, als equips de 
cicle, haurem de seqüenciar els 
continguts d’ambdues àrees per establir 
quins es treballen a cadascuna de les 
dues.  

Indicadors d’avaluació  

Grau d’aplicació  
S’han seqüenciat els continguts comuns de les àrees de Català i Castellà? (100%) 

Grau de qualitat  
La selecció dels continguts permetrà optimitzar les hores d’ambdues àrees evitant-ne les repeticions? 
(75%) 

Grau d’impacte  
La nova selecció dels continguts afavorirà millorar i/o consolidar d’altres competències? (70%) 

Estratègia 

1.2. Realització d’activitats orals en contextos reals de la vida quotidiana a les tres 
llengües. 

Activitat Responsable Recursos 
Temporització 

1r. T 2n. T 3r. T 

1.2.1. Dissenyar i implementar 
una activitat oral per 
trimestre a cadascuna de 
les tres llengües. 

Mestres tutors/es i 
especialistes de 
les tres àrees 
lingüístiques 

Decret 119/2015 
Llibres de text i 
material didàctic 

X X X 
Metodologia: Implementar el Pla 
d’Expressió Oral que vam dissenyar el 
curs passat des del grup impulsor de la 
Xarxa de Competències Bàsiques 

Indicadors d’avaluació  

Grau d’aplicació  
S’han dissenyat i implementat les activitats orals per a cada llengua i trimestre i s’han enregistrat al full de 
valoració d’aquestes? (90%) 



Generalitat de Catalunya PGA (Programació General Anual) 

Departament d’Educació Curs 2020-2021 
Escola Joan Maragall 
 
 
 

 12 

 

Grau de qualitat  
La implementació de les activitats serà profitosa per diversificar les metodologies d’ensenyament a l’aula 
per treballar l’oralitat a l’aula? (70%) 

Grau d’impacte  
La implementació de les activitats millorarà l’expressió oral del nostre alumnat a cadascuna de les tres 
llengües? (70%) 

Estratègia 

1.3. Potenciació de la nostra Biblioteva Maragalla 

Activitat Responsable Recursos 
Temporització 

1r. T 2n. T 3r. T 

1.3.1. Reobrir la Biblioteva 
Maragalla. 

Raquel Pérez 
(Coordinadora de 

la Biblioteca) i 
Rosalía Macía 

Projecte de 
Biblioteca 

  X 

Metodologia: Després de dos cursos 
de catalogació i selecció de bibliografia, 
enguany reobrirem la nostra nova 
biblioteca. Convindrà redefinir els seus 
usos i funcionalitat per tal d’extreure’n 
el màxim profit el proper curs (2021-
2022). 

Indicadors d’avaluació  

Grau d’aplicació  
Hem reobert la Biblioteva Maragalla? (100%) 

Grau de qualitat  
Les activitats de difusió de l’obertura han augmentat la curiositat i motivació de l’alumnat vers l’espai? 
(75%) 

Grau d’impacte  
L’obertura de la biblioteca i l’ús d’aquesta com a espai d’aprenentatge potenciarà el gust lector del nostre 
alumnat? (75%) 

Estratègia 

1.4. Consolidació de la metodologia AICLE. 

Activitat Responsable Recursos 
Temporització 

1r. T 2n. T 3r. T 

1.4.1. Dissenyar conjuntament 
amb l’auxiliar de conversa 
activitats adreçades a P4, 
P5 i Cicle Superior. 

Marta Gálvez i 
Paula Fenollar 
(especialistes 

d’Anglès d’infantil i 
Cicle Superior) i 

l’auxiliar de 
conversa.  

Programació 
d’Anglès  

X X X 

Metodologia: Enguany hem redefinit la 
figura de l’auxiliar de conversa. Donat 
que la compartim amb una altra escola 
de la ciutat, per evitar la itinerància, 
optimitzarem aquest recurs de la 
manera que segueix: 
1r Trimestre: Presencialitat a l’altra 
escola. Trobades telemàtiques amb el 
nostre alumnat de P4 i P5 i Cicle 
Superior. 
2n Trimestre: Presencialitat a la nostra 
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escola a P4, P5 i Cicle Superior. 
3r Trimestre: Dividirem el trimestre 
entre les dues escoles alternant el 
model telemàtic i presencial. 

Indicadors d’avaluació  

Grau d’aplicació  
S’han dut a terme activitats compartides amb l’auxiliar de conversa a l’aula a cada nivell educatiu? (90%) 

Grau de qualitat  
Les activitats implementades han estat beneficioses per augmentar la motivació de l’alumnat? (80%) 

Grau d’impacte  
Les tasques implementades han afavorit  un ús competent de la llengua estrangera? (75%) 

Activitat Responsable Recursos 
Temporització 

1r. T 2n. T 3r. T 

1.4.2. Fer el passament d’unes 
proves d’elaboració pròpia 
sobre les competències 
bàsiques en anglès a 2n, 4t 
i 6è 

Marisa Alcalá 
Paula Fenollar 

 

Decret 119/2015 
Llibres de text i 
material didàctic 

Proves elaborades 

X  X 
Metodologia: Per tal de valorar el nivell 
d’assoliment de les competències 
bàsiques en llengua estrangera, hem 
elaborat unes proves internes que 
passarem a 2n, 4t i 6è. 

Indicadors d’avaluació  

Grau d’aplicació  
Hem passat les proves d’Anglès al setembre i maig? (100%) 

Grau de qualitat  
El passament de les proves esdevindrà útil per tal d’ajustar les tasques i metodologia de l’àrea? (80%) 

Grau d’impacte  
El passament de les proves permetrà detectar necessitats i introduir propostes de millora a l’àrea? (90%) 

Estratègia 

1.5. Concreció dels continguts mínims de les tres àrees que ha d’assolir l’alumnat en 
acabar cada curs. 

Activitat Responsable Recursos  1r. T 2n. T 3r. T 

1.5.1. Presentar a les tres juntes 
d’avaluació el nivell 
d’assoliment dels 
continguts nuclears de les 
tres àrees. 

Carme Domínguez 
o Rosalía Macía 

Documentació 
amb els continguts 

mínims que 
prioritzem 

X X X 

Metodologia: A cada junta d’avaluació 
presentarem el grau d’assoliment dels 
continguts nuclears de cada àrea. 

Indicadors d’avaluació  

Grau d’aplicació  
Hem analitzat el nivell d’assoliment de cada alumne de les competències i continguts nuclears per a cada 
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àrea? (100%) 

Grau de qualitat  
L’anàlisi dels resultats esdevindrà satisfactori per tal d’ajustar els suports que els infants necessiten? 
(80%) 

Grau d’impacte  
El retiment de comptes quant a assoliment dels continguts permetrà presentar propostes de millora 
ajustades a les necessitats del nostre alumnat? (80%) 

Activitat Responsable Recursos  1r. T 2n. T 3r. T 

1.5.2. Passar proves de 
comprensió lectora des de 
1r fins a 6è al setembre i al 
maig. Tutors/es de cada 

nivell educatiu 

Proves internes 
pròpies de Cicle 
Inicial i proves 

elaborades per la 
Fundació Bofill pel 
projecte Lècxit des 

de 3r fins a 6è 

X  X Metodologia: Elaborarem unes proves 
internes pròpies adreçades a Cicle 
Inicial i des de 3r fins a 6è farem servir 
les proves inicials i finals del Lècxit, 
elaborades per la Fundació Bofill. 

Indicadors d’avaluació  

Grau d’aplicació  
Hem fet el passament de les proves de comprensió lectora? (100%) 

Grau de qualitat  
L’actualització de les proves serà beneficiosa per detectar les dificultats dels infants quant a la comprensió 
de textos escrits? (80%) 

Grau d’impacte  
El passament de les proves ens permetrà ajustar la programació de l’àrea de Català adequant-la al nivell 
de comprensió lectora de cada grup-classe? (80%) 
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Objectiu 2:  Millorar els resultats educatius de l’alumnat en l’àrea matemàtica 

Estratègia 

2.1. Consolidació dels tallers de Matemàtiques, introduint-ne les millores pertinents 
quant a materials i avaluació. 

Activitat Responsable Recursos 
Temporització 

1r. T 2n. T 3r. T 

2.1.1. Redefinir els tallers de 
Matemàtiques la sessió 
setmanal de l’àrea que 
ocupaven. 

Mestres de 
Primària que 

realitzen l’àrea de 
Matemàtiques 

Programació del 
curs anterior i 

bibliografia 
necessària per 
dissenyar les 

activitats 

X X X 
Metodologia: Degut al context Covid-
19 en què ens trobem, redefinirem la 
sessió setmanal de tallers de 
Matemàtiques a cada nivell educatiu. 

