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1. INTRODUCCIÓ 

En aquesta Programació General Anual es recullen els objectius prioritaris del curs 

2020-21 a l’Escola Els Àngels i totes les excepcionalitats organitzatives que aquest 

curs hem hagut d’implementar. Els objectius generals parteixen de les prioritats i les 

propostes de millora recollides a la Memòria del curs 19-20. 

També recull les instruccions marcades pel Departament al document per a 

l’organització i la gestió dels centres. 

 

2. OBJECTIUS PRIORITARIS DEL SISTEMA EDUCATIU 

Els objectius prioritaris del sistema educatiu català són l'èxit escolar i l'excel·lència 

educativa, mitjançant el desenvolupament màxim de les capacitats de tots i cadascun 

dels alumnes com a principi fomentador de l'equitat i garantia, alhora, de la cohesió 

social. 

Tenint en compte aquests objectius prioritaris, l’Escola Els Àngels, seguint el principi de 

l'escola inclusiva i d'acord amb les seves característiques, assumeix com a propis els 

aspectes següents i els concretarà més endavant amb les seves actuacions: 

- El Català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment 

emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu. En 

finalitzar l'ensenyament obligatori, s'ha de garantir el ple domini de les llengües 

oficials catalana i castellana. 

 

- La inclusió educativa com a principi que regeix l’escolarització i l’atenció 

educativa de tots els alumnes i, en particular, dels que es poden trobar en 

l’aprenentatge i la participació amb més barreres o dificultats associades a les 

seves condicions personals, familiars o socials.  

 

- La innovació metodològica i didàctica a les aules per adquirir les competències 

bàsiques que han de contribuir al desenvolupament personal de tots i cadascun 

dels alumnes. Prioritàriament, les competències bàsiques dels àmbits lingüístic, 

matemàtic, cientificotecnològic, social, artístic, d'educació física i de la cultura i 

valors, i també les dels àmbits transversals digital i personal i social, per afavorir 

la continuïtat formativa. La lectura com a eix vertebrador dels aprenentatges en 

totes les àrees i matèries curriculars i la consolidació d'un temps de lectura 

independent, diària i reflexiva, que formi lectors capaços d'accedir al contingut 

de qualsevol text i que valorin l'hàbit lector.  
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- Accions de dinamització lingüística i comunicativa en els àmbits acadèmics i 

d'interculturalitat per afavorir el plurilingüisme efectiu dels alumnes i 

incrementar el domini de les llengües a Catalunya d'acord amb el Marc europeu 

comú de referència.  

 

- La personalització de l’aprenentatge per atendre les necessitats i 

característiques individuals de tots i cadascun dels alumnes, mitjançant 

l’atenció metodològica, l’orientació educativa i l’acció tutorial adequades. 

 

- L'emprenedoria en totes les etapes educatives com a eina per a 

l'autoconeixement de l'alumne, per afavorir-ne la creativitat i la innovació.  

 

- La cultura de l'avaluació i la rendició de comptes per millorar, a través de la 

planificació i el disseny d'estratègies d'autoavaluació fonamentades en el 

sistema d'indicadors, les avaluacions censals de competències bàsiques, 

l'avaluació diagnòstica i els indicadors de progrés del centre per a la priorització 

d'objectius en la programació general anual i en els processos d'aula.  

 

- El creixement professional a través de la formació contínua orientada a les 

necessitats educatives dels alumnes, tot afavorint-ne l'autoformació en el 

centre a partir de la diagnosi de les necessitats del centre per transferir-les a 

l'aula. 

 

- La implicació i el compromís de la família en l'escolarització i el seguiment de 

l'evolució acadèmica i personal de l'alumne a través de la carta de compromís 

educatiu i l'impuls d'altres estratègies, i també la participació en la vida del 

centre. 

 

- La relació del centre i l'entorn per afavorir respostes integrals i comunitàries als 

reptes educatius, adequades al context, amb la col·laboració i el treball en xarxa 

entre els centres, els agents socioeducatius, les entitats del territori i el teixit 

productiu. 

 

- La prevenció i la reducció de l'absentisme i l'abandó escolar amb estratègies i 

actuacions educatives i organitzatives que impliquin el centre, les famílies i els 

serveis socials 
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3. OBJETIUS GENERALS DEL PLA ESTRATÈGIC CURS 2020-21 

 

Aquest curs, degut a que el curs passat va finalitzar en un context de pandèmia, el Departament proposa que la PGA del curs 2020-21 faci 

èmfasi en els següents aspectes: 

 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 la 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 aprofundeixen 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 socioemocional 

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.  

 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.  
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DESENVOLUPAMENT DELS OBJECTIUS GENERALS 

Objectiu 1: Educació i acompanyament emocional de l’alumnat (activitats orientades al retrobament, l’intercanvi de situacions viscudes...) 

OBJECTIUS DE TREBALL ACTUACIONS INDICADORS 
1.1. Consolidar el treball de la tutoria. - Programació de la sessió de la tutoria  

- Promoure dinàmiques de cohesió de grup  
- Entrevistes personalitzades amb les famílies i 
l’alumnat adaptades al moment i a les necessitats 
i respectant el pla d’obertura (online o 
presencials) 

Grau de satisfacció de les famílies i 
l’alumnat.  
Registre de les entrevistes fetes.  

1.2. Aplicar estructures organitzatives i mesures de detecció 
de desigualtats socials i necessitats emocionals de les 
famílies.   
 

- Promoure la comunicació tutoria-família 
- Entrevistes personals amb l’alumnat i les seves 
famílies 
- En cas de confinament, mantenir una relació 
diària amb l’alumnat i les seves famílies per 
detectar possibles situacions complicades.  
 

Registre de les entrevistes 
  

1.3. Coordinació amb els diferents agents implicats amb 
l’acompanyament emocional de l’alumnat: Serveis 
educatius, centres privats... 

- Establir un calendari de coordinació. 
 

Actes dels acords presos. 

1.4. Promoure activitats transversals que fomentin la bona 
convivència escolar. 

- Fomentar la pràctica esportiva entre els infants 
de l’escola per potenciar els valors de 
convivència, esportivitat i treball en equip. 
- Programar i integrar continguts transversals 
adreçats a la formació integral de l’alumnat: 
Educació vial, Coeducació 
- Participar dels tallers oferts per l’Ajuntament de 
Tarragona que promocionen el respecte per un 
mateix i el desenvolupament integral de l’alumne: 
promoció de la salut, tallers de resolució de 
conflictes. 

Valoracions de les diferents actuacions. 
Programacions. 
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Objectiu 2: Acció tutorial i orientació en col·laboració amb les famílies, amb la 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. 

