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1. Presentació 
 
La celebració de les diferents festes són esdeveniments especials que formen 

part de la vida de l’escola i de la ciutat,  de la nostra identitat i que ens 

identifiquen i diferencien, convertint-se en una manera diferent de viure 

experiències compartides gràcies a la participació, col·laboració i cooperació de 

tothom: infants, famílies, serveis escolars, entitats… 

 

La nostra escola ofereix l’oportunitat de gaudir les festes com un punt de trobada i de 

participació de tota la comunitat educativa. Aquestes celebracions proporcionen 

moments divertits, diferents i de convivència amb els altres membres de la 

comunitat educativa.  

 

Com a centre, creiem que el coneixement de les festes i tradicions és un 

aspecte important, ja que a través d’elles, promovem l’estima de la pròpia 

identitat, la de cada infant. Aquestes activitats interdisciplinàries i de trobada 

de tota la comunitat educativa, on l’alumnat és el protagonista, serveixen també 

per despertar-li el sentit de pertinença, unió, solidaritat i respecte a tots els 

pobles i cultures. 

 

A més a més, són activitats que potencien les relacions constructives entre 

l’alumnat d’edats diferents i creen nous àmbits de convivència. 
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2. Anàlisi de necessitats: 
 

a. Diagnosi de necessitats o punt de partida a partir de 

l’avaluació inicial  
 

S’elabora un qüestionari que han de respondre els membres del claustre amb 

les següents preguntes:  

 

 1. Quines festes creus que haurien d’estar al projecte? 

A partir de les respostes del qüestionari s’afegeix el DENIP al projecte de festes 

i tradicions.  

 

 2. Creus que de les festes que fem actualment s’ha d’afegir o treure alguna?  

La majoria dels membres estan d’acord amb les festes actuals. Hi ha alguna 

opinió sobre afegir la festa de l’hort i el dia de les llengües maternes.  

  

3. Si afegeixes alguna, com creus que s’hauria d’organitzar?  

La majoria opina que les haurien d’organitzar els docents amb la col·laboració  

de les famílies.  

 

 4. Valora cadascuna de les festes (organització, actes, informacions….): 

       -Castanyada 
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 -Nadal 

 

- Carnestoltes 

 

- Sant Jordi 
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- Festa d’escola  

 

 

  5. En el cas que n’hagis valorat alguna negativament, justifica la teva resposta 

o escriu la teva proposta de millora.  

Es valora positivament l’organització de les festes tot i que hi ha algunes 

propostes de coordinar-se millor entre cicles.  

 

  6. Creus que la Comissió de festes hauria d’estar formada per mestres i 

famílies?       

 

 

En el cas que hagis dit  que sí, quines?  

La majoria opinen que les famílies han de participar a la festa de l’hort, a 

Carnestoltes i a la festa d’escola.  
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  7. Creus que les famílies han de participar als actes festius?  

La majoria opina que sí,  clarament, ja que són part de la comunitat educativa. 

Com a comunitat educativa volem implicar a les famílies a participar el màxim 

possible a les activitats i propostes que es fan a l'escola. Les festes i 

celebracions són moments molt adequats perquè això passi. La participació pot 

ser de maneres molt diverses o de forma més directa o indirecta.        

 

De les respostes del qüestionari se’n extreu que: 

 

➢ Caldria afegir el DENIP com a festa d’escola 

➢ S’hauria de buscar la manera en que les famílies també participessin de 

l’organització de les festes i també la seva participació en elles. 

➢ Es valora força positivament l’organització de totes les festes, tot i que 

potser, caldria una mica més de coordinació entre cicles. 

 

 

b. Anàlisi del context 

L’Escola Rocafonda, tot i trobar-se dins dels límits del barri del Molins, llinda i 

queda més propera al barri de Rocafonda. Aquest barri es troba a la part 

nord-est de la ciutat de Mataró. És un barri relativament proper al centre. La 

zona denominada Ciutat Jardí i l'àrea de la Llar Cabanelles limiten el barri per 

la banda sud i el connecten així mateix amb el centre històric. Per la banda 

oest limita amb una zona d'equipaments escolars i amb el recinte del 

cementiri municipal. 

El barri de Rocafonda enllaça la ciutat amb el veïnat de Valldeix i les 

urbanitzacions properes a Can Bruguera. Es començà a formar a principis de 

la dècada dels seixanta coincidint amb la forta onada immigratòria que visqué 

Mataró i altres ciutats industrials, procedent d'altres zones d'Espanya. 

Actualment el barri limita per la banda nord amb el barri de Camí de la Serra, 

emmarcat per l'autopista i per la banda est amb el polígon industrial Mata-

Rocafonda. Pel que fa al règim de tinença de les vivendes predomina la 

propietat sobre els lloguers. En els últims anys el creixement de la població 

ha estat gairebé nul, tot i que cal destacar la incidència de la immigració de 
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població africana, especialment magrebí i subsahariana, més recentment, 

sud-americana i xinesa. Si el comparem amb la resta de barris, Rocafonda 

ocupa el tercer lloc com a barri amb més població. 

El barri compta amb una població que com a mitjana d'edat té 38,9 anys. En 

els últims anys s'ha notat un augment de població, donat pel flux migratori 

que arriba d'altres municipis de Catalunya, de l'estat espanyol o de 

l'estranger. 