Indicadors d’avaluació  

Grau d’aplicació  
S’han implementat activitats alternatives als tallers de Matemàtiques una sessió setmanal a cada nivell de 
Primària? (100%) 

Grau de qualitat  
La planificació de la sessió setmanal ha afavorit un treball a l’aula adaptat a les necessitats dels infants 
d’una manera funcional? (80%) 

Grau d’impacte  
La sessió de Matemàtiques ha possibilitat una millora dels resultats de l’àrea matemàtica als diferents 
nivells educatius? (75%) 

2.2. Concreció dels continguts mínims de l’àrea que ha d’assolir l’alumnat en acabar 
cada curs. 

Activitat Responsable Recursos 
Temporització 

1r. T 2n. T 3r. T 

2.3. Presentar a les tres juntes 
d’avaluació el nivell 
d’assoliment dels 
continguts nuclears de 
l’àrea matemàtica. 

Carme Domínguez 
Rosalía Macía 

Documentació 
amb els continguts 

mínims que 
prioritzem 

X X X 

Metodologia:  A cada junta d’avaluació 
presentarem el grau d’assoliment dels 
continguts nuclears de l’àrea 
matemàtica. 

Indicadors d’avaluació  

Grau d’aplicació  
S’han fixat els continguts nuclears de l’àrea matemàtica per a cada nivell educatiu? (100%) 

Grau de qualitat  
La selecció dels continguts permetrà optimitzar la programació de l’àrea de Matemàtiques? (80%) 

Grau d’impacte  
La selecció dels continguts afavorirà millorar i/o consolidar les competències bàsiques de les diferents 
dimensions de l’àrea? (75%) 
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Objectiu 3: Promoure i implementar metodologies actives (ABP) com a 
mesura d’atenció a la diversitat 

Estratègia 

3.1. Implementació de l’ABP a les àrees de Medi Natural, Social i Cultural i Descoberta de 
l’Entorn. 

Activitat Responsable Recursos 
Temporització 

1r. T 2n. T 3r. T 

3.1.1. Redefinir els projectes de 
l’àrea de Descoberta de 
l’Entorn i Medi Natural, 
Social i Cultural. 

Mestres de 
cadascun dels 
quatre cicles 

(Infantil, CI, CM i 
CS) 

Documentació 
elaborada arran 
de la formació 

Programacions de 
Descoberta de 
l’Entorn i Medi 

Natural, Social i 
Cultural 

Decret 181/2008 
Decret 119/2015 

X X X Metodologia: Degut al context en què 
ens trobem, el treball per projectes a 
les dues àrees el redefinirem per 
prioritzar la prevenció i la seguretat. 
Adaptarem les activitats que teníem 
dissenyades a la nova realitat de l’aula. 

Indicadors d’avaluació  

Grau d’aplicació   
Hem ajustat les activitats de les programacions a la nova realitat a les aules? (100%) 

Grau de qualitat  
La planificació realitzada esdevindrà adequada per assolir els continguts de cada projecte? (80%) 

Grau d’impacte  
La planificació d’ambdues àrees promourà metodologies d’aprenentatge més actives, vivenciades i 
funcionals? (80%) 

Activitat Responsable Recursos 
Temporització 

1r. T 2n. T 3r. T 

3.1.2. Planificar i implementar 
activitats 
d’acompanyament i suport 
emocional durant els tres 
primers dies d’arribada a 
l’escola (14, 15 i 16 de 
setembre). 

Tot l’equip docent 
de l’escola 

Bibliografia 
facilitada per 

l’Equip Directiu 
Programacions i 
material elaborat 
Tauletes i PC’s 

 

X   Metodologia: Després del 
confinament, l’arribada a la nova escola 
que ens hem trobat l’hem treballat de 
manera intensiva amb l’alumnat durant 
tres dies. Hem programat el treball dels 
nous hàbits i rutines, activitats de 
cohesió de grup, d’autoestima, 
autoconeixement i d’acompanyament i 
suport emocional. 

Indicadors d’avaluació  

Grau d’aplicació  
Hem acompanyat emocionalment els infants a l’arribada a la “nova escola”? (100%) 
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Grau de qualitat  
Les activitats realitzades han augmentat la motivació de l’alumnat? (85%) 

Grau d’impacte  
Les activitats implementades han afavorit empoderar els infants per enfrontar-s’hi a la nova normalitat del 
context escolar? (80%) 

3.2. Participació del nivell de 5è al projecte “Cultura emprenedora a l’escola” 

Activitat Responsable Recursos 
Temporització 

1r. T 2n. T 3r. T 

3.2.1. Implementar el projecte 
CUEME transversalment 
als dos grups de 5è   Mavi López 

Juanjo Martínez 
 

Bibliografia de la 
formació rebuda 

Programació 
elaborada per 
implementar el 

projecte 
 

X X X Metodologia: Aquest tercer curs 
d’implementació del projecte CUEME 
es realitzarà de manera adaptada a la 
nova normalitat a l’escola. 

Indicadors d’avaluació  

Grau d’aplicació  
Hem implementat el projecte CUEME de manera transversal? (100%) 

Grau de qualitat  
La participació del projecte ha estat profitosa tant per l’alumnat com pel professorat? (80%) 

Grau d’impacte  
El projecte permetrà que els infants aprenguin de manera activa i significativa? (90%) 

3.3. Implementació d’ambients de lliure circulació a l’etapa d’Infantil. 

Activitat Responsable Recursos 
Temporització 

1r. T 2n. T 3r. T 

3.3.1. Redefinir els ambients de 
lliure circulació aquest 
curs. 

Equip docent 
d’Infantil 

 

Bibliografia de la 
formació rebuda 
Decret 181/2008 

Projecte 
“Ambienta’t al 

Maragall” 
 

X X X 
Metodologia: Degut a la situació tan 
extraordinària que vivim, redefinirem els 
ambients de lliure circulació tal i com 
els coneixíem. 
Ajustarem aquests als grups estables i 
espais de cada aula. 

Indicadors d’avaluació  

Grau d’aplicació  
Hem redefinit els ambients de lliure circulació a cada nivell d’Infantil ajustant-los a la nova realitat? (100%) 

Grau de qualitat  
La reconversió dels ambients ha afavorit l’augment de la motivació dels infants? (90%) 

Grau d’impacte  
La redefinició del ambients ha afavorit una metodologia d’ensenyament i aprenentatge més activa i 
innovadora? (95%) 



Generalitat de Catalunya PGA (Programació General Anual) 

Departament d’Educació Curs 2020-2021 
Escola Joan Maragall 
 
 
 

 18 

 

Objectiu 4: Enfortir la cohesió social i consolidar la participació de les 
famílies 

Estratègia 

4.1. Elaboració del Projecte de Convivència de l’escola. 

Activitat Responsable Recursos 
Temporització 

1r. T 2n. T 3r. T 

4.1.1. Continuar implementant la 
normativa de centre específica 
per regular la convivència 
reduint-ne la conflictivitat a 
l’escola. 

Equip docent de 
l’escola i equip de 

monitoratge de 
menjador 

Normativa 
elaborada 

Registre dels 
conflictes que es 

vagin produint 
Pòster on mostrar 
el recorregut de 

cada classe 
 

X X X 

Metodologia: Enguany consolidarem la 
normativa aplicada des del curs passat 
que hem inclòs al Projecte de 
Convivència del curs 2019-2020. 
La normativa per prevenir possibles 
conflictes implica la coresponsabilitat 
de tot l’equip docent i l’equip de 
monitoratge de menjador donat que 
hem alineat la normativa a la franja 
interlectiva. Tothom enregistrarà els 
conflictes que es vagin produint. A 
partir d’aquí, reforçarem positivament 
els bons comportaments i l’harmonia de 
totes les classes mitjançant un pòster 
on es mostrarà l’avenç d’un recorregut 
d’uns coets que representaran cada 
classe. Qui avanci més ràpid i arribi 
abans al planeta “Relax” anirà rebent 
recompenses. 