OBJECTIUS DE TREBALL ACTUACIONS INDICADORS 
2.1. Participació en el Pla de millora d’oportunitat educatives. - Redactar el Pla d’actuació  

- Temporalitzar les actuacions 
Indicadors del propi pla.  

2.2. Incorporar a la plantilla del centre la figura de la TIS.  - Definir i concretar funcions de la TIS 
- Integrar en la TIS el perfil de responsable 
COVID de l’escola.  

Incorporar les funcions de la TIS als 
documents de centre: PEC i NOFC. 
 

2.3. Recollir les necessitats de dispositius i connectivitat de les 
famílies per poder compensar desigualtats en un moment de 
confinament.  

- Registrar les necessitats 
- Dissenyar un pla de centre per poder garantir 
l’escolarització a distància amb les famílies més 
vulnerables.  

Excel amb les dades obtingudes.  

2.4. Dissenyar un pla de centre que garanteixi l’escolarització 
virtual en un moment de confinament (parcial o total) 

- Organitzar les hores d’exclusiva per possibilitar 
el treball dels mestres. 
- Redacció del pla d’actuació en cas de 
confinament. 
- Formar a l’equip de mestres en docència virtual. 

Pla d’escolarització virtual.   
Formació de centre: taller d’eines 
informàtiques.  

2.5. Aplicar estructures organitzatives i mesures de detecció 
per a l’atenció a la diversitat del centre.   

- Treballar de manera sistemàtica 
(quinzenalment) des de la Comissió d’Atenció a la 
Diversitat per tal d’establir mesures organitzatives 
i metodològiques adients a les necessitats i 
adaptades al Pla d’obertura.  
- Coordinar el treball de l’EAP amb l’equip de 
mestres d’educació especial. 
- Coordinar dels Serveis Socials amb el centre. 
- Coordinar i col•laborar amb la tasca educativa 
dels diferents serveis educatius externs: CDIAP, 
CREDA, CSMIJ, i del centre d’educació especial 
que compartim alumant: CEE St. Rafael 
 

Actes dels acords presos.  
Programació de les coordinacions amb 
els diferents agents externs.  
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Objectiu 3: Impuls a l’aprenentatge autònom i creatiu per part dels alumnes, amb propostes que aprofundeixen 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 socioemocional de 
l’aprenentatge.  
OBJECTIUS DE TREBALL ACTUACIONS  INDICADORS 
3.1. Implementar a la docència instruments digitals per dur a 
terme les activitat d’ensenyament-aprenentatge 

- Treball de l’àrea de les matemàtiques amb 
Innovamat. 
- Utilitzar les tauletes pel treball a l’aula. 
 

Nombre de participació en la formació 
digital. 
 

3.2. Continuar utilitzar el correu electrònic com a eina de 
comunicació oficial del centre i les famílies així com l’eina 
Meet per poder dur a terme les entrevistes individuals i les 
reunions de grup.  
 

- Enviar tota la correspondència via correu 
electrònic. 

Nombre de famílies sense correu 
electrònic inferior al 2%. 

3.3. Utilitzar eines digitals com el correu electrònic, meet, 
google forms... de manera ordinària per assegurar que 
l’alumnat coneix aquestes eines i les podrà fer servir en un 
possible confinament. 
 

- Dissenyar activitats d’ensenyament 
aprenentatge perquè l’alumnat de cicle mitjà i 
superior pugui aprendre a utilitzar les eines 
tecnològiques més comunes.  

Incrementar el nombre d’activitats 
virtuals proposades a l’alumnat en un 
situació de presencialitat.  

3.4. Promoure activitats competencials on es desenvolupi la 
capacitat d’aprendre a aprendre.  

- Dissenyar activitats d’ensenyament 
aprenentatge que promoguin l’autonomia en el 
treball i l’assoliment de les competències 
bàsiques. 
 

Resultats de les proves de 
competències bàsiques. Incrementar 
l’Índex de millora.  
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Objectiu 4: 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.  

OBJECTIUS DE TREBALL ACTUACIONS INDICADORS 
4.1. Mantenir el treball iniciat durant el confinament - Organització del temps d’exclusiva pe portar a 

terme aquest treball 
- Programació “confinament” 

4.2. Dinamitzar al claustre una formació interna de centre 
d’informàtica per garantir la competència digital entre el 
professorat 

- Planificar la formació 
- Programar les sessions de formació 

- Percentatge de professorat participant 
de la formació 

4.3. Mantenir les sessions d’informàtica al cicle superior per 
treballar eines útils per la formació a distància: correu 
electrònic, videotrucades, documents compartits... 

- Planificar les sessions de TIC 
- Desdoblament de  

- Avaluació de l’àrea TIC al butlletí de 
notes.  

 

 

  

Objectiu 5: 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. 

OBJECTIUS DE TREBALL ACTUACIONS INDICADORS 
5.1.Assistir a les reunions convocades pel Pla Català de 
l’esport escolar (PCEE), Pla educatiu d’entorn (PEE) i al 
seminari de coordinació primària i secundària.  

- Assistència a les convocatòries de reunió 
- Difusió dels acords presos a les diferents 
reunions 

- Actes de les diferents reunions 
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4. ORGANITZACIÓ DEL TEMPS ESCOLAR 

CALENDARI CURS ESCOLAR 

 
INICI DE CURS: 14 de setembre de 2020.   
 

HORARI DEL CENTRE (especificat al Pla d’obertura) 

Educació Infantil i Primària (flexiu 10 minuts per esglaonar les entrades i les sortides 

contemplat al pla d’obertura) 

                                    - matí de 9 a 12:30 

                                    - tarda de 3 a 4:30 

   (Hora de suport escolar personalitzat a l’alumnat de QUART que ho requereixi: de 4:30 a 5:15 de la tarda). 

   (Hora de suport escolar personalitzat a l’alumnat de SISÈ que ho requereixi: de 8:30 a 9:00 del matí). 

 

 

FESTIUS : 11 i 23 de setembre (local),  12 d’octubre, 1 de novembre, 8 de desembre de 

2020 i 1 de maig de 2021, i els que determini el calendari laboral del Departament per a 

l’any 2021. 

 

DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ (també festius): 2 de novembre i 7 de desembre de 2020, 

15 de febrer i 3 de maig de 2021      

                                                                 

NADAL: del 22 de desembre de 2020 al 10 de gener de 2021 (ambdós inclosos).  

 

SETMANA SANTA: del 26 de març al 5 d’abril de 2021 (ambdós inclosos). 
 

JORNADA INTENSIVA:  el 22 de desembre de 2020, i del 7 al 22 de juny de 2021 (ambdós 

inclosos). 
 