Pel que fa als equipaments del barri, Rocafonda compta amb una escola 

bressol municipal i quatre de titularitat privada, dues escoles públiques, dues 

més llindants al barri i cap de privada, un centre concertat de secundària i un 

centre públic de secundària; existeix també una escola d'adults de caire 

públic, Can Noé, on hi ha la conselleria de zona i on hi tenen la seu algunes 

associacions, com l'Associació de Veïns de Rocafonda i la Vocalia de dones. 

Per altra banda hi ha el cementiri i la parròquia catòlica de l'Esperança, una 

església dels testimonis de Jehovà i, una mesquita i escola corànica. Hi ha 

una àrea bàsica de salut i dues farmàcies. En matèria d'esports existeix força 

associacionisme sobretot entorn del futbol. Trobem tres camps per aquest 

esport i també una pista poliesportiva descoberta. Actualment hi ha un parc 

força gran per l'esbarjo i altres places petites. El barri compta amb un grup 

d'esplai de la Creu Roja i algunes activitats per a nens i joves centralitzades a 

Can Noè. També hi ha el Centre Obert on s'atenen a nens i nenes de fins a 

16 anys que tenen problemàtiques diverses. El barri està força ben comunicat 

amb el centre amb unes línies d'autobús. 
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3. Descripció general del projecte  

 

 

El Projecte pretén recollir l’organització, planificació, objectius i valoracions de 

les diferents celebracions que fem a l’escola al llarg del curs escolar. Aquest 

document pretén ser d’utilitat a tots els mestres del centre i una eina on puguin 

consultar tots els actes que es fan durant el curs. 

 

Les festes entren a l’escola, formen part de la nostra cultura. Ens ajuden a 

situar-nos en el pas del temps, en esdeveniments que passen a la nostra ciutat 

o barri. Ens ajuden a conèixer-nos i a intercanviar diferents maneres de 

celebrar un mateix esdeveniment en altres llocs del nostre entorn. L’escola obre 

portes, un motor generador de noves i velles cultures. S’ ofereix l’oportunitat de 

gaudir les festes com un punt de trobada i de participació de tota la comunitat 

educativa i facilitem que la majoria de les famílies hi puguin assistir. Ens trobem 

al pati o en l’espai més gran de l’escola per a fer aquestes celebracions 

conjuntes, com una gran família.  

 

L’escola, promou el treball de les tradicions populars catalanes, perquè creiem 

que les festes populars són un recurs d’inesgotables qualitats per a treballar 

continguts educatius. A més, no podem desaprofitar l’element engrescador que 

és per als nostres alumnes, celebrar les diferents festes al llarg del curs a 

l’escola. 

 

Representen un paper important dins el currículum dels alumnes ja que serveix 

de motivació i de punt de partida per a molts altres aprenentatges: des de 

cançons, expressió corporal, comunicació oral, expressió escrita, etc. 

 

Des de l’escola, volem treballar amb els nostres alumnes, aquelles festes i 

tradicions que estan més arrelades a la nostra terra i a la cultura popular. Ens 

proposem, que els nens i nenes les coneguin, sàpiguen quin és el seu origen i 

que aquestes no es perdin en el temps. Tot això, fa que les tinguem presents 

en el nostre Projecte Educatiu. 
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De totes elles, fem diversos treballs a l’aula i fora d’ella, relacionats amb la 

festa, però aplicant diferents mètodes d’aprenentatge com les TIC, que permet 

que els alumnes mitjançant activitats més lúdiques, arribin a assolir les fites i 

els objectius marcats. 

Les festes principals que celebrem, són: 

❖ La castanyada 

❖ El Nadal 

❖ DENIP 

❖ Llengües maternes 

❖ El Carnestoltes 

❖ Sant Jordi 

❖ La festa d’escola 
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4. Justificació i marc de referència del projecte  

 

L'elaboració d’aquest projecte de centre és un procés fruit del treball i el debat 

col·lectiu, i queda inclòs en el PEC. És un procés de sistematització i formulació 

escrita d'allò que ja és una pràctica comuna del centre, i que ha d'anar 

generant consens i acords a través de la negociació dinàmica i la reflexió 

comuna sobre els problemes i el projecte del treball educatiu. Aquest procés 

necessita un estímul intern i extern i unes condicions que el facilitin. 

 

L'Escola Pública Rocafonda, constituïda per la comunitat dels alumnes, les 

seves famílies, els professors i el personal no docent, és una entitat educativa 

del barri de Rocafonda de Mataró. És el fruit d'una llarga lluita col·lectiva per 

aconseguir una escola a l'abast de tothom, arrelada al medi, de caràcter públic i 

gestionada democràticament.  

 

Aquest projecte, com s’ha dit anteriorment, forma part del Projecte Educatiu de 

Centre (PEC) el qual està escrit d’acord amb el marc propiciat pel Decret 

102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. La normativa que 

regula el contingut, elaboració, difusió i implicació dels diferents agents de la 

comunitat escolar en el PEC és la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 

d’educació, la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació i la Llei 8/2013, de 9 de 

desembre, per la millora de la qualitat educativa (LOMCE). També s’han tingut 

en compte els següents decrets: 

▪ Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de 

l'educació primària.  