Indicadors d’avaluació  

Grau d’aplicació  
Hem elaborat la nova normativa per regular la convivència a la franja lectiva i de menjador? (100%) 

Grau de qualitat  
La nova normativa esdevindrà satisfactòria per objectivar els conflictes que ocorren a l’escola? (95%) 

Grau d’impacte  
La normativa millorarà la convivència a l’escola? (90%) 

Estratègia 

4.2. Reelaboració del PEC. 

Activitat Responsable Recursos 
Temporització 

1r. T 2n. T 3r. T 

4.2.1. Revisar i actualitzar el PEC 
elaborat el curs 2019-2020. 

Rosalía Macía 
Bibliografia 
necessària 
Nou PEC 

X   
Metodologia: Tal i com estableix el 
nostre PEC (elaborat el curs 2019-
2020), cada curs l’actualitzarem per 
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ajustar-lo als requeriments de l’any 
escolar. També es presentarà i 
s’aprovarà al Consell Escolar. 

Indicadors d’avaluació  

Grau d’aplicació  
Hem actualitzat el PEC i l’hem aprovat al Consell Escolar de Centre? (100%) 

Grau de qualitat  
El nou PEC esdevindrà funcional per descriure de manera actualitzada la nostra escola? (95%) 

Grau d’impacte  
L’elaboració compartida i la difusió del document afavorirà que tota la comunitat conegui el document 
marc del centre? (80%) 

4.3. Impuls de nous canals de comunicació entre la família i el centre quant al dia a dia 
de l’escola. 

Activitat Responsable Recursos 
Temporització 

1r. T 2n. T 3r. T 

4.3.1. Actualitzar diàriament el 
compte de Twitter i Instagram de 
l’escola 

Rosalía Macía 

Material digital 
Aplicació 

d’Instagram i 
Twitter 

X X X Metodologia: Tots els/les mestres han 
de seleccionar (almenys una vegada a 
la setmana) una de les seves activitats 
d’aula per a què les pengem a 
l’Instagram i al Twitter. 

Indicadors d’avaluació  

Grau d’aplicació  
Hem actualitzat diàriament l’Instagram i el Twitter? (100%) 

Grau de qualitat  
L’Instagram és útil per mostrar el dia a dia de l’escola i el nostre projecte? (95%) 

Grau d’impacte  
La presència de l’escola a les xarxes socials genera afecció del context familiar envers l’escola? (80%) 

Activitat Responsable Recursos 
Temporització 

1r. T 2n. T 3r. T 

4.3.2. Enviament quinzenal dels 
panells informatius d’Infantil al e-
mail de les famílies amb les 
activitats i continguts treballats 
durant la quinzena.  

Tutores d’Infantil i 
TEI 

Continguts 
quinzenals 

seleccionats 
Panells informatius 

X X X Metodologia: Degut a què les famílies 
no poden entrar a l’escola per fer la 
recollida dels infants de P3, P4 i P5, els 
panells informatius els farem 
quinzenalment i els enviarem per 
correu electrònic a les famílies dels tres 
cursos. 

Indicadors d’avaluació  
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Grau d’aplicació  
Hem elaborat quinzenalment els panells informatius? (100%) 

Grau de qualitat  
Els panells informatius són útils per a les famílies? (95%) 

Grau d’impacte  
Els panells informatius generen confiança a les famílies envers la nostra tasca? (90%) 

Estratègia 

4.4. Planificació de xerrades formatives i/o taules rodones per a famílies. 

Activitat Responsable Recursos 
Temporització 

1r. T 2n. T 3r. T 

4.4.1. Organitzar tres xerrades 
formatives telemàtiques a partir 
dels interessos tant de les 
famílies com de l’escola. 

Rosalía Macía, 
Departament 
d’Educació de 
l’Ajuntament  

Bibliografia de la 
formació  

X X X 

Metodologia: Per tal d’acompanyar les 
famílies en situacions que els 
interessen/angoixen, l’escola cercarà 
sessions formatives que els hi puguin 
donar resposta. Enguany volem 
organitzar tres sessions formatives 
sobre les següents temàtiques: 

- Què vol dir treballar per 
projectes? 

- Viatge a Primària (P5-1r). 
- Transició a Secundària (6è). 

Indicadors d’avaluació  

Grau d’aplicació  
Hem realitzat les tres xerrades planificades? (100%) 

Grau de qualitat  
Les xerrades han resultat profitoses per a les famílies? (95%) 

Grau d’impacte  
La realització de les xerrades afavoreix l’acompanyament de l’escola a la família? (90%) 

Estratègia 

4.5. Incorporació transversal de la coeducació a les activitats d’aula. 

Activitat Responsable Recursos 
Temporització 

1r. T 2n. T 3r. T 

4.5.1. Consolidar el projecte 
“Juguem amb la igualtat i la 
diversitat” sobre coeducació. 

Membres  
Comissió de la 
Comissió de 
Coeducació i 

equip docent de 
l’escola  

 

Bibliografia 
Acords de la 
Comissió de 
Coeducació 

X X X 
Metodologia: Enguany serà el tercer 
curs en què consolidarem el treball de 
la Coeducació de manera real, efectiva 
i explícita a les aules. 
Cada nivell educatiu haurà 
d’implementar (com a mínim) una 
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activitat sobre Coeducació 
mensualment. 
En paral·lel, la comissió de Coeducació 
es continuarà trobant (enguany 
telemàticament). 

Indicadors d’avaluació  

Grau d’aplicació  
Tots els nivells de l’escola han realitzat una activitat mensual per treballar el concepte de coeducació? 
(90%) 

Grau de qualitat  
Les activitats dissenyades esdevindran profitoses per consolidar el projecte “Juguem amb la igualtat i la 
diversitat”? (85%) 

Grau d’impacte  
Les activitats plantejades permetran que el nostre alumnat reflexioni des d’una visió de gènere equitativa, 
oberta i tolerant? (80%) 
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Objectiu 5: Fomentar i actualitzar l’ús de les TIC de manera transversal 

Estratègia 

5.1. Implementació de l’aplicació Google Classroom. 

Activitat Responsable Recursos 
Temporització 

1r. T 2n. T 3r. T 

5.1.1. Implementar l’aplicació 
Google Classroom des de 
la presencialitat i de 
manera telemàtica (en cas 
de confinament). 

Membres de la 
Comissió TAC 

Bibliografia sobre 
GSuites for 
Education 

 

X X X 

Metodologia: Des del tercer trimestre 
del curs anterior, l’equip docent ha estat 
autoformant-se i/o realitzant formacions 
per tal de poder implementar l’aplicació 
Google Classroom des del setembre 
com a una eina més de treball en xarxa 
a cada classe. L’objectiu que tenim no 
és nomes utilitzar l’eina en cas de 
confinament sinó de manera efectiva 
des de la presencialitat. 
A més, durant el primer trimestre  

Indicadors d’avaluació  

Grau d’aplicació  
Hem actualitzat el Pla TAC de l’escola? (100%) 

Grau de qualitat  
Les actualitzacions del document han afavorit que aquest esdevingui útil? (85%) 

Grau d’impacte  
El Pla TAC recull l’ús transversal de les TIC a les activitats d’ensenyament i aprenentatge? (80%) 

Activitat Responsable Recursos 
Temporització 

1r. T 2n. T 3r. T 

5.1.2. Realitzar la formació “Ús 
educatiu del treball al 
núvol”. 

Pla de Formació 
de Zona 

Bibliografia 
recollida a la 

formació 
Acords presos i 

incorporats al Pla 
TAC 

X X  Metodologia: 16 docents de l’escola 
realitzaran la formació “Ús educatiu del 
treball al núvol” per tal de dotar-nos de 
seguretat en la implementació de l’eina 
Google Classroom. 

Indicadors d’avaluació  

Grau d’aplicació  
Hem realitzat la formació de centre? (100%) 

Grau de qualitat  
La formació rebuda ha estat profitosa per a millorar la competència digital dels docents? (80%) 

Grau d’impacte  
La formació rebuda tindrà incidència directa a les aules en la presencialitat i de manera telemàtica? (90%) 
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Objectiu 6: Potenciar el treball en equip i la cohesió del claustre/cicles per tal 
d’engegar les millores organitzatives i metodològiques proposades 

Estratègia 

Estratègia 

6.1. Realització de dinàmiques de grup per enfortir la cohesió del claustre. 

Activitat Responsable Recursos 
Temporització 

1r. T 2n. T 3r. T 

6.1.1. Realitzar tres activitats 
anuals amb el claustre per 
generar lligams i enfortir les 
relacions personals. Rosalía Macía 

Carme Domínguez 
 

Bibliografia 
consultada 

X X X Metodologia: Amb aquesta activitat 
pretenem generar cohesió i complicitats 
entre tots/es els/les docents del 
claustre. Enguany hem de reconvertir 
l’activitat per implementar-la de manera 
telemàtica. 