FINAL DE CURS: 22 de juny de 2021. 

 

 

 

 

CRITERIS PER A L’ELABORACIÓ DELS HORARIS D’EDUCACIÓ 

INFANTIL 

 Deguda la situació d’emergència que estem vivint, les mestres de suport han passat 

a assumir tutories per tal de reduir la ràtio dels nivells de P4 i P5. El nivell de P3 no 

es desdoblarà però disposarà d’una persona fixa per a cada classe 

 La TEI donarà suport a P3 A  

 Les hores adjudicades al centre de vetlladora es destinaran a donar atenció a 

l’alumnat de P3 B 

 Aquesta etapa queda amb una mestra de suport que serà la que cobrirà les baixes 

de curta durada del professorat d’infantil.  
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 Les sessions de treball seran:  9:00-10:00, 10:00-11:00, 11:00-11:30 esbarjo, 11:30-

12:30. Tardes de 15:00-16:30h.  

 Les mestres tutores faran la psicomotricitat i la música.  

 L’Educadora d’Educació especial (SIEI) passarà la totalitat del temps lectiu donant 

atenció als alumnes d’infantil de la SIEI.  

 L’anglès es farà a tota l’educació infantil en grup sencer una sessió setmanal. L’hora 

que la mestra d’anglès faci la docència la tutora farà l’hora de disposició de centre.  

 L’hora de l’esbarjo es farà en dos torns. El primer torn (P5 i P4) començarà a les 

10:30 i finalitzarà a les 11:00. El segon torn (P3) començarà a les 11:00 i acabarà a 

les 11:30h. 

 Els grups de P3, la primera setmana de setembre, faran només classe al matí en 

petit grup i les tardes es dedicaran a fer entrevistes amb les famílies.  

 La mestra d’audició i llenguatge dedicarà la major part de la jornada a donar atenció 

a l’alumnat d’educació infantil. La MALL i la mestra de la SIEI recolliran les demandes 

i seran les interlocutores del cicle tant a la comissió social com a la CAD. També 

s’encarregaran de recollir les demandes d’intervenció a l’EAP.   

 

 

 

 

CRITERIS PER A L’ELABORACIÓ DELS HORARIS D’EDUCACIÓ 

PRIMÀRIA 

 Deguda la situació d’emergència els mestres especialistes de música, educació 

física, religió i educació especial passaran a assumir una tutoria. Aquesta 

organització comporta que els/les mestres tutors/es hauran de fer la docència 

d’educació física i música. L’atenció individualitzada fora de l’aula a l’alumnat amb 

NEE quedarà interrompuda. Les adaptacions i els PI els haurà d’assumir la tutoria.  

 Les sessions de treball seran:  9:00-10:00, 10:00-11:00, 11:00-11:30 esbarjo, 11:30-

12:30. Tardes de 15:00-16:30h. Si la sessió de la tarda la fa el tutor aquest pot dividir-

la en dues sessions de 45 minuts. 

 Per fomentar el gust per la lectura i l’hàbit lector es desenvoluparan els trenta minuts 

de lectura diària en tots els nivells de primària. Deixem obert la franja de realització 

a l’organització del tutor. 

 L’àrea d’anglès és la única especialitat que es manté. Les hores de dedicació a 

l’anglès seran les que marca el currículum no podent incrementar-les aquest curs. 

Tampoc es poden garantir els desdoblaments per treballar la part oral. Es realitzarà 

a tota la primària una sessió en grup desdoblat de TIC per treballar la competència 

digital.  

 Es dedicarà una hora setmanal a l’àrea de valors. L’àrea de religió aquest curs no es 

podrà portar a terme ja que la mestra està assumint una tutoria.  

 L’àrea de música a tercer es veurà enriquida amb l’aportació de l’Escola Municipal 

de Música que aquest curs treballarà a l’escola amb els violins i els violoncels.  
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 Per contribuir a la millora de la convivència en el centre educatiu es dedicarà una 

sessió setmanal a la Tutoria de grup per a desenvolupar continguts relacionats amb 

la formació de la personalitat de l’alumne/a, els seus hàbits socials, complementar 

els continguts transversals del currículum. La sessió de tutoria es desenvoluparà el 

divendres a la tarda, a excepció dels tutors que tenen reducció de jornada que la 

desenvoluparan el divendres al matí.  

 No hi hauran hores de SEP dins l’horari escolar (veure pla d’obertura). Els SEPS fora 

de l’horari lectiu es realitzaran a quart (tarda 16:30-17:15h) i a sisè (matí 8:30-9:10h) 

 L’àrea de matemàtiques es desenvoluparà amb un nou mètode Innovamat i es 

dedicaran com a mínim 4 hores a la setmana.  

 Els mestres que desenvolupen SEP fora de l’horari escolar disposaran d’una tarda 

lliure.  

 Les hores dels mestres que quedin lliures per l’especialista d’anglès es destinaran a 

les substitucions de curta durada.  

 
 
 
 

5. ORGANITZACIÓ DEL CLAUSTRE 

5.1. PLANTILLA DOCENT CURS 2020-21 

 

Educació Infantil 
 
 

P3 A  P3 B  Mestra de COVID  TEI 

Pilar Vázquez de 
Parga 

 Gema Domínguez  Sandra Romay   Marta Aparicio 

       
P4 A  P4 B  P4 C  MALL 

Glòria Molina  Isabel Garrido  
Laia March 

(Andrea Méndez 
Rosa Mª Vicens 1/3) 

 Elvira Marí  

       
P5 A  P5 B  P5 C  SIEI 

Pepi Peña (EI)  Núria Plana  
Txelo Redondo 
(Olaia Martínez) 

 

Marina Cadena 
(MEE) 

Marta Aparicio 
(EEE) 

Montse Lorenzo 
(Vetlladora) 
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Educació Primària 
 

1r A  1r B  1r C  Anglès 

Laura González (CI)  Pilar López  Loli López  

Ana Calvo  
Cristina Sanvisens  

Ana Arévalo 
Montse Quintana 

       
2n A  2n B  2n C  TIS 

Mónica Tarifa   
Xesca Vidal 

-EE- 
 

Mª Cinta Barceló 
-E.F.- 

 Jèssica Copa  

       
3r A  3r B  3r C  3r D 

Paloma Serrera (CM)  Mila Sancho  Laura Antúnez  
Montse San Emeterio 

(Laia Bertomeu) 
-música- 

       
4t A  4t B  4t C  4t D 

Maite Rillo (RRLL)  
Montse Príncep 

-música- 
 Maite Tous  

Iosu Borque 
-Ed. Física- 

       
5è A  5è B  5è C  5è C 

Elena Pereira 
(CS)  

 
 Elena Vizcaino 
(Alicia Budesca) 

-EE- 
 Jordi Marsal   Sònia Bertran 

       
6è A    6è B  6è C  6è D 

Lourdes Albadalejo 

(TIC) 
 

Anna Medina (LIC) 
-EE- 

 Marta Rabasó  
Teresa Boscà 

-religió- 

       

Direcció  Cap d’Estudis  Secretari  Serveis Educatius 

Víctor Pomerol 
-EF- 

 Núria Díaz  
Héctor Viñas  

-EF- 
 

Alba  Pita (EAP) 
Marta Fresno (EAP) 

 

5.2 HORARIS DELS MESTRES 

Aquest curs els mestres hauran de realitzar 24 hores de docència i 6 hores de treball no 

lectiu.  