▪ Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels 

ensenyaments de l’educació primària (DOGC 29.06.2007). 

▪ Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació dels 

ensenyaments del segon cicle d'educació infantil.  
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5. Beneficiaris  

 
Aquest projecte compta amb la implicació i participació de tota la comunitat 

educativa: alumnes, professorat, pares i mares, monitors de menjador, monitors 

d’extraescolars i personal no docent. També ha estat aprovat pel Consell 

Escolar i els membres del Claustre, on any rere any organitzen i valoren les 

diferents festes celebrades durant el curs escolar.  

 

Donat que entenem l'educació com un procés integral on intervenen tots els 

membres i col·lectius que envolten els subjectes del procés, considerem 

necessari assegurar les vies de comunicació amb l'entorn més proper a l'infant.  

 Així treballarem per tal de:  

• Demanar la col·laboració de les famílies en les diferents activitats, ja 

siguin individuals o del grup, on les seves aportacions puguin ser 

enriquidores.  

• Posar els alumnes en contacte amb les activitats culturals, festives i 

esportives que es facin en el seu entorn i que estiguin al seu abast en 

funció del nivell que s'ofereixi.  

• Implantar en el dia a dia dels alumnes les tradicions i festes que 

promoguin la convivència amb les seves famílies i la comunitat 

educativa, en un ambient de sociabilitat promovent les celebracions i 

participant-hi.  

• Motivar la participació social mitjançant el foment de valors, tant 

individuals com col·lectius,  i diferenciadors de pobles i cultures.  

 

L’objectiu és que els nens i les nenes de tota l’escola esdevinguin  els 

protagonistes del seu propi aprenentatge i, en conseqüència, l'escola ha de 

constituir un medi ric en estímuls i motivacions a partir de les celebracions de 

diferents festes i tradicions.   
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6. Equip de referència  

 

Entenem l'escola com una institució que fa un servei i que, per fer-lo, es 

fonamenta en el treball en equip i en la cooperació. Totes les estructures 

organitzatives, des de les més àmplies a les més reduïdes en quant a 

participació, d'execució o de caràcter tècnic, es regeixen per aquest treball 

col·lectiu. 

 

És per això que a l’escola ens organitzem per cicles i comissions, on es fan  

tasques de tipus organitzatiu, funcional o de serveis que són assumides pels 

membres del claustre en el benentès que és la seva forma de col·laborar i 

corresponsabilitzar-se de la bona marxa de l'escola. Depenen dels membres 

del Claustre, de les seves jornades laborals i/o de les necessitats del centre, es 

concreta una comissió de festes (on hi ha representat un membre de cada 

cicle) i, si no és possible, l’organització de les festes es canalitza a través de 

l’equip de coordinació i els equips de cicle. En el Pla anual de cada curs, 

s’especifica l’organització i els responsables. 

 

Cal remarcar que la festa d’escola s’organitza a través d’una comissió mixta 

entre membres del claustre i famílies. 

 

Les festes són modificades en funció de les decisions que es prenen cada curs, 

la valoració que se’n fa, les noves propostes, les circumstàncies del moment, 

etc. fent un anàlisis de cada activitat en cicles, claustre i Consell Escolar. Tot 

plegat es fa constar en el pla anual i en la memòria anual. 

 

Cal destacar, que a partir de l’anàlisi del qüestionari passat al Claustre durant el 

curs 19-20, s’ha detectat que hi ha membres que consideren que la comissió 

de festes ha de ser mixta, formada per mestres i famílies. 
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7. Objectius generals  

 

Amb aquest projecte es volen aconseguir els següents objectius: 

❖ Donar a conèixer les tradicions i festes catalanes, i les seves 

característiques. 

❖ Explicar l’origen d’aquestes tradicions tot incorporar-les en el 

desenvolupament de l’escola d’una manera respectuosa amb totes les 

creences religioses i des d’un treball d’aproximació a les religions des 

d’un interès cultural i històric i no d’adoctrinament. 

❖ Refermar la seva identitat i consolidar aquestes festes des d’una 

perspectiva cultural pròpia i identitària 

❖ Apropar la cultura popular als infants nouvinguts i també per a perpetuar-

les, donant una certa identitat cultural catalana a tots els nens i nenes 

❖ Descobrir diferents formes de manifestació social i cultural. 

❖ Dinamitzar i organitzar les festes que es realitzen durant el curs. 

❖ Fer partícip a tota la comunitat educativa: famílies, alumnes i mestres en 

les diferents festes. 
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8. Objectius específics i criteris d’avaluació.  
 

Els objectius específics d’aquest projecte són: 

Objectius específics Criteris d’avaluació 

OE1 Treballar les festes i tradicions de la cultura catalana. Identificar i conèixer elements propis de cada 

festa popular Catalana. OE2 Comprendre i aprendre aspectes culturals entorn les 

diferents festivitats (tradicions) 

OE3 Experimentar i/o conèixer els elements més 

significatius de cada festa 

Participar de forma activa en totes les activitats 

proposades. 
OE4 Conèixer literatura i música popular de les festes 

catalanes (poemes, cançons, rodolonis, etc). 

Conèixer, entendre i si cal memoritzar, diferents 

tipologies de text relacionats amb les festes. 