Indicadors d’avaluació  

Grau d’aplicació  
Hem realitzat una activitat trimestral de cohesió del claustre? (100%) 

Grau de qualitat  
Els tres claustres han afavorit enfortir els lligams personals entre els/les docents? (80%) 

Grau d’impacte  
Les tres activitats han enfortit la cohesió del claustre? (80%) 

Activitat Responsable Recursos 
Temporització 

1r. T 2n. T 3r. T 

6.1.2. Realitzar tres claustres 
anuals per tal de què els mestres 
presentin bones pràctiques a la 
resta dels companys/es (“Consell 
de savis i sàvies”). 

Rosalía Macía 
 

Bibliografia i 
recursos 

presentats pels 
docents 

X X X 

Metodologia: Amb aquestes tres 
sessions de claustre pretenem que 
els/les docents augmentin la seva 
motivació i autoestima. 
Tot l’equip docent presentarà a la resta 
bones pràctiques que els hi funcionen 
independentment del grup-classe amb 
qui treballin. L’aprenentatge entre 
iguals és la manera més funcional i 
motivadora d’aprendre els uns/es 
dels/les altres. 

Indicadors d’avaluació  

Grau d’aplicació  
Hem realitzat tres “Consells de savis i sàvies”? (100%) 
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Grau de qualitat  
Els claustres han estat útils per millorar la pràctica docent de tot el claustre? (85%) 

Grau d’impacte  
Els tres claustres han afavorit estones d’aprenentatge compartit i una millora en la cohesió entre iguals? 
(80%) 

Estratègia 

6.2. Reelaboració del Pla d’Acollida i Escolarització. 

Activitat Responsable Recursos 
Temporització 

1r. T 2n. T 3r. T 

6.2.1. Incorporar les esmenes 
necessàries al nostre Dossier 
d’Acollida del professorat 
nouvingut. Rosalía Macía 

Carme Domínguez 
 

Dossier d’Acollida 
del professorat 

nouvingut 
Enquesta  

X   Metodologia: El Dossier d’Acollida del 
professorat nouvingut el modifiquem 
anualment per tal d’introduir les 
novetats de cada curs escolar. 

Indicadors d’avaluació  

Grau d’aplicació  
Hem introduït les modificacions necessàries al Dossier d’Acollida del professorat nouvingut? (100%) 

Grau de qualitat  
El dossier ha estat útil per al professorat nouvingut? (80%) 

Grau d’impacte  
El dossier ha permès generar afecció envers l’escola nova a la qual han arribat els/les docents 
nouvinguts/des? (75%) 
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Objectiu 7: Consolidar els projectes artístics de centre, tot obrint l’escola a 
l’entorn 

Estratègia 

7.1. Consolidació dels tallers d’Artística (Plàstica i Música). 

Activitat Responsable Recursos 
Temporització 

1r. T 2n. T 3r. T 

7.1.1. Redefinir els Tallers 
d’Artística. 

Mestres que 
imparteixen l’àrea 

de Plàstica 

Programació del 
curs passat 

Recursos didàctics  
X X X 

Metodologia: Enguany l’àrea de 
Plàstica no podrem realitzar-la barrejant 
els infants dels dos grups-classe del 
cicle. 
Cada grup estable realitzarà l’àrea de 
Plàstica a la seva aula. 

Indicadors d’avaluació  

Grau d’aplicació  
Hem implementat els tallers d’Artística respectant les bases de la nostra programació? (100%) 

Grau de qualitat  
Els continguts treballats han estat útils per enriquir el procés artístic i no tant el resultat? (75%) 

Grau d’impacte  
L’àrea de Plàstica permetrà l’alumnat aproximar-se a experiències artístiques diverses i funcionals? (80%) 

Estratègia 

7.2. Consolidació del projecte de Teatre. 

Activitat Responsable Recursos 
Temporització 

1r. T 2n. T 3r. T 

7.2.1. Implementar l’activitat de 
teatre a 1r i al Cicle Superior. Sònia Enrich (1r) 

Mavi López (5èA) 
Juanjo Martínez 

(5èB) 
Paula Fenollar 

(6è) 
Arnau Puig 
(mestre de 

l’Escola d’Arts en 
Viu) 

 

Programació del 
present curs 

Recursos humans 
i temporals de 

l’Escola d’Arts en 
Viu 

X X X 

Metodologia: Hem concentrat la borsa 
d’hores de què disposem amb el 
mestre de teatre a 4 nivells educatius: 
1r, 5èA, 5èB i 6è.  
Aquesta organització ens permetrà que 
l’Arnau Puig vingui a l’escola des de 
l’octubre fins el juny setmanalment a 
cada classe. 
Enguany utilitzarem l’aula de cada grup 
estable o el pati exterior com a espai 
per realitzar l’activitat. 

Indicadors d’avaluació  

Grau d’aplicació  
Hem implementat l’activitat de teatre a la franja d’Expressió Oral i Educació Física a 1r, 5è, 6èA i 6èB? 
(100%) 

Grau de qualitat  
La nova organització esdevindrà profitosa per optimitzar els recursos humans i temporals? (80%) 
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5. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

 

5.1. PLANIFICACIÓ 

 

5.1.1.  Calendari escolar 

Inici de curs 14/09/2020 

Final de curs 22/06/2020 

Festius 11/09/2020 – Diada de Catalunya 

Grau d’impacte  
El treball sistemàtic des de l’octubre permetrà consolidar el treball de l’oralitat d’una manera vivenciada i 
funcional amb els grups-classe que hi participen? (85%) 

Estratègia 

7.3. Consolidació del projecte EntreTradis des de 3r fins a 6è. 

Activitat Responsable Recursos 
Temporització 

1r. T 2n. T 3r. T 

7.3.1. Implementar el projecte 
EntreTradis progressivament als 
nivells que s’estenen des de 3r 
fins a 6è. 

Anna Gallardo 
Dos mestres de 

l’Escola d’Arts en 
Viu 

 

Programació  
Recursos humans 

i materials de  
l’Escola d’Arts en 

Viu 
 

X X X 

Metodologia: Aquest curs comptem 
amb cinc grups-classe realitzant el 
projecte EntreTradis (3r, 4t, 5èA, 5èB i 
6è). 
El grup estable de 3r no realitzarà 
pràctica instrumental enguany donat 
que no comptem amb un instrument 
d’ús individual per a cada infant. 
Realitzarem la sessió amb els tres 
mestres per treballar la cultura popular 
però sense instrumentació. 
Val a dir que, a més de la sessió 
d’EntreTradis, els grups-classe 
esmentats comptem amb un altra 
sessió de Música amb l’Anna Gallardo. 

Indicadors d’avaluació  

Grau d’aplicació  
S’ha implementat el projecte EntreTradis segons la programació inicial establerta? (100%) 

Grau de qualitat  
El projecte EntreTradis resulta beneficiós pels nostres infants i la nostra comunitat? (90%) 

Grau d’impacte  
El projecte EntreTradis afavoreix el desenvolupament artístic i cultural de la nostra canalla? (85%) 
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28/09/2020 – Festa Local 
12/10/2020 – El Pilar 
01/11/2020 – Tots Sants 
06/12/2020 – Constitució 
08/12/2020 – Immaculada 
01/05/2021 – Dia del Treball 
24/05/2021 – Festa Local 

Lliure disposició 
07/12/2020 
15/02/2021 
21/05/2021 

Vacances de Nadal Del 22/12/2020 al 07/01/2021 

Vacances de Setmana Santa Del 27/03/2021 al 05/04/2021 

 

5.1.2.  Horari de l’alumnat 

1r TORN (8.50h – 12.20h – 14.50h – 16.20h) 

1r 

8.50h – 9.00h Rentat de mans, bon dia i lectura 

9.00h – 9.50h 1a sessió 

9.55 – 10.45h 2a sessió 

10.45h – 11.15h Esbarjo 

11.15h – 12.10h 3a sessió 

12.10h – 12.20h Rentat de mans i comiat del matí 

14.50h – 15.00h Rentat de mans i lectura 

15.00h – 15.35h 1a sessió 

15.35h – 16.10h 2a sessió 

16.10h – 16.20h Rentat de mans i comiat 

 

1r TORN (8.50h – 12.20h – 14.50h – 16.20h) 

4t i 6è 

8.50h – 9.00h Rentat de mans, bon dia i lectura 

9.00h – 10.10h 1a sessió 

10.10h-11.15h 2a sessió 

11.15h – 11.45h Esbarjo 

11.45h – 12.20h 3a sessió 

12.20h – 12.30h Rentat de mans i comiat del matí 

14.50h – 15.00h Rentat de mans i lectura 

15.00h – 15.35h 1a sessió 

15.35h – 16.10h 2a sessió 
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16.10h – 16.20h Rentat de mans i comiat 