L’horari lectiu serà de 9:00 a 12:30 i de 15:00 a 16:30h. Aquest horari es dividirà en quatre 

sessions de treball (9:00-10:00 / 10:00-11:00 / 11:00-11:30 / 11:30-12:30 / 15:00-16:30). 

L’hora d’esbarjo serà de 11:00 a 11:30, cal destacar que la vigilància de pati es considera 

hora de docència i aquest curs tots els mestres vigilaran pati.  

Aquest curs les hores de disposició de centre per cobrir les substitucions de curta durada 

quan no sigui necessària es destinaran al treball no docent del cicle o el nivell.   
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Les coordinadores de cicle, la  coordinadora de Riscos Laborals i la coordinadora LIC 

disposaran de dues hores de coordinació dins l’horari lectiu per poder desenvolupar les 

tasques pròpies de la coordinació. 

El coordinador de TIC disposarà de dues hores i mitja dins l’horari lectiu per desenvolupar la 

seva tasca.  

 
JORNADES LABORALS DELS MESTRES 
 

JORNADA DOCENTS EXCLUSIVES TOTAL CENTRE 

SENCERA 24 6 30 

2/3 JORNADA 16 4 20 

½ JORNADA 12 3 15 

1/3 JORNADA 8 2 10 

½+1/3 20 5 25 

 

5.2.1. HORES D’EXCLUSIVA 

Tots els/les mestres del claustre tenen sis hores d’exclusiva a la setmana. Cinc d’aquestes 

hores es fan fora de l’horari lectiu (12:30-13:30). 

Les cinc hores de treball es distribuiran de la següent manera: 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Coordinació 

Nivell 

Grups de Treball 

(Especialistes) 

Coordinació 

Cicle 

CLAUSTRES 

Programació 

especialistes   

(EF, MUS, AN) 

CAD 

Reunió de nivell 

Treball 
Possible 

confinament 

Entrevistes 

famílies 

 

Els coordinadors de cicle també es reuneixen els dimarts i els dimecres de 11:30-12:30. En 

aquest horari es porta a terme la reunió de l’equip pedagògic.  

L’equip de coordinació es reunirà amb l’equip directiu el tercer dimecres de mes a les 

11:30-12:30h. La resta de dimecres treballaran per poder desenvolupar les tasques de 

cada coordinació.  
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5.3. COORDINACIONS  

 

5.3.1. COORDINACIONS DE CICLE DE CICLE 

ED.  INFANTIL CICLE INICIAL CICLE MITJÀ 
CICLE 

SUPERIOR 

Pepi Peña Laura González Paloma Serrera Elena Pereira 

 

Tasques: 

- Reunions d’equip pedagògic 

- Coordinacions de les sortides, tallers, festes dels diferents cicles... 

- Organització d’espais comuns i coordinació d’eixos transversals 

 

 

EQUIPS DE CICLE 

 

ED. 
 INFANTIL 

CICLE  
INICIAL 

CICLE  
MITJÀ 

CICLE SUPERIOR 

Tutors P3, P4 i P5 
SUPORT infantil 

TEI 
EEE 

MALL 

Tutors 1r i 2n 
AN 1 (Ana Calvo) 

MEE SIEI 

Tutors 3r i 4t 
AN 3 (Ana Arévalo) 

 

Tutors 5è i 6è 
AN 2 (Cristina) 
AN 4 (Montse 

Quintana) 
TIS 

 

 

5.3.2. ALTRES COORDINACIONS 

 

TIC RRLL LIC 

Lourdes 

Albadalejo  

Héctor Viñas  

Maite Rillo 

Víctor Pomerol 

Anna Medina 

Núria Díaz 

 

Aquests mestres disposaran de dues hores a la setmana en horari lectiu per desenvolupar 

les seves funcions (a excepció del coordinador TIC que disposa de dues hores i mitja). 

 

 

FUNCIONS DE LA COORDINADORA LIC 

- Actualitzar la documentació de centre: Pla lector, Projecte lingüístic. Presentació i 

aprovació al claustre i al consell escolar.  

- Avaluació interna de la comprensió lectora. Organització de l’aplicació, retorn al 

claustre dels resultats, anàlisi de resultats, propostes de millora. 

- Proposar estratègies de millora en l’àmbit lingüístic.  



 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Escola Els Àngels 

 

 
 

17 

- Dinamitzar el treball de l’expressió oral a l’escola:  cicle mitjà i superior-programa 

Enrola’t, cicle inicial-Programa específic.  

- Fer seguiment del projecte de convivència 

- Donar suport a l’alumnat nouvingut, proporcionant assessorament i recursos als 

mestres tutors.  

 

 

FUNCIONS DEL COORDINADOR TIC 

- Actualitzar la web de centre. 

- Millorar les comunicacions del centre amb l’exterior: correus electrònics de les 

famílies 

- Gestionar l’apartat dels cicles de l’espai web. 

- Fer seguiment del Pla TAC.  

 

 

 

FUNCIONS DE LA COORDINADORA DE RISCOS LABORALS 

 

- Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com la promoció i el 

foment de l'interès i la cooperació dels treballadors en l'acció preventiva, d'acord  amb 

les orientacions del Servei i de les seccions de Prevenció de Riscos Laborals i les 

instruccions del director o directora del centre. 

- Col·laborar amb el director o directora del centre en l'elaboració del pla d'emergència, 

i també en la implantació, la planificació i la realització dels simulacres. 

- Revisar periòdicament la senyalització del centre amb la finalitat d'assegurar-ne 

l'adequació i la funcionalitat. 

- Revisar periòdicament el pla d'emergència per assegurar-ne l'adequació a les 

persones, els telèfons i l'estructura. 

- Revisar periòdicament els equips contra incendis, com a actuació complementària  a 

les revisions oficials. 