OE5 Treballar el vocabulari propi de les festes. Fer servir el vocabulari propi de les festes. 

OE6 Millorar les interaccions comunicatives ampliant el 

vocabulari 

OE7 Planificar situacions d’aprenentatge significatiu i 

globalitzat. 

Mostrar interès per les activitats entorn les 
diferents festes i tradicions. 

OE8 Promoure activitats que impliquin diferents 

intencionalitats. 

OE9 Treballar en equip i autònomament Mostrar una actitud d’autorresponsabilitat i 
corresponsabilitat. 

OE10 Mantenir una actitud adient a les activitats 

proposades 

OE11 Valorar les presentacions acurades i estèticament 

atractives pròpies i dels altres. 
Esforçar-se en fer produccions estèticament 
atractives i valorar les dels altres. 

OE12 Experimentar i/o exercitar destreses manuals 

OE13 Impulsar la participació de l’alumnat i les famílies en 

les activitats festives. 

Sentir-se part del grup classe i de la comunitat 

educativa a través de la celebració de festes. 

OE14 Relacionar-se amb els companys/es de classe, nivell, 

cicle i escola. 

OE15 Participar en les activitats que s’organitzen (a l’aula i 

a l’escola) 

OE16 Gaudir de les celebracions de les festes tradicionals a 

l’escola. 
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9.  Àmbits, dimensions,  competències i continguts clau          

  

EDUCACIÓ INFANTIL  
 

A l’educació infantil s’afavorirà el desenvolupament de les capacitats i la seva 

interrelació, que han de permetre als infants créixer integralment com a 

persones en el món actual, amb uns aprenentatges continuats i progressius. 

Així doncs, al llarg de l’etapa d’educació infantil, els infants hauran d’anar 

desenvolupant les capacitats a l’entorn dels següents eixos: 

1. Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma. 

2. Aprendre a pensar i a comunicar. 

3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa. 

4. Aprendre a conviure i habitar el món. 

Amb aquest projecte pretenem fer més èmfasi en els continguts següents: 

ÀREA: DESCOBERTA D’UN MATEIX 

Autoconeixement i gestió de les emocions 

• Exploració i reconeixement de les pròpies possibilitats a través del cos. 

• Actitud optimista, esforç i iniciativa per anar resolent situacions de dificultat. 

• Identificació de les emocions bàsiques a partir de les pròpies vivències. 

• Expressió de les pròpies emocions per mitjà de diferents llenguatges. 

Joc i moviment 

• Gust i valoració del joc, l’exploració sensorial i psicomotriu com a mitjà de gaudi personal i de 
la relació amb si mateix, amb els altres i amb els objectes. 

• Exploració de moviments en relació a un mateix, els altres, els objectes, i la situació 
espaciotemporal, tot avançant en les possibilitats expressives del propi cos. 

Relacions afectives i comunicatives 

• Interès i confiança per acostar-se afectivament a les emocions de les altres persones. 

• Sentiment de pertànyer al grup i compromís de participar en projectes compartits. 

Autonomia personal i relacional 

• Aplicació d’hàbits d’autonomia i rutines en la vida escolar, mostrant iniciativa i esforç. 

• Exercictació progressiva d’hàbits que afavoreixen a relació amb els altres. 

• Seguretat i confiança en les pròpies possibilitats d’aprenentatge i satisfacció pels progressos. 

 

ÀREA: DESCOBERTA DE L’ENTORN 

Exploració de l’entorn 

• Observació i identificació de qualitats d’elements de l’entorn. 

• Reconeixement de pertinença a l’escola, al grup classe i les relacions que s’hi estableixen. 

• Observació de la diversitat de costums, maneres d’interpretar la realitat, procedències, 
llengües familiars, entre un mateix i els companys/es de la classe i acceptació d’aquesta 
realitat com una manera d’aprendre. 

• Identificació de festes, tradicions, històries i llegendes de l’entorn i de Catalunya. Interès per 
participar en activitats socials i culturals i per conèixer manifestacions pròpies de les cultures 
de companys/es de classe. 

Experimentació i interpretació 

• Observació i reconeixement de semblances i diferències en organismes, objectes i materials. 

• Curiositat i iniciativa per la descoberta, per fer-se preguntes, cercar informació, compartir-la 
amb els companys/es. 
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• Reconeixement i interpretació de diferents rols observables en entorns propers i quotidians. 

Raonament i representació 

• Reconeixement de seqüències i ordenació temporal de fets i activitats de la vida. 

• Identificació d’alguns canvis en la vida quotidiana i els costums en el pas del temps i en 
situacions properes. 

• Identificació de canvis que es produeixen en l’entorn i en el temps, establint relacions causa-
efecte. 

• Ús del dibuix com a mitjà de representació: observació de la realitat, processos, canvis. 

 

ÀREA: COMUNICACIÓ I LLENGUATGES 

Observar, escoltar i experimentar 

• Participació i escolta activa en situacions habituals de comunicació. 

• Ús d’estratègies per comprendre els altres quan s’expressen verbalment, adoptant una actitud 
positiva i de respecte envers les llengües. 

• Curiositat, interès i gaudi davant les creacions musicals, visuals, literàries, audiovisuals, 
plàstiques, obres escèniques, usant estratègies per escoltar, mirar i llegir. 