 

2n TORN (9.00h – 12.30h – 15.00h – 16.30h) 

2n i 3r 

9.00h – 9.10h Rentat de mans, bon dia i lectura 

9.00h – 10.00h 1a sessió 

10.00h – 10.45h 2a sessió 

10.45h – 11.15h Esbarjo 

11.45h – 12.20h 3a sessió 

12.20h – 12.30h Rentat de mans i comiat del matí 

15.00h – 15.10h Rentat de mans i lectura 

15.10h – 15.45h 1a sessió 

15.45h – 16.20h 2a sessió 

16.20h – 16.30h Rentat de mans i comiat 

 

2n TORN (9.00h – 12.30h – 15.00h – 16.30h) 

5èA i 5èB 

9.00h – 9.10h Rentat de mans, bon dia i lectura 

9.10h – 10.15h 1a sessió 

10.15h – 11.15h 2a sessió 

11.15h – 11.45h Esbarjo 

11.45h – 12.20h 3a sessió 

12.20h – 12.30h Rentat de mans i comiat del matí 

15.00h – 15.10h Rentat de mans i lectura 

15.10h – 15.45h 1a sessió 

15.45h – 16.20h 2a sessió 

16.20h – 16.30h Rentat de mans i comiat 

 

3r TORN (9.10h – 12.40h – 15.10h – 16.40h) 

EI3, EI4 i EI5 

9.10h – 9.20h Rentat de mans i bon dia 

9.20h – 10.15h 1a sessió 

10.15h – 10.45h Esbarjo 

11.45h – 12.30h 2a sessió 

12.30h – 12.40h Rentat de mans i comiat del matí 
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15.10h – 15.20h Rentat de mans i lectura 

15.20h – 15.55h 1a sessió 

15.55h – 16.30h 2a sessió 

16.30h – 16.40h Rentat de mans i comiat 

 

5.1.3. Horari de l’equip docent2 

El documents per a l’organització i la gestió dels centres, estableixen el següent 

horari per al personal docent. Així: 

 Docència: 24h, que inclouen activitats docents amb grup-classe, 

activitats de SEP i altres activitats de suport, atenció a la diversitat, 

activitats de tutoria individual i de grup, substitució d’absències de curta 

durada i activitats directives i de coordinació amb les dedicacions 

previstes per a l’exercici d’aquestes funcions.  

 Activitats d’horari fix: 6 hores d’activitats complementàries al centre, 

dintre de les quals s’inclouen, entre altres, hores de coordinació, 

reunions, activitats relacionades amb la tutoria, atenció als pares o tutors 

dels alumnes, activitats de col•laboració amb altres professionals, treball 

en equip i, si escau, activitats per a la dinamització del Pla català de 

l’esport. En aquestes activitats, quan les circumstàncies del centre així 

ho demanin i prioritzant les necessitats d’atenció de l’alumne, s’inclourà 

la custòdia d’alumnes.  

 Altres activitats relacionades amb la docència: 7h i 30 minuts per a la 

preparació de classes, correccions, formació permanent, reunions 

pedagògiques, preparació de programacions, etc. Que no s’han de fer 

necessàriament al centre. 

Les franges dels migdies quedaran distribuïdes de la següent manera: 

Dia de la setmana Horari Tasques 

Dilluns  12.30h - 13.30h Claustre 

Dimarts 12.30h – 13.30h Atenció a famílies 

Dimecres 12.30h - 14.00h Cicles d’Infantil i Primària 

Dijous  12.30h - 13.30h Coordinació de cicle 

Divendres  12.30h-13.00 Treball personal 

 

 

 

                                                           
2
 Veure Annex 2: Horari de l’equip docent 
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5.1.4. Horari d’altre personal del centre 

Consergeria 
De 8.15h a 13.30h 
De 14.45h a 17.30h 

De dilluns a divendres 

Administrativa  
De 9.00h a 14.00h 
De 15.00h a 16.30h 

Dimarts i dijous i 
divendres quinzenalment 

TEI 
25h lectives 
5 d’horari fix 
De 16.30h a 16.45h 

De dilluns a divendres 

Vetlladores 
24.5 hores De dilluns a divendres 

20,5 hores De dilluns a divendres 

Auxiliar de 
conversa 

16 hores 

1r trimestre: telemàtic 
2n Trimestre: presencial 
3r Trimestre: combinació 

presencialitat i atenció 
telemàtica 

 

 

5.2. QUI SOM? 

Pili Gregorio Tutoria EI3 

Roser Elías Tutoria EI4 

Mercè Paloma Tutoria EI5 (Secretària de l’ED) 

Marta Gálvez Reforç d’EI4 i EI5 i Anglès a EI4 i EI5 

Sònia Enrich Tutoria de 1r 

Roser Vidal Tutoria de 2n 

Verónica Moreno ½ Tutoria de 3r 

Raquel Pérez ½ Tutoria de 3r + Educació Especial 

Pablo Feliu Tutoria de 4t 

Mavi López Tutoria de 5èA 

Juanjo Martínez Tutoria de 5èB 

Paula Fenollar Tutoria de 6è 

Marisa Alcalá Anglès de 1r a 4t + Reforç a CI 

Anna Gallardo Música de 4t a 6è + Castellà i Matemàtiques a 6è 

Blanca Rodríguez Religió a Primària + reforç a EI4 i EI5 

Carme Domínguez Educació Física de 1r a 3r (Cap d’Estudis de l’ED) 

½ plaça de Primària 

(Reducció de 

Verónica Moreno) 

Reforç a 3r 

1/3 EF Educació Física a CS 
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M. José López Dotació de reforç  

Alberto Rubio Dotació de reforç 

Rosalía Macía Directora 
 

 

 

5.3. TROBADES AMB FAMÍLIES 

 

5.3.1.  Reunions d’inici de curs 

El calendari de reunions d’inici de curs és el que segueix: 

Reunions per presentar el Pla 
d’Obertura de Centre 

Infantil 09/09/20 

Cicle Inicial 10/09/20 

Cicle Mitjà 08/09/20 

Cicle Superior 10/09/20 

 

Reunions d’inici de curs per a cada nivell educatiu 

P3 06/10/20 

P4 06/10/20 

P5 07/10/20 

1r 01/10/20 

2n 29/09/20 

3r 29/09/20 

4t 29/09/20 

5èA 05/10/20 

5èB 07/10/20 

6è 29/09/20 
 

 

Altre personal amb atenció directa amb els infants 

Mercè Aragonès TEI a EI3 

Arnau Puig 
Una sessió setmanal de Teatre (IntersECCions) a 1r i 

CS 

Gemma Rovira Mestres de l’Escola d’Arts en Viu (IntersECCions). 

Projecte EntreTradis. Una sessió setmanal a CM i CS Ferran Castanyer 

Mireia Tinoco 45 hores distribuïdes entres els infants que així ho 

necessiten Vetlladora 2 
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5.3.2.  Entrevistes individuals 

Durant el curs escolar es planificarà, com a mínim, una entrevista personal 

entre el tutor/a i la família de cada alumne/a. També sempre que la família ho 

sol·liciti o el tutor/a ho consideri oportú.  

De les entrevistes en quedarà constància per escrit seguint el model que té el 

centre i es facilitarà a finals de cada trimestre a la Direcció. D’aquesta manera 

podrem tenir un registre de les entrevistes realitzades i podrem detectar quines 

famílies no han assistit si el tutor/a les ha convocat. 

A l’inici de l’educació infantil també s’haurà de fer una entrevista per a l’alumnat 

de P3 sobre les seves dades evolutives, prèvia a l’inici de les classes. 

La famílies d’aquell alumnat que arriba nou al centre, seguint les indicacions del 

nostre Pla d’Acollida i Escolarització, també realitzarà una entrevista inicial amb 

el tutor/a que els hi correspongui. 

5.3.3.  Horari d’atenció a famílies 

Direcció Dilluns, dimarts i dimecres, de 9.00h a 10.00h 

Cap d’Estudis Divendres, de 9.00h a 11.00h 

Secretària Dimecres, d’11.30h a 12.30h 

Equip docent 

Dilluns o dimarts, de 12.30h a 13.30h i sempre 
que es pugui programar ajustant-se a l’horari del 
docent. Donat que comptem amb una sessió de 
treball personal a l’horari fix de l’equip docent, 
aquesta es podrà fer servir per entrevistar-nos 
amb famílies. 