- Promoure i fer el seguiment d'actuacions d'ordre i neteja. 

- Donar suport al director o directora del centre per formalitzar i trametre, als serveis 

territorials el "Full de notificació d'accident, incident laboral o malaltia professional". 

- Donar suport al director del centre per formalitzar la coordinació de l'activitat 

empresarial. 

- Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en la 

investigació dels accidents que es produeixin en el centre. 

- Promoure i potenciar la formació els treballadors del centre dins d'aquest àmbit. 

- Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en 

l'avaluació i el control dels riscos generals i específics del centre. 
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5.4. COMISSIONS 

Funcionaran els dijous de 12:30  a 13:30h.  

Les reunions de treball s’iniciaran a l’octubre. 
 
Aquest curs hi haurà una única comissió.  
 

- TREBALL CONFINAMENT 

 
L’OBJECTIU principal serà treballar en l’organització del cicle per preparar un possible 
confinament.    

 
Ruta de treball: 

- Consensuar quina serà l’estructura per organitzar les tasques durant un possible 
confinament. 

- Buscar recursos on-line per poder seguir impartint docència en una situació de 
confiament 

- Priorització de tasques a desenvolupar durant el confinament.  

- Dissenyar activitats que promoguin l’autonomia en el treball i l’adquisició 
d’estratègies digitals que facilitin a l’alumnat el treball a casa 

- Consensuar el canal comunicatiu.  
- Deixar tots els acords per escrit i comunicar-los a l’equip directiu. 

 
 
5.4.1.   ALTRES COMISSIONS 

- COMISSIÓ SOCIAL: Últim dijous de cada mes (dues per trimestre). Integrants: direcció, 

la TIS del centre, educador/a social d’EAP i Treballadors/es socials  de l’Ajuntament.  

- COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA I DISCIPLINA: Integrants: membres del consell escolar 

i la referent de Convivència del centre (Anna Medina) 

- COMISSIÓ DEL PLA D’ENTORN: Integrants: Direcció, un/a mestre/a, un/a representant 

de l’AMPA i els responsables del Pla d’Entorn. 

- CAD: La CAD es reunirà de quinzenalment amb la psicopedagoga de l’EAP  per tal de 

fer seguiment de l’alumnat amb necessitats educatives especials, dels plans individuals 

d’aquests alumnes i de noves demandes. També es reunirà cada vegada que s’hagi de 

prendre mesures específiques. 

 

 

5.5.   GRUPS DE TREBALL 

Els grups de treball estaran formats pels mestres especialistes d’anglès. Les reunions de 

treball es duran a terme els dilluns. S’iniciaran el mes d’octubre i acabaran el mes de maig. 

Aquest curs només hi haurà un grup de treball: decoració i festes.  
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Objectius anuals de treball de cada grup: 
 
El grup de treball de Decoració i Festes  

- Coordinar la decoració dels espais comuns  
- Coordinar les festes dels mestres (piscolabis, sopars i dinars, jubilacions, coordinació 

de la recollida de detalls pels companys que es casen, tenen nens o es jubilen). 
 

 
5.6. TEMPS D’ESBARJO 

Els patis s’organitzaran per zones. Cada cicle haurà d’ocupar el lloc establert. Cada cicle 

disposarà de dos espais que es podran canviar setmanalment per cada nivell.  

Els grups es repartiran per la zona acordada intentant no barrejar-se amb altres grups.  

 
Es faran dos torns de pati:  

- 10:30-11:00 alumnat de P4 i P5 
- 11:00-11:30 P3 i primària 

 
Els grups de primària baixaran i pujaran dels patis de manera esglaonada per tal 
d’assegurar el distanciament social: 
 

- 10:55-11:25 grups A i B 
- 11:05-11:35 grups C i D 

 
Els grups baixaran i pujaran de la següent manera: 
 
Planta baixa: 

- 5è A, B i C porta principal 
- 3r B porta d’emergència (accedeixen al pati per darrere les escales d’emergència) 

 
Primera planta:  

- 1r A, B i C escala principal costat dret  
- 2n A, B i C escala emergència costat dret 
- 3r D i 5è D escala principal costat esquerre 

 
Segona planta: 

- 3r A i C i 4t D escala principal costat dret 
- 4t A, B i C escala d’emergència  costat dret 
- 6è A, B, C i D escala principal costat esquerre 

 
Els grups (igual que en una situació d’evacuació) quan baixin per les escales hauran 
d’esperar i no interrompre la filera de cap altre grup. 
 
Aquest curs tot el professorat haurà de fer vigilància de pati. Els especialistes d’anglès 

vigilaran els patis del cicle al que pertanyen. El professorat podrà fer torns per esmorzar, 
lavabos...  
 
Aquest curs no es podrà jugar amb pilota ni amb els jocs del pati.  L’alumnat podrà 
portar opcions de casa però aquestes hauran de ser d’ús Individual (per exemple una 
baldufa) 
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Zones de Pati de Primària, i Pati d’infantil segons l’organització del cicle.  

- Cal ser molt puntual a la sortida i a l’entrada.  

- Recordar que en cas de pluja o mal temps: NO ES POSA LA MÚSICA DE BAIXADA 
AL PATI I ELS GRUPS RESTEN A LES AULES.  

 

5.7.  SUBSTITUCIONS DE CURTA DURADA 

Per tal de garantir la mínima repercussió als alumnes, caldrà una planificació setmanal per 

escrit per tal de poder continuar la tasca pedagògica amb aquells grups quan el mestre causi 

baixa. Seran els mestres paral•lels juntament amb els coordinadors els que s’encarregaran 

d’informar de les planificacions als mestres que realitzin les substitucions. Aquest treball 

s’haurà de realitzar durant l’hora d’exclusiva del dilluns i del dimecres.  

Tenint present que el Departament necessita un marge de temps per cobrir les baixes des 

del primer dia, cal planificar l’organització del centre en els diferents casos.  

 

• Quan la substitució sigui de molt curta durada, es cobriran les substitucions amb les 

hores de “substitucions de curta durada” i la mestra de suport COVID 
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• Quan la substitució sigui més llarga,  

-  La mestra de suport COVID assumirà la tutoria fins que arribi la substitució. 

-  L’equip directiu  

 

 

6. ORGANITZACIÓ DE L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

L’atenció a la diversitat dels alumnes està organitzada i regularitzada pel Pla d’Atenció a la 

Diversitat (PAD) i per la Comissió d’atenció a la Diversitat (CAD).  

Aquest curs escolar les mesures organitzatives de suport addicional no es podran portar a 

terme deguda la circumstància d’excepcionalitat. Les mestres d’educació especial 

actualment estan assumint una tutoria de grup, per la qual cosa l’atenció a l’alumnat amb 

NESE es farà des de la tutoria (aquesta està reduïda la ràtio). 