• Escolta i comprensió de narracions, contes, cançons, llegendes, poesies, endevinalles i dites, 
tradicionals i contemporànies, com a font de plaer i d’aprenentatge. 

• Experimentació amb tècniques plàstiques i audiovisuals bàsiques. 

• Exercitació de destreses manuals. 

• Experimentació amb el gest i el moviment. 

Parlar, expressar i comunicar 

• Interès per compartir interpretacions, sensacions i emocions provocades per les produccions 
artístiques: literàries, musicals, teatrals, plàstiques i audiovisuals. 

• Ús i valoració progressiva de la llengua oral per evocar i relatar fets, per expressar i comunicar 
idees, desigs i sentiments, com a forma d’aclarir, organitzar i accedir al propi pensament, per 
regular la pròpia conducta i la dels altres. 

• Expressió i comunicació de fets, sentiments i emocions, vivències o fantasies a través del 
dibuix i de produccions artístiques: musicals, plàstiques, escèniques i audiovisuals. 

• Gust per participar en les converses amb l’ús progressiu de les normes que regeixen els 
intercanvis lingüístics. 

• Participació en converses sobre diferents temes, tot compartint les descobertes, hipòtesis, 
desitjos, sentiments i emocions, aprenent a contrastar i a incorporar les aportacions dels 
altres. 

Interpretar, representar i crear 

• Ús dels llenguatges verbal, musical, plàstic, matemàtic, audiovisual i corporal com a objectes 
de diversió, de creació i d’aprenentatge a través de jocs lingüístics i expressius. Apreciació de 
l’estètica de les formes literàries i artístiques, i de les sensacions i emocions que provoquen. 

• Utilització de la intuïció, la improvisació, la fantasia i la creativitat tant en l’observació i l’escolta 
com en els processos creatius i artístics. 

• Ús de materials i tècniques plàstiques per a fer representacions de manera creativa. 

• Creació individual i col·lectiva de diferents tipus de text. 

• Interpretació de cançons i danses tradicionals catalanes i d’arreu del món, i representació de 
personatges, fets i jocs d’expressió corporal. 

• Adquisició d’actituds i habilitats necessàries per posicionar-se com a intèrpret, oient, 
compositor o director: escoltar, observar, interpretar i crear. 

• Valoració i respecte per les produccions orals, gràfiques i escrites pròpies i dels companys/es 
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

ÀMBIT CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL SOCIAL I CULTURAL 

Dimensió SALUT I EQUILIBRI PERSONAL 

Competències Continguts clau 

Competència 7 

Prendre consciència del propi cos, de les emocions i sentiments 

propis i aliens, per aconseguir l’equilibri emocional i afavorir la 

convivència. 

- Organització social. 

- Educació emocional. 

Dimensió CIUTADANIA 

Competències Continguts clau 

Competència 11 

Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de béns i serveis, amb 

coneixements científics i socials per esdevenir un consumidor 

responsable. 

- Consum responsable 

- Ecosistema i paisatge 

- Organització social 

- Globalització, diferenciació i 

alteritat 
Competència 12 

Participar en la vida col·lectiva a partir de valors democràtics, per 

millorar la convivència i per afavorir un entorn més just i solidari. 

 

ÀMBIT ARTÍSTIC 

Dimensió PERCEPCIÓ COMPRENSIÓ I VALORACIÓ 

Competències Continguts clau 

Competència 2 

Utilitzar elements bàsics del llenguatge 

visual, corporal i musical i estratègies per 

comprendre i apreciar les produccions 

artístiques. 

- Percepció i exploració sensorial dels elements presents 

en l’entorn natural, cultural i artístic 

- Expressió de les idees, les emocions i les experiències 

que desvetllen les manifestacions artístiques. 

- Interès pel patrimoni i les manifestacions artístiques. 

- Satisfacció i emoció estètica 

- Recursos, formes i possibilitats comunicatives dels 

diferents elements i llenguatges artístics. 

- Funció i influència de les manifestacions artístiques i 

dels seus elements. 

Competència 3 

Comprendre i valorar elements 

significatius del patrimoni artístic proper, 

de Catalunya i d’arreu 

Dimensió INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ 

Competències Continguts clau 

Competència 5 

Emprar elements bàsics del llenguatge 

visual amb tècniques i eines artístiques 

per expressar-se i comunicar-se 

- Interès, valoració i respecte pel fet artístic i per les 

produccions artístiques pròpies i alienes. 

- Satisfacció i emoció estètica 

- Recursos, formes, possibilitats comunicatives dels 

diferents elements i llenguatges artístics. 
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Competència 6 

Interpretar música vocal i instrumental 

amb els elements i recursos bàsics del 

llenguatge musical. 

- Tècniques pròpies dels diferents llenguatges artístics. 

- Produccions artístiques: plàstiques, musicals i 

corporals. 

- Interpretació individual i col·lectiva musical i corporal. 

- Planificació dels processos de producció artística. 
Competència 7 

Emprar els elements i recursos bàsics 

del llenguatge escènic, per expressar-se, 

interpretar i comunicar-se 

Dimensió IMAGINACIÓ I CREATIVITAT 

Competències Continguts clau 

Competència 8 

Improvisar i crear amb els elements i 

recursos bàsics dels diferents 

llenguatges artístics. 