 

5.4. REUNIONS DEL ÒRGANS UNIPERSONALS I 

COL·LECTIUS DE COORDINACIÓ I GOVERN 

ÒRGAN 
TIPUS DE 

REUNIÓ 

FORMAT DE LA 

REUNIÓ 
PERIODICITAT 

Claustre 

Organització, 

seguiment de les 

activitats i 

planificació 

Reunions 

telemàtiques 

mitjançant 

l’aplicació Meet. 

Un 

quinzenalment i/o 

segons 

necessitats 

Equip Directiu 
Planificació i 

organització 
Presencial Una per setmana 

Coordinació 

Pedagògica 
Planificació 

Reunions 

telemàtiques 
Una per setmana 
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mitjançant 

l’aplicació Meet. 

Cicles 
Coordinació i 

planificació 

Reunions 

telemàtiques 

mitjançant 

l’aplicació Meet. 

Una per setmana 

Juntes 

d’avaluació 

Seguiment i 

valoració de 

l’alumnat 

Reunions 

telemàtiques 

mitjançant 

l’aplicació Meet. 

Quatre durant el 

curs (Pre-

avaluació i una 

junta per 

trimestre) 
 

 

 

5.5. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 
 

REUNIÓ FORMAT ASSISTENTS DATES 

Consell Escolar (Una 

trobada 

prescriptivament cada 

trimestre i totes 

aquelles que 

considerem escaients) 

Reunions telemàtiques 

mitjançant l’aplicació 

Meet. 

Membres del 

Consell Escolar 

03-09-20 

Com a mínim, 

una trobada per 

trimestre 

Reunió per presentar 

el Pla d’Obertura de 

Centre a cada cicle  

Reunions telemàtiques 

mitjançant l’aplicació 

Meet. 

Equip Directiu i 

tutors/es de cada 

nivell educatiu 

INF: 09-09-20 

CI: 10-09-20 

CM: 08-09-20 

CS: 10-09-20 

Reunió d’inici de curs 

de cada nivell 

educatiu  

Reunió telemàtica 

mitjançant l’aplicació 

Meet. Les famílies que 

no puguin accedir 

rebran la informació 

que es faciliti a la 

reunió mitjançant el/la 

tutor/a de cada grup-

classe a través del 

correu electrònic. 

Famílies, equip 

directiu i mestres 

de cada nivell 

educatiu 

1r Trimestre 

Tutories individuals 

amb les famílies 

(durant el curs) 

Dimarts, de 12.30h a 

14.00h. Atenció 

telefònica, 

Mestres i 

famílies 

convocades 

Durant el curs 
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videoconferència i/o 

correu electrònic. 

Trobades AFA-

Direcció  

Reunions telemàtiques 

mitjançant l’aplicació 

Meet. 

Junta de l’AFA i 

la Direcció 

01-10-20 

05-11-20 

03-12-20 

11-02-21 

11-03-21 

15-04-21 

13-05-21 

03-06-21 

Comissió de Menjador  

Reunions telemàtiques 

mitjançant l’aplicació 

Meet. 

Empresa de 

menjador, tres 

famílies de l’AFA 

i la Direcció 

30-09-20 
28-10-20 
25-11-20 
16-12-20 
27-01-21 
24-02-21 
24-03-21 
28-04-21 
26-05-21 

Comissió Social  

Reunions telemàtiques 

mitjançant l’aplicació 

Meet. 

Treballadora 

social de l’EAP, 

l’educadora 

social de 

l’Ajuntament i la 

Direcció 

16-09-20 

30-09-20 

14-10-20 

28-10-20 

11-11-20 

25-11-20 

16-12-20 

20-01-21 

03-02-21 

17-02-21 

01-03-21 

17-03-21 

14-04-21 

28-04-21 

12-05-21 

26-05-21 

Comissió d’Atenció a 

la Diversitat  

Reunions telemàtiques 

mitjançant l’aplicació 

Meet. 

Cap d’Estudis, 

mestra d’EE i 

psicopedagoga 

de l’EAP 

Quinzenalment 
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Comissió TAC 

Reunions telemàtiques 

mitjançant l’aplicació 

Meet. 

4 mestres (un 

referent de cada 

cicle) i l’equip 

directiu 

Segons 

necessitats. 

Mínim, una 

trobada al mes 

Comissió de 

Coeducació  

Reunions telemàtiques 

mitjançant l’aplicació 

Meet. 

Tres famílies i la 

Direcció 

Una trobada 

cada mes i mig 

Comissió de 

seguiment del Pla 

d’Obertura  

Reunions telemàtiques 

mitjançant l’aplicació 

Meet. 

Equip Directiu, 

coordinadora de 

Riscos Laborals, 

coordinadores 

d’Infantil i 

Primària, una 

família del CEC i 

dues famílies 

08-10-20 

12-11-20 

10-12-20 

04-02-21 

04-03-21 

22-04-21 

20-05-21 

Entrevistes de la 

Direcció amb  famílies 

(durant el curs) 

Atenció telefònica, 

videoconferència i/o 

correu electrònic. 

Les famílies i la 

Direcció 

Segons 

necessitats 

 

 

 

5.6. FESTIVITATS 

Castanyada 30/10/2020 

Festival d’Hivern 
Realitzarem alternativa per 
celebrar-ho. No el farem al 

Teatre Modern 

Carnestoltes 12/02/2021 

Sant Jordi 23/04/2021 

VI Edició del Dia Escolar de les 
Matemàtiques 

14/05/2021 

Jornades esportives a l’Estruch 
Realitzarem una activitat 
alternativa sense barrejar 

grups estables 

Fi de curs 22/06/2021 
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5.7. SORTIDES I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Enguany no contemplem cap sortida fora de la ciutat. Tampoc hem planificat 

colònies escolars per a 2n, 4t i 6è.  

La primera quinzena de setembre planificarem als diferents cicles d’Infantil i de 

Primària la cerca d’alternatives per tal de què els infants puguin sortir de 

l’escola en condicions de seguretat, sense necessitat d’anar a espais tancats i 

utilitzar transport escolar. 

Hem d’aprofitar les oportunitats del nostre territori. Comptem amb els espais 

naturals i el riu com a oportunitats per enriquir i complementar curricularment 

els continguts que treballem a l’aula. Establirem un itinerari d’activitats per a 

cada nivell educatiu que realitzarem fora de l’escola però de manera local. 

També tindrem en compte el catàleg d’activitats municipals que oferta 

l’Ajuntament de la ciutat. 

Enguany no realitzarem l’activitat de natació escolar adreçada a 1r de Primària. 

Aquesta activitat la realitzem cada curs al CEM Estruch i s’estén des de 

l’octubre fins al maig. 

A les sortides només anirà el grup estable (sense cap grup estable més). Els 

infants portaran mascareta i mantindran la distància de seguretat d’1.5 metres. 

A la següent taula presentem el seguit d’activitats complementàries que hem 

programat: 

P3 
Els ocells piulen 
Contes musicals dels drets humans 
Sortida tardor a un parc 

P4 

Contes musicals dels drets humans 
Policia amiga 
Els esternuts de l’Àvia Pela(Salut al Modern) 
Sortida tardor a un parc 

P5 

Contes musicals dels drets humans 
Descobrim la Biblioteca Antonio Martín 
Sembrem Natura 
Els més petits van a l’estació de metro 
Sortida tardor a un parc 

1r 

El Ricky vindrà a l’escola 
Dents netes sí 
Jornada de Volei a l’escola (Club Vikings) 
Contacontes de gènere 
Sortida tardor a un parc 
Convivim amb la diversitat: lectura d’un conte 
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Matí esportiu a l’Estruch 

2n 

Visita al parc de bombers 
Telesalut “Pereflsh” 
La pau comença per un somriure 
Contacontes de gènere 
Sortida tardor a un parc 
Jornada de Volei a l’escola (Club Vikings) 
Matí esportiu a l’Estruch 

3r 

Sortida tardor a un parc 
Jornada d’Atletisme 
La pau comença per un somriure 
Contacontes de gènere 
Descoberta dels espais verds escolars 
Jornada de Volei a l’escola (Club Vikings) 

4t 

Sortida tardor a un parc 
La biodiversitat als parcs 
Taller de poesia 
Conte col.laboratiu 
Jornada de Volei a l’escola (Club Vikings) 
Les etiquetes parlen 
Jornada d’atletisme 
Infància i salut: de l’hort al plat 
Jornada de cros i cursa d’orientació 