Des de la CAD es farà seguiment de l’alumnat amb NESE i es proporcionarà a les tutories 

suport i orientacions per poder ajustar les programacions als plans individualitzats.  

L’EAP, seguint el seu pla d’actuació, recollirà les demandes de valoració i farà seguiment a 

l’alumnat NEE del centre. A la CAD es prioritzaran les actuacions a dur a terme durant el 

curs.  

Les noves demandes psicopedagògiques les centralitzarà la cap d’estudis (fins ara ho feien 

les MEE dels diferents cicles) i les demandes socials les centralitzarà la direcció del centre.  

 

La CAD aplica i segueix les instruccions dictades al DECRET 150/2017, de 17 d’octubre, 

de l’atenció educativa en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.  

 

 

 

6.1. RECURSOS HUMANS DE L’ESCOLA 

 

 

MALL 
Elvira Marí 

MEE SIEI  
Marina  Cadena 

EEE USEE 
Marta Aparicio 

TÈCNICA EN 
INTEGRACIÓ SOCIAL 

Jèssica Copa 

VETLLADORA 
Montse Lorenzo 

Atenció directa a 
l’alumnat amb 
problemes de 

parla d’EI i 
alumnat amb TEL 

de primària. 
 

Atenció directa en petit 
grup o dins el grup-
classe dels alumnes 

amb NEE. 
Donant preferència a 
l’alumnat de primària. 

Atenció directa 
als alumnes de 
la SIEI. Donant 
preferència a 

l’alumnat 
d’educació 

infantil. 

Col·laboració en el 
desenvolupament de 
l'autonomia personal 
i les habilitats socials 

d'alumnes que es 
troben en situació de 

risc, 

Atenció directa als 
alumnes de P3 B. 

20 hores 

 

-  Tècnica en Educació Infantil: 35 hores. Dona suport a P3 A 

 

- Educadora d’Educació Especial: 25 hores d’educadora. Donarà suport a l’alumnat de la 

SIEI, prioritàriament dins l’aula. (fins al mes d’abril disposa d’una reducció de jornada i una 

hora diària per lactància que no ens serà substituïda pel Departament). 

 

-  Vetlladora: 20 hores. Donarà suport a l’alumnat de P3 B.  
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6.2. SERVEIS EXTERNS  

 

EAP psicopedagoga 

Alba Pita 

EAP treballadora social 

----- 

Serveis Socials de 

l’Ajuntament 

Dimecres  

9:00-14:00  

1r, 2n i 3r dijous de mes 

Últim Dijous del mes  Dijous  

9:00-11:00 Comissions 

socials. 

Programa d’atenció a les 

escoles 

 

- Equip d’assessorament Psicopedagògic: els dimecres de 9:00-13:30 i el primer, segon i 

tercer dijous de cada mes 9:00-14:00  

- Coordinacions amb diferents serveis i/o centres externs: CSMIJ, ONA, Serveis Socials, 

centres de reeducació privats... 

- Treballadora social de l’ajuntament: de manera quinzenal els dijous, assisteix a l‘escola per 

entrevistar-se amb les famílies i tractar de temes escolars dels alumnes amb seguiment 

social.  

- Treballadora social de l’EAP: últim dijous de cada mes. 

 

 

 

6.3. MESURES I SUPORTS ADDICIONALS PER ATENDRE A LA DIVERSITAT 

 

- SEP fora de l’horari lectiu: increment d’una hora i mitja lectiva a la setmana a aquells 

alumnes de quart que presenten alguna dificultat en l’adquisició de la lectoescriptura, 

raonament matemàtic i l’estudi.  

- SEP fora de l’horari lectiu als alumnes de sisè. Increment d’una hora i mitja a la 

setmana per treballar de manera competencial a TOT l’alumnat ordinari de sisè.  

- Dos mestres dins l’aula: educació infantil P3.  

- Repeticions de nivell  

 

 

6.4. MESURES I SUPORTS INTENSIUS PER ATENDRE A LA DIVERSITAT 

 

- Atenció directa de la SIEI 

- Coordinacions amb serveis externs per rebre assessorament: CREDA, CREDV, 

ONA-CDIAP, CEEPSIR 

- Escolarització compartida amb altres centres per a alumnat amb necessitats 

educatives especials: CEE SOLC (programa d’habilitats socials, programa petites 

mirades) 
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6.5. RECURSOS METODOLÒGICS 

 

- Elaboració de Plans Individuals per aquells/es alumnes que no poden seguir el 

currículum ordinari. Aquest hauran d’estar acabats com a molt tard la primera 

setmana d’octubre a aquells alumnes que el curs passat es va orientar PI per aquest 

curs. S’haurà de realitzar una entrevista amb les famílies per donar a conèixer a les 

adaptacions del seu fill/a i proporcionar una còpia del document.  

- Incorporar a les programacions d’aula, adaptacions metodològiques no 

significatives, en les activitats d’avaluació o amb els materials per treballar les 

diferents àrees, per atendre les dificultats dels alumnes amb TDAH i dislèxia. 

Entrevista amb les famílies per donar a conèixer a les adaptacions del seu fill/a. 

- Projecte interdisciplinari: treball cooperatiu i global per tal de desenvolupar 

competències com la d’aprendre a aprendre.  

 

 

7. ORGANITZACIÓ DEL SEP 

 

Seguint les directrius marcades pel Departament a la nostra escola el SEP es fa en les 

següents modalitats: 

 

a) L’ampliació de l’horari d’atenció a l’alumnat amb suport escolar personalitzat per a 

l’alumnat de Primària 

 

Els/les alumnes de quart de primària participen del SEP fora de l’horari lectiu 16:30-17:15 de 

dilluns a dijous, en petits grups seleccionats pel tutor segons les seves necessitats. En 

aquest temps es reforcen els aprenentatges de la lectura i l’escriptura, les habilitats 

matemàtiques i l’adquisició d’hàbits de treball. Els/les mestres que imparteixen docència en 

aquesta hora són els/les mestres tutors/es del quart. 

Tots els/les alumnes de sisè de primària participen del SEP fora de l’horari lectiu 8:30-9:00 

de dimarts a dijous. En aquest temps es treballa de manera competencial els àmbits lingüístic 

i matemàtic. Els/les mestres que imparteixen docència en aquesta hora són els/les mestres 

tutors/es del cicle superior.  
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8. PROJECTES DE L’ESCOLA 

 

Pla de Consum de Fruita a les Escoles 

El nostre centre participa en aquest Pla, que consisteix a distribuir gratuïtament fruita fresca 

als escolars d’educació infantil i primària (nens i nenes de 3 a 12 anys). 