- Imaginació i creativitat en l’expressió i comunicació 

artística. 

- Interès, valoració i respecte pel fet artístic i per les 

produccions artístiques pròpies i alienes. 

- Satisfacció i emoció estètica 

- Recursos, formes, possibilitats comunicatives dels 

diferents elements i llenguatges artístics 

- Tècniques pròpies dels diferents llenguatges artístics 

- Produccions artístiques: plàstiques, musicals i 

escèniques 

- Interpretació individual i col·lectiva musical i escènica 

- Combinació de diferents llenguatges (visual, musical, 

escènic) en les creacions artístiques. 

Competència 9 

Dissenyar i realitzar projectes i 

produccions artístiques 

multidisciplinàries. 

 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC 

Dimensió COMUNICACIÓ ORAL 

Competències Continguts clau 

Competència 1 

Comprendre textos orals de la vida 

quotidiana, dels mitjans de comunicació i 

escolars. 

- Textos de tipologia diversa en diferents formats i 

suports 

- Estratègies per a la comprensió. 

- Lèxic: vocabulari usual i específic 

- Organització del text: coherència i cohesió 

- Adequació del registre 

- Elements expressius: prosòdics i no verbals 

- Estratègies per estructurar l’expressió oral 

- Estratègies de participació activa i col·laborativa 

Competència 3 

Interactuar oralment d’acord amb la situació 

comunicativa utilitzant estratègies 

conversacionals. 

Dimensió COMPRENSIÓ LECTORA 

Competències Continguts clau 

Competència 4 

Llegir amb fluïdesa per comprendre textos 

de la vida quotidiana, dels mitjans de 

comunicació i escolars en diferents formats i 

suports. 

- Lectura en veu alta: To, entonació i modulació de la 

veu. Pronunciació adequada a la variant dialectal 

corresponent. Fluïdesa.  

- Lectura silenciosa: signes de puntuació, fluïdesa.  

- Tipologia textual: textos narratius, descriptius, 

expositius, instructius, conversacionals, predictius...  
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Competència 6 

Utilitzar per comprendre el text, l’estructura i 

el format de cada gènere textual i el 

component semàntic de les paraules i de les 

estructures morfosintàctiques més habituals. 

en diferents formats i suports. 

- Característiques dels textos segons el format: 

continus i discontinus (amb esquemes, gràfics, 

audiovisuals...) i el suport: imprès o digital.   

- Textos digitals: Textos dinàmics.  

- Multimodal: escrit, imatge fixa, imatge en moviment, 

audio... 

- Lèxic: vocabulari usual i específic. 

Dimensió EXPRESSIÓ ESCRITA 

Competències Continguts clau 

Competència 8 

Planificar l’escrit d’acord amb la situació 

comunicativa i el destinatari. 

- Textos de tipologia diversa en diferents formats i 

suports. 

- Lèxic: vocabulari usual i específic. 

- Component semàntic de la llengua: comparació, 

derivació, sentit figurat... 

- Estratègies i recursos per a la producció de textos. 

- Organització del text: coherència i cohesió 

- Adequació del registre 

- Hàbit d’escriure. 

Competència 9 

Produir textos de tipologies diverses amb un 

lèxic i estructura que s’adeqüin al tipus de 

text, a les intencions i al destinatari. 

Dimensió LITERÀRIA 

Competències Continguts clau 

Competència 11 

Llegir fragments i obres i conèixer alguns 

autors i autores significatius de la literatura 

catalana, castellana, universal. 

- Textos de tipologia diversa en diferents formats i 

suports. 

- Lectura en veu alta i silenciosa. 

- Estratègies i recursos per a la producció de textos 

- Obres significatives d’autors vinculats a l’entorn. 

- Recursos retòrics. 

- Ritme i rima 

Competència 12 

Crear textos amb recursos literaris per 

expressar sentiments, realitats i ficcions. 

Dimensió PLURILINGÜE I INTERCULTURAL 

Competències Continguts clau 

Competència 13 

Ser conscient de la pertinença a la comunitat 

lingüística i cultural catalana, i mostrar 

interès per l’ús de la llengua catalana. 

- Usos no discriminatoris del llenguatge 

- Dades bàsiques sobre la diversitat sociolingüística 

- Dades bàsiques sobre les llengües familiars. 

Competència 14 

Conèixer i valorar la diversitat lingüística i 

cultural de Catalunya, l’Estat espanyol, 

Europa i el món. 
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ÀMBIT EDUCACIÓ FÍSICA 

Dimensió EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ CORPORAL 

Competències Continguts clau 

Competència 5 

Comunicar vivències, emocions i idees utilitzant els 

recursos expressius del propi cos. 

- Consciència i control del cos 

- Orientació espaciotemporal 

- Habilitats motrius bàsiques 

- Elements i tècniques de l’expressió i la 

comunicació corporal. 

- Esforç i superació 

- Cooperació i respecte 

Competència 6 

Prendre part en activitats col·lectives d’expressió i 

comunicació corporal per afavorir la relació amb els 

altres. 

Dimensió JOC MOTOR I TEMPS DE LLEURE 

Competències Continguts clau 

Competència 7 

Participar en el joc col·lectiu de manera activa 

mostrant-se respectuós amb les normes i els 

companys.  