5è 

Jornada de Volei a l’escola (Club Vikings) 
Jornada de cros i cursa d’orientació 
Prevenció d’accidents i primers auxilis 
Emocions i sentiments 
Experimentem el canvi 
Apropa’t al camp 
Cens d’orenetes 

6è 

Jornada de Volei a l’escola (Club Vikings) 
Jornada de cros i cursa d’orientació 
Emocions i sentiments 
Experimentem el canvi 
Cens d’orenetes 
Coneguem el Delta 
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5.8. JUNTES D’AVALUACIÓ I LLIURAMENT 

D’INFORMES 
 

 

  INFANTIL 

 

EI3 i EI4 EI5 

Últim dia per 
introduir 
notes a 
l’Esfer@ 

Lliurament 
informes 

Pre-avaluació 19/10/20 20/10/20 - - 

1a Avaluació 25/01/21 26/01/21 07/02/21 12/02/21 

2a Avaluació 17/05/21 18/05/21 13/06/21 22/06/21 
 

 

 

  PRIMÀRIA 

 
Cicle 
Inicial 

Cicle 
Mitjà 

Cicle 
Superior 

Últim dia 
per 

introduir 
notes a 
l’Esfer@ 

Lliurament 
informes 

Pre-avaluació 13/10/20 14/10/20 15/10/20 - - 

1a Avaluació 23/11/20 24/11/20 25/11/20 13/12/20 18/12/20 

2a Avaluació 08/03/21 09/03/21 10/03/21 21/03/21 26/03/21 

3a Avaluació 2505/21 26/05/21 27/05/21 13/06/21 22/06/21 
 

 

 

5.9. DISTRIBUCIÓ DE PATIS I VIGILÀNCIA 

A l’etapa d’Infantil sempre hi ha tres mestres vigilant pati. A Primària al primer 

torn hi ha dos mestres vigilant l’esbarjo i al segon torn, tres. 

Als següents quadres presentem la rotació de patis per aquest curs. Així: 

INFANTIL 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
Blanca 
Mercè 

Mercè TEI 

Marta 
Pili 

Roser 

Blanca 
Mercè 

Mercè TEI 

Marta 
Pili  

Roser 
Rotatiu 
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PRIMÀRIA 

1r Torn 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
Pablo 
Juanjo 
Paula 

Mavi 
Anna 

Rosalía 

Pablo 
M. José 
Paula 

Mavi 
Juanjo  
Carme 

M. José  
Anna 

Alberto 
 

 

6. LLIBRES DE TEXT I MATERIAL 

DIDÀCTIC 

 
6.1. LLIBRES DE TEXT 

El llistat dels llibres de text3 de cada nivell l’annexarem a aquest document. 

 

6.2. MATERIAL DIDÀCTIC 

La quota de material escolar del proper curs per a cada nivell educatiu i/o cicle 

l’hem modificat donat que hem descomptat a cada curs des de P4 fins a 6è la 

part proporcional de la quota de material del curs 2019-2020. 

Presentem les quotes a la següent graella: 

EI3 60€ 

EI4 i EI5 40€ 

1r 30€ 

2n, 3r, 4t, 5èA, 5èB i 6è 33€ 
 

Per tal de garantir la seguretat i la higiene en l’ús dels diferents estris escolars, 

enguany incorporem un seguit de canvis referits a l’ús del material escolar, 

prioritzant-ne l’ús individual d’aquest. 

                                                           
3
 Veure Annex 3: Llibres de text 
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IN
F

A
N

T
IL

 
- No utilitzarem material socialitzat d’ús diari. 

- El material d’ús comú (pinzells, pintures, ceres, etc.) els 

hi facilitarà la mestra i, un cop utilitzats, procedirem a la 

seva desinfecció. Farem servir aquest material amb dos 

mestres a l’aula i abans de l’esbarjo i les sortides del matí 

i la tarda. Així podrem garantir la seva neteja. 

- Les joguines i els contes de la biblioteca d’aula els 

utilitzarem també en franges amb dues mestres a l’aula i 

procedirem a la seva desinfecció després del seu ús. 

- Material curricular: la mestra els hi repartirà quan es facin 

servir. 

- No farem servir joguines a la franja de l’esbarjo. 

MATERIAL D’ÚS INDIVIDUAL 

A cada infant li facilitarem un estoig (que romandrà sempre a 

l’escola) amb el material que relacionem tot seguit: 

EI3, EI4 i EI5: llapis, goma, maquineta, pegament de barra, 

tisores i 12 plastidecors. 

 

P
R

IM
À

R
IA

 

- No utilitzarem material socialitzat d’ús diari repartit en 

safates a Cicle Inicial (com fèiem fins aquest curs).  

- El material d’ús comú (pinzells, pintures, ceres, etc.) els 

hi facilitarà la/el mestra i, un cop utilitzats, procedirem a 

la seva desinfecció. De 1r a 3r farem servir aquest 

material amb dos mestres a l’aula i abans de l’esbarjo i 

les sortides del matí i la tarda. Així podrem garantir la 

seva neteja.  

Des de 4t fins a 6è, impulsarem que siguin els propis 

infants qui realitzaran aquesta tasca de desinfecció; serà 

aquesta una manera d’educar-los en la responsabilitat i 

la prevenció vers el Covid-19.  

- Llibres de text: Tota la Primària els tindrà sota el calaix 

de la taula. Cicle Mitjà i Superior també ficarà al calaix les 

llibretes de treball. 

- Els jocs de taula els hi farem servir en franges amb dues 
mestres a l’aula i procedirem a la seva desinfecció 
després del seu ús.  

- Els contes i llibres de la biblioteca d’aula que els infants 

vulguin llegir, romandran al calaix de la taula. Quan 

acabin la seva lectura es desinfectarà i es deixarà 

novament a la biblioteca de la classe. 



Generalitat de Catalunya PGA (Programació General Anual) 

Departament d’Educació Curs 2020-2021 
Escola Joan Maragall 
 
 
 

 41 

 

- A la franja de l’esbarjo els infants no podran portar petites 

joguines, tal i com fèiem fins el curs 2019-2020.  

MATERIAL D’ÚS INDIVIDUAL 

A cada infant li facilitarem un estoig (que romandràs sempre a 

l’escola) amb el material que relacionem tot seguit: 

1r: llapis, goma, maquineta, pegament de barra, tisores, 12 

plastidècors i 12 retoladors. 

2n: : llapis, goma, maquineta, pegament de barra, tisores, 12 

llapis de color i 12 retoladors. 

Cicle Mitjà i Superior: llapis, goma, un bolígraf blau, un bolígraf 

negre, un bolígraf vermell, maquineta, pegament de barra, 

tisores, 12 llapis de color i 12 retoladors. 
 

7. SERVEIS DE L'ESCOLA 

 
7.1. RACÓ D’ACOLLIDA 

El racó d’acollida, gestionat i contractat per la nostra AFA, l’explota FundEsplai. 

A partir de les propostes realitzades per la Direcció i dues trobades amb l’AFA i 

amb la coordinadora de l’entitat, s’acorden els següents aspectes: 

- El servei s’ofertarà de dilluns a divendres, des de les 7.30h fins a les 9.00h. 

- FundEsplai ens facilitarà un Protocol del Racó d’Acollida . 

- Depenent del nombre d’infants no es podran garantir dues monitors/es. Un 

cop la supervisora compti amb les inscripcions de les famílies se’ns comunicarà 

el nombre de monitors/es assignat. Sigui quin sigui aquest, sol•licitem que el 

dia 14 de setembre, almenys, puguem comptar-ne amb dues. 

- Tant monitor/a com infants hauran de portar mascareta i mantenir la distància 

de seguretat d’1.5m. S’ha de garantir la ventilació del menjador. Els infants de 3 

a 6 anys és recomanable que portin la mascareta. 

- Cada infant només podrà anar acompanyat per un familiar. Aquest últim no 

entrarà al pati en el moment de l’arribada. Picarà al timbre per tal de què es faci 

la recollida de l’infant que s’incorpora al servei. 

- Es pendrà la temperatura als infants quan els infants estiguin dins del 

menjador i aquests hauran de posar-se gel hidroalcohòlic. Quan marxin a la 

classe també es netejaran les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic. 
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- Els infants s’asseuran per grups estables en diferents taules i entre grups 

estables diferents es mantindrà una distància de dos metres entre les taules. 

- A les activitats de lleure que es realitzin, doncs, no es barrejaran infants de 

diferents grups estables. Es dinamitzaran activitats al pati de l’escola. 