És una iniciativa coordinada pels Departaments d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, el de Salut i el d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 

per tal d’afavorir el consum de fruita i reduir el consum de brioixeria i llaminadures. Ho fem 

una o dues vegades al trimestre (segons pressupost del Departament) durant una setmana.  

Aquest curs l’alumnat s’endurà la fruita a casa.  

 

Projecte Suport Vital Bàsic 

Durant l’any escolar es desenvolupen a l’escola tallers i actes commemoratius al voltant del 

suport vital bàsic. Dins l’àrea d’Educació física es treballen els continguts i s’avaluen. Tots 

els nivells de primària realitzen activitats per treballar el suport vital bàsic. Aquests tallers 

estan temporalitzats al primer i al tercer trimestre de l’àrea d’Educació Física. La tasca de 

coordinació del projecte l’ha assumit la mestra d’Educació Física: Mª Cinta Barceló. 

Anualment la coordinadora del projecte assisteix a una reunió informativa amb totes les 

escoles que també fan aquets projecte i participa de manera activa en un grup de treball que 

es dedica a planificar i organitzar aquest projecte.  

 

Projecte de reutilització de llibres 

La finalitat d’aquest projecte és facilitar de manera cooperativa i mitjançant el sistema de 

préstec llibres de text i material didàctic complementari de diferents àrees, matèries i 

assignatures establertes per als nivells educatius de cicle mitjà i cicle superior.  

 

Projecte Els Àngels Sonen 

Aquests nou projecte neix de la col·laboració entre l’Escola Municipal de Música i l’Escola 

Els Àngels. 

L’alumnat de tercer aprèn a tocar violí i violoncel amb mestres de l’escola de música.  
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L’objectiu general del projecte és: 

- Fomentar l’accés a les arts i la cultura per tal de possibilitar de forma equitativa la 

participació de nens i nenes en un procés de creació musical comunitària que reforci 

l’autoconfiança i la identitat col·lectiva.  

 

Juguem a Nedar 

L’escola s’ha adherit al programa esportiu “Juguem a nedar” que consisteix en fomentar la 

pràctica de la natació entre els infants que cursen P5 a les escoles de la ciutat.  

L’alumnat de P5 durant l’horari escolar anirà a la Piscina Municipal de Camp Clar i practicarà 

natació durant 50 minuts.  

- Dimarts: 15:30-16:20  P5 A 

- Dimecres: 15:30-16:20  P5 B 

- Dijous: 15:30-16:20  P5 C 

 

 

9. FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 

 

SUPORT VITAL BÀSIC 

Des de l’Ajuntament de Tarragona, Servei de Salut Escolar, a començament de curs es farà 

una sessió informativa al claustre sobre el suport vital bàsic SVB. Cal recordar que tenim 

alumnat a la nostra escola amb cardiopaties, al·lèrgies...  

L’escola participa en el programa Suport Vital Bàsic a les escoles. La coordinació d’aquest 

programa la portarà la persona responsable d’Ed. Física: Mª Cinta Barceló.  

 

PRÀCTIQUES DELS GRAUS DE MESTRE 

Aquest curs rebrem de la URV tres practicants de graus de mestre (una de segon de doble 

grau, una de tercer d’educació infantil i una altra de quart de doble grau menció llengua 

estrangera). Una practicant farà l’estada al primer trimestre i les altres dues al segon 

trimestre. 

Com a coordinadora del pràcticum al centre figura la cap d’estudis. Durant el primer trimestre 

es revisarà el pla de treball del centre per presentar-lo i publicar-ho a l’aplicatiu del pràcticum.  

 

FORMACIÓ INTERNA: 

 

- KINESIOLOGIA EDUCATIVA 

Aquesta activitat va dirigida a tots els mestres del centre que tinguin interès en el programa. 

Les línies de treball per aquest curs son les següents: posada en pràctica dels exercicis del 

programa, proposta de lectoescriptura Spreeder, propostes i materials pel Cicle Superior. 

Els assessoraments es duran a terme els dijous segons el calendari fixat per l’assessora.  
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- MATEMÀTIQUES MANIPULATIVES 

Els mestres s’hauran de formar en matemàtiques manipulatives. La formació serà a càrrec 

de l’empresa Innovamat que tenim contractada amb els materials de l’alumnat i l’App de 

matemàtiques que aquest curs fem servir. La formació es fa de manera virtual i els mestres 

la poden realitzar al seu ritme.  

 

- EINES INFORMÀTIQUES 

Els mestres participaran d’un taller a centre, dinamitzat pel Secretari d’aquest, on aprendran 

tècniques, aplicacions i instruments informàtics. 

 

 

10. PLANIFICACIÓ GENERAL DE LES ACTIVITATS 

COMPLEMENTÀRIES  

 

ACTIVITATS AMB SUPORT DE MONITORS DE L’AJUNTAMENT 

 

 Teatre: Aquesta activitat queda suspesa de manera presencial. La tècnica de teatre 

ha proporcionat a l’escola textos teatralitats perquè el tutor pugui treballa a l’aula. 

 

 Assessorament de plàstica: Dilluns durant tot el curs. 

Aquest curs tot el centre disposarà d’una hora setmanal per rebre assessorament en 

educació visual i plàstica i poder dur a terme la programació proporcionada per 

l’assessora.  

 

 Kinesiologia: Un dijous al mes. 

Cristina Cosials continuarà amb l’assessorament i pràctica al professorat que ho 

sol·liciti i continuarà amb la intervenció directa a l’alumnat. 

 

TALLERS  

 

- Guàrdia urbana: tota l’escola 

- Tren de la coeducació: alumnat de cicle superior 

- Educació per la salut: tota l’escola 

- Educació vial: tota l’escola 

- Marató de TV3: cicle superior 

 

 

RESUM ANUAL DE LES SORTIDES PEDAGÒGIQUES 

 
Durant aquest curs les sortides pedagògiques queden parcialment anul·lades. 
Només es faran les sortides que promoguin la cohesió de grup i garanteixin les 
mesures de seguretat adients a la situació actual.  
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Les colònies d’aquest curs queden anul·lades. Es retornarà integrament a les 
famílies els diners del curs passat, donat que aquestes s’havien de realitzar aquest 
curs i serà impossible fer-les.  
 