- Habilitats motrius 

- Esforç i superació 

- Cooperació i respecte 

 

 

ÀMBIT EDUCACIÓ EN VALORS 

Dimensió PERSONAL 

Competències Continguts clau 

Competència 1 

Actuar amb autonomia en la presa de 

decisions i assumir la responsabilitat dels 

propis actes 

- Autonomia i resiliència 

- Responsabilitat i corresponsabilitat 

- Autoregulació de la conducta 

- Sensibilitat, respecte i tolerància envers els altres i la 

seva diversitat. 

Dimensió INTERPERSONAL 

Competències Continguts clau 

Competència 4 

Mostrar actituds de respecte actiu envers les 

persones, les seves idees, opcions, creences 

i les cultures que les conformen. 

- Identificació de les emocions i els sentiments dels 

altres; empatia 

- Responsabilitat i corresponsabilitat 

- Habilitats socials 

- Sensibilitat, respecte i tolerància envers els altres i la 

seva diversitat 

- Participació en el funcionament de l’aula i de l’escola 

i en activitats de l’entorn més proper 

- Hàbits cívics i de convivència en els diferents àmbits 

Competència 5 

Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i 

participació en les relacions entre les 

persones. 

Competència 6 

Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu 

que promoguin el compromís personal i les 

actituds de convivència. 
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ÀMBIT AUTONOMIA, INICIATIVA PERSONAL I EMPRENEDORIA 

Dimensió AUTOCONCEPTE 

Competències Continguts clau 

Competència 1 

Prendre consciència de les pròpies potencialitats i 

carències en els diferents àmbits de la vida. 

- Autoconeixement i autoestima: 

característiques personals, emocions i 

sentiments propis 

- Consciència i control del cos 

- Esforç i superació 

- Autocrítica 

- Autoavaluació 

Competència 2 

Adquirir confiança i seguretat en un mateix. 

Dimensió CREACIÓ I REALITZACIÓ DE PROJECTES PERSONALS I COL·LECTIUS 

Competències Continguts clau 

Competència 3 

Resoldre reptes personals i materialitzar projectes 

individuals 

- Imaginació i creativitat 

- Responsabilitat i corresponsabilitat 

- Voluntat i esforç 

- Habilitats socials i comunicatives: escoltar, 

dialogar, buscar consens, fer propostes, etc. 

- Pensament crític i creatiu 

Competència 4 

Implicar-se activament en la realització de projectes 

col·lectius 
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10. Mesures i suports universals 

Hi ha tres principis fonamentals basats en la investigació neurocientífica que guien 

el DUA i proporcionen el marc subjacent a les mesures universals que amb la 

celebració de les festes i tradicions és el que pretenem aconseguir. Aquests 3 

principis són: 

PRINCIPI I: Proporcionar múltiples maneres de representació (El “QUÈ” de 

l'aprenentatge)  

Els alumnes difereixen en la manera com perceben i comprenen la informació que 

se'ls presenta. Per la qual cosa, serà important proporcionar múltiples opcions de 

representació, ja que és essencial.  

 

PRINCIPI II: Proporcionar múltiples maneres per a l'acció i l'expressió (El ”COM” 

de l'aprenentatge)  

Els aprenents difereixen en les maneres en què poden navegar per un entorn 

d'aprenentatge i expressar el que saben. En realitat, no hi ha un mitjà d'acció i 

expressió òptim per a tots els estudiants, per la qual cosa proveir opcions per a 

l'acció i l'expressió és essencial.  

 

PRINCIPI III: Proporcionar múltiples maneres de comprometre's (El “PER QUÈ” 

de l'aprenentatge)  

El component emocional és un element crucial per a l'aprenentatge, i els alumnes 

difereixen notablement en les maneres en que poden implicar-se o motivar-se per 

aprendre. Hi ha múltiples fonts que influeixen a l'hora d'explicar la variabilitat 

individual afectiva, com poden ser els factors neurològics i culturals, l'interès 

personal, la subjectivitat i el coneixement previ, juntament amb una altra varietat 

de factors presentats. En realitat, no hi ha un únic mitjà que sigui òptim per a tots 

els alumnes en tots els contextos. Per tant, és essencial proporcionar múltiples 

formes de comprometre’s. 

Així mateix, el Decret 150/2017 atorga un paper fonamental a les famílies en la 

consecució de l’escola inclusiva, a través de la col·laboració amb el centre 

educatiu i la participació activa. Així, si és possible, es convida a la participació a 

través del claustre, les assemblees de l’AFA i del Consell Escolar.  
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11.  Atenció a la diversitat  

Les diferents metodologies de treball, d’agrupaments, d'organització i 

d’avaluació estan contemplades per tal de que tot els alumnes, 

independentment de les seves necessitats, pugui arribar a assolir els objectius 

establerts. 

De tota manera, en la planificació de cada festa i activitat, caldrà tenir en 

compte els diferents nivells dels alumnes, per tal de que cada infant pugui 

treballar a partir dels seus coneixements previs, aconseguint que cada proposta 

que es plantegi a cada alumne, li suposi un repte assumible i de millora 

personal. 