- Quan finalitzi el període d’acollida, les monitores acompanyaran els infants al 

pati per a què s’incorporin a la filera del seu grup estable.  

- Els infants utilitzaran els lavabos de la planta menys u. 

- No es podrà fer servir material socialitzat. El material haurà de ser d’ús 

individual. Sol•licitem a les famílies que els infants portin un petit estoig amb 

material. 

- Les famílies hauran de portar l’esmorzar diàriament des de casa.  

- En acabar el servei, els monitors/es de l’empresa contractada hauran de 

ventilar, netejar i desinfectar l’espai. 

Enguany continuarem amb les trobades mensuals entre l’AFA i la Direcció 

vetllant per a què les condicions desplegades en aquest Pla d’obertura de 

centre quant al racó d’acollida matinal s’acompleixin. 

 

7.2. MENJADOR ESCOLAR 

La gestió i la contractació de l’empresa que explota el nostre menjador escolar 

(EcoAtaula) es responsabilitat de l’AFA. 

Havent realitzat dues Comissions de Menjador durant el juliol i la primera 

quinzena de setembre, establim de manera consensuada els principis bàsics 

per tal de desenvolupar d’una manera adequada l’activitat interlectiva del 

menjador el proper curs. Arribem als següents acords: 

- L’empresa de menjador realitzarà un protocol d’actuació. 

- La transició cap al menjador dels infants i monitores es realitzarà amb 

mascareta i durant el servei tant els infants com el monitoratge durà 

posada aquesta. També mantindran la distància de seguretat d’1.5 

metres. 

- La mascareta serà recomanable pels infants de 3 a 6 anys. 

- Cada grup estable comptarà amb un/a monitor/a fixa. Les monitores del 

servei realitzaran un seguiment diari dels infants de cada classe que 



Generalitat de Catalunya PGA (Programació General Anual) 

Departament d’Educació Curs 2020-2021 
Escola Joan Maragall 
 
 
 

 43 

 

utilitzen el servei i els espais en què han estat durant la franja de 

menjador. 

- Donat que hem de garantir l’estanqueitat de cada grup estable, 

necessitarem que el servei compti amb un nou/va monitor/a donat que 

comptem amb dos línies al nivell de 5è. La Direcció realitzarà les 

gestions amb els Serveis Territorials que siguin competència seva 

referides a aconseguir aquest recurs i l’empresa es compromet a 

incorporar aquest recurs perquè esdevé una necessitat pel servei. 

- Mentre els infants dinin (tant al menjador com a les aules) garantirem 

una distància de seguretat (de com a mínim una cadira) entre infants del 

mateix grup estable.  

- A l’espai de menjador, quan hi hagi més d’un grup estable, la separació 

de les taules entre els dos grups estables serà de 2 metres. 

- Farem tres torns per dinar al menjador a l’etapa de Primària. Així:  

Curs Hora de dinar 

CI 1r torn: 12.30h – 13.15h 

CM 2n torn: 13.30h – 14.00h 

CS 3r torn: 14.10h – 14.40h 

- Per atendre tots els/les usuaris/es de menjador en l’horari habitual no és 

suficient fer tres torns a l’espai de menjador. Per aquest motiu, cada 

grup estable d’Infantil dinarà a la seva aula. Així: 

Curs Horari Activitat 

EI3 

12.40h – 13.30h  Rentat de mans i dinar a l’aula 

13.30h – 14.30h  Rentat de mans i descansar al racó 

14.30h – 14.45h Ens despertem 

14.45h – 15.10h Rentat de mans i relax a l’aula 

EI4 

12.40h – 13.30h  Rentat de mans i dinar a l’aula 

13.30h – 14.15h  Jocs dirigits a l’aula 

14.15h – 14.50h Jocs dirigits al pati interior 

14.50h – 15.10h Rentat de mans i relax a l’aula 

EI5 

12.40h – 13.30h  Rentat de mans i dinar a l’aula 

13.30h – 13.40h  Sortida al pati exterior per la porta petita d’EI3 

13.40h – 14.10h Pati exterior (sorral) 

14.10h – 14.15h Entrada a l’aula per la porta petita d’EI3 

14.15h – 14.50h Rentat de mans i jocs dirigits a l’aula 

14.50h – 15.10h Rentat de mans i reposar a l’aula 
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- La neteja, desinfecció i ventilació d’aquest aulari l’haurà de realitzar 

l’empresa de menjador. 

- Cal garantir les condicions de seguretat alimentària per al trasllat i servei 

dels aliments. No caldrà utilitzar elements isotèrmics. 

- L’ús dels espais de l’escola es definirà al pla d’actuació i s’intentarà que 

siguin els mínims dins de l’edifici. S’han de dinamitzar prioritàriament 

activitats de lleure a l’espai del pati. La neteja, desinfecció i ventilació 

dels espais utilitzats  l’haurà de realitzar l’empresa de menjador. 

- El menjar se servirà en plats individuals evitant compartir amanides, 

setrilleres o cistelles de pa al mig de cada taula. 

- L’aigua no pot estar en una gerra. Una persona adulta serà qui la 

serveixi. 

- L’equip docent no dinarà al menjador. Cadascú/na farà l’àpat a la seva 

aula. 

- Durant el curs continuarem amb les trobades mensuals de la Comissió 

de Menjador amb un control sistemàtic i rigorós del pla d’actuació del 

menjador, tot vetllant per l’acompliment d’aquest. 

 

7.3. TALLER DE LECTURA 

Enguany realitzem un taller de lectura amb vuit alumnes cada dilluns i dimecres 

des de les 16.30h fins a les 18.00h. L’objectiu d’aquest recurs és treballar la 

lectura comprensiva des del gust lector. Treballarem en grup reduït i de manera 

activa. També pretenem incorporar l’oralitat i la competència escrita a partir 

dels textos treballats. 

Aquesta activitat s’emmarca dins el Pla Educatiu d’Entorn i la gestiona 

l’empresa Drecera, contractada per l’Ajuntament del Prat de Llobregat. 

 

8. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
4
 

La gestió i la contractació de l’empresa que gestiona les activitats extraescolars 

(Prat Actiu) es responsabilitat de l’AFA. Aquestes activitats es realitzen en 

horari postlectiu a partir de les 16.20h. 

La proposta que realitza la Direcció està alineada amb la que realitza tant pel 

servei d’acollida matinal, com de menjador escolar. Es basa en els següents 

punts que presentem a continuació. L’AFA els desplegarà de la manera que 

acordi a la seva junta. Així: 

                                                           
4
 Veure Annex 4: Activitats extraescolars 
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- L’AFA sol·licitarà a l’empresa que gestiona les activitats extraescolars un 

protocol de funcionament. 

- Els infants de les activitats extraescolars realitzaran l’activitat mantenint 

els grups estables de l’escola, tot respectant la distància de seguretat. 

- S’ajuntaran infants de diferents grups estables al menjador escolar, 

gimnàs o pati sectoritzant els espais. 

- Els infants i el monitoratge duran mascareta i mantindran la distància de 

seguretat d’1.5 metres, sempre que sigui possible. 

- Cada grup estable comptarà amb un monitor/a fix/a. 

- Les monitores del servei realitzaran un seguiment diari dels infants de 

cada classe que utilitzen el servei i els espais en què han dut a terme 

l’activitat. 

- L’AFA, responsable de programar les activitats extraescolars, el seu 

horari i la seva organització, li farà arribar a la Direcció el planning 

d’aquestes per annexar-lo al present document. 

L’Ajuntament de la ciutat exposa al Consell Escolar de centre del 3 de 

setembre que l’empresa de neteja assignada a la nostra escola netejarà i 

desinfectarà els espais a utilitzar durant les activitats extraescolars abans i 

després de cada activitat. 

Durant el curs continuarem amb les reunions mensuals entre l’AFA i la Direcció. 

Les activitats extraescolars també es valoren en aquestes trobades. 

 

9. SEGUIMENT DE LA PGA 

Per fer el seguiment de la Programació General Anual, es faran les següents 

actuacions: 

- L’equip directiu es reunirà setmanalment per valorar l’evolució del 

projecte segons la temporització establerta. Trimestralment realitzarem 

un informe que es traspassarà al Claustre i al Consell Escolar per a què 

ambdós òrgans puguin fer les seves propostes i aportacions.  

- Al juny, amb els tres informes trimestrals, s’elaborarà una valoració final 

que s’inclourà a la Memòria Anual de Centre, juntament amb les 

propostes de millora que es plantegin per part de la comunitat educativa. 

 