SORTIDES PRIMER TRIMESTRE 
 

El pont del diable. Entitat organitzadora: MINI TARRACO 

o Dies: 19 i 20 de novembre 
o Alumnat: quart de primària 
o Horari aproximat: 9:00-17:00 
o Transport: EMT autobús discrecional  

 

El pont del diable. Caminada 

o Dia: 18 de desembre 
o Alumnat: tercer de primària 
o Horari aproximat: 10:30-16:00 
o Transport: EMT autobús discrecional  

 
 
 
 
 

11. PLANIFICACIÓ GENERAL DE LES FESTES A CELEBRAR A 
L’ESCOLA 

 

Durant aquest curs la celebració de les festes tradicionals queda restringida a l’activitat de 
l’aula. Es faran petites mostres d’aquestes festes però no es realitzarà cap festivitat a nivell 
d’escola.  
 
 
 
 

12.  CALENDARI D’AVALUACIONS I D’INFORMES 
 

11.1.  AVALUACIONS INTERNES 

EDUCACIÓ INFANTIL 
 

 
1a AVALUACIÓ- 

procés d’adaptació  
2a AVALUACIÓ 3a AVALUACIÓ 

P-3 11/11/2020 01/02/2021 24/05/2021 

P-4 12/11/2020 02/02/2021 25/05/2021 

P-5 13/10/2020 03/02/2021 26/05/2021 
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 

 1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 

PRIMER 30/11/2020 08/03/2021 24/05/2021 

SEGON 01/12/2020 09/03/2021 25/05/2021 

TERCER 02/12/2020 10/03/2021 26/05/2021 

QUART 03/12/2020 11/03/2021 27/05/2021 

CINQUÉ 04/12/2020 12/03/2021 28/05/2021 

SISÉ 09/04/2020 15/03/2021 31/05/2021 

 

ENTREGA D’INFORMES 
 
 1r TRIMESTRE  2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 

INFANTIL --- 12/02/2021 22/06/2021 

PRIMÀRIA 21/12/2020 26/03/2021 22/06/2021 

 

 

12.1. AVALUACIONS EXTERNES 
 

- Competències bàsiques:  
ALUMNAT DE SISÈ. Data d’aplicació: 4 (dimarts), 5 (dimecres) i 6 (dijous) de maig 
de 2021 

- Avaluació diagnòstica 
ALUMNAT DE TERCER. Dates d’aplicació: a definir 
 
 
 

13.  RELACIÓ ESCOLA-FAMÍLIA. ENTREVISTES I REUNIONS 
 

REUNIONS GENERALS INICI DE CURS 
 

Es celebrarà com a mínim una reunió anual general que tindrà lloc la segona quinzena de 

setembre i la primera quinzena d’octubre. Aquestes reunions tindran caràcter informatiu i es 

faran en format virtual. El director assistirà a la reunió per respondre les preguntes de les 

famílies adreçades a qüestions organitzatives relatives a: calendari escolar, horaris, material, 

normes d’organització i funcionament, pla d’obertura... 

Paral·lelament es passarà (via correu electrònic) a les famílies un document amb tota la 

informació donada que es consideri més rellevant.  
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P4 22/09/2020 

P5 02/10/2020 

 Primer 01/10/2020 

Segon 25/09/2020 

Tercer 05/10/2020 

Quart  29/09/2020 

Cinquè 28/09/2020 

Sisè  24/09/2020 

 

 

REUNIÓ D’ACOLLIDA DE P3  
 

Aquesta reunió es realitzarà al setembre abans d’iniciar el període lectiu. La reunió aquest 

curs es farà via telemàtica. L’objectiu és donar les orientacions necessàries per l’inici de curs 

i presentar l’equip docent.  

 

P3 21/09/2020 

 

 

ENTREVISTA INDIVIDUAL ALUMNAT DE P3 
 

Durant el període d’acollida (tercera setmana  de setembre) totes les famílies de P3 seran 

citades per la mestra per tal d’intercanviar informacions i conèixer l’alumne i la família. 

Aquestes reunions es faran en horari de 15:00 a 16:30h.  

Aquestes entrevistes aniran acompanyades d’un qüestionari que haurà d’omplir la família 

amb informació rellevant de l’alumne. Un resum de les entrevistes s’hauran d’enregistrar i 

aquest document quedarà a l’expedient d’aula dels alumnes.  

 

 

ENTREVISTA MESTRE-FAMÍLIA SEGONS DEMANDA 
 

Tots els divendres de 12:30-13:30 els mestres tenen reservada l’hora d’exclusiva per reunir-

se amb les famílies. L’objectiu d’aquestes entrevistes es informar del seguiment de l’alumne. 

S’atendran segons peticions de la família o del propi tutor utilitzant com a eina de 

comunicació l’agenda escolar. Aquestes entrevistes s’hauran d’enregistrar obligatòriament i 

el document s’haurà d’arxivar a l’expedient de l’alumne que hi ha a la classe i s’hauran de 

fer com a mínim una durant el curs escolar.  

Les entrevistes es podran fer de manera presencial o virtual.  

 

 

PARES/MARES DELEGATS/DES 

 

Cada tutoria tindrà una o dues famílies que exerciran les funcions de pares/mares 

delegats/des. Aquestes funcions són:  
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- Participació amb l’organització de les festes tradicionals i d’altres activitats 

complementàries realitzades a l’escola. 

- Comunicació amb l’escola (entès com transmissor d’informació cap a la resta de 

famílies de la classe). 

- Possibilitat d’acompanyar a les sortides (si el mestre ho creu oportú i sota el criteri 

del mestre responsable de la sortida) però QUASI MAI amb la classe del propi fill.  

- Responsabilitzar-se del correu electrònic de la classe. 

 

 

REUNIONS SETMANALS AMB L’AMPA 
 

Setmanalment es mantindran reunions de coordinació l’equip directiu amb la junta de 

l’AMPA per organitzar les activitats escolars que es desenvolupen a l’escola amb la 

col·laboració de l’AMPA.  

 

 

14. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS (annex) 

 

15. MENJADOR I SERVEI D’ACOLLIDA 

 
SERVEI D’ACOLLIDA, De 8:00 a 9:00 h. L’escola disposa d’aquest servei que gestiona 

l’AMPA. L’activitat està dirigida i organitzada per una monitora.  

 

SERVEI DE MENJADOR, de 12:30- 15:00h.  L’escola disposa d’aquest servei que 

gestiona el CONSELL COMARCAL.  

L’empresa encarregada de donar el servei és Aliment Art. El servei de menjador compta 

amb 10 monitores i una coordinadora.  

Aquest servei es regula pel Pla del servei de Menjador.  

Durant els dies de jornada continuada els alumnes que fan ús del servei de menjador 

finalitzaran aquesta activitat a les 15 hores.  

 

 

 

 

Tarragona, 15 de desembre de 2020. 