Així doncs, per tal d’integrar als alumnes amb Necessitats Educatives 

Especials, es tindrà en compte:   

1. Potenciar al màxim les capacitats dels alumnes amb necessitats educatives 

especials greus i permanents, vetllant perquè es pugui comptar amb el 

personal i recursos adients.  

2. Adequar específicament el currículum per als alumnes amb necessitats 

educatives especials.  

3. Atendre, d'acord amb les institucions específiques que se n'han d'ocupar, 

les situacions de marginació social i prevenir, tant com sigui possible, 

aquelles que, per les mancances que les envolten, corren el risc d'arribar a 

ser-ho.  

4. Atendre els alumnes amb necessitats educatives específiques degudes a 

problemes diversos. Vetllar per tal que l'entorn i els serveis de l'escola 

s'adeqüin a les seves necessitats.   
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12. Pla de treball: Actuacions i activitats  

 
 

El Pla de treball, està dividit en les festes que es treballaran cada any a l’escola 

tot concretant els diferents aspectes i característiques de cadascuna. No 

obstant, hi ha tasques i gestions que són iguals per a totes, les quals són:  

● Decorar i organitzar les exposicions de l’entrada d’infantil i primària en 

cooperació amb els cicles i segons l’època de l’any. 

● Preparar l’organització, activitats i les dates concretes en les que es 

faran les diferents activitats relacionades amb cada festa. 

● Redacció i distribució del “Mestres recordeu” i del butlletí per a les 

famílies de cada festa. Així com també actualitzar cartells i materials. 

● Proporcionar el material necessari per a cada acte festiu. 

● Fomentar la participació de famílies, alumnes i mestres en les diferents 

festes. 

● Fer i recollir les valoracions que han fets els cicles de cada festa per a 

portar a Claustre i a Consell Escolar, on també s’hi sumaran les 

propostes de millora. 

 

Festa: CASTANYADA 

Descripció 
És la festa de tardor que celebrem a l’escola. Un dels costums més característics de la 

diada de Tots Sants és la Castanyada que se celebra al voltant del 31 d’octubre. 

A part de fer treballs relacionats amb l’època de l’any (infantil i 1r), es decora l’entrada i 

passadissos. Es treballa les qualitats i propietats de cada una de les fruites de la tardor, 

colors, poemes, cançons, etc. 

De P3 fins a 3r es fan panellets a la classe i una exposició d’aquests. 

El dia de la Castanyada, a infantil es rep a la Castanyera a l’odeó que els dona 

castanyes. La resta de classes també mengen castanyes al pati. A més, convidant a les 

famílies a veure-ho, es fan danses al pati 

Durant aquesta època, de P3 a 2n s’aprofita per a fer una sortida al bosc. Els grups de 3r 

reviuen la festa de Sant Simó, fent una sortida i menjant sabres. 

Objectiu 

específic 

- Comprendre i aprendre aspectes culturals entorn la Castanyada i la tardor 

- Conèixer la transformació dels aliments: elaboració de panellets. 

-  Reconèixer diferents aliments i fruits de la tardor. 

- Conèixer literatura, música i danses entorn la Castanyada i la tardor. 

- Treballar vocabulari propi de la Castanyada i la tardor. 
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- Treballar en equip i autònomament. 

- Compartir una estona amb tots els alumnes, famílies i mestres amb la finalitat de 

celebrar la Castanyada. 

Indicadors • % d’assistència de famílies a les danses de la Castanyada (mínim 60%) 

• Número d’activitats fetes entorn La Castanyada i tardor 

• Valoració per nivells, cicles, Claustre i Consell Escolar dels actes i activitats fetes. 

• Propostes de millora. 

Temporalització Entre octubre i mitjans de novembre 

Tasques a 

realitzar 

➢ Muntar i desmuntar l’exposició de panellets de primària i d’infantil. 

➢ Elaborar el full informatiu per les famílies i “mestres recordeu” 

➢ Facilitar la recepta de panellets a infantil i cicle inicial. 

➢ Distribuir estris de treball (bols i pinzells) i comprar el material per l’exposició (safates i 

blondes). 

➢ Fer fotografies i vídeos dels diferents actes. 

 

Festa: NADAL 

Descripció 
En començar el mes de desembre, treballem de ple en les Festes de Nadal. 

L’escola s’adorna amb motius d’hivern. 

És per aquestes dates que els alumnes realitzen diverses activitats: manualitats 

nadalenques, recitar poemes, fer postals (els alumnes de P5 envien la postal per 

correu), cantar nadales, visita de les paradetes de Sta. Llúcia… 

Els alumnes de 6è preparen la representació de l’obra de teatre “Els Pastorets”, que 

mostraran a tots els alumnes de l’escola i per a les seves famílies. Lligat amb l’obra es 

fa un activitat de dimonis amb els alumnes de P3 i 6è, perquè perdin la por. 

Per infantil i cicle inicial, els mestres representen l’obra de titelles “història d’en Fumera” 

i un altre dia els va a veure a l’aula (són alumnes de 6è disfressats). També arriba el tió 

a l’escola per cicles, que hauran d’alimentar, ja que l’últim dia del trimestre tots els 

alumnes faran cagar el tió (per nivells i cada cicle té un tió), el qual els regalarà jocs i 

materials per a l’aula. 

Objectiu 

específic 

- Comprendre i aprendre aspectes culturals entorn el Nadal i l’hivern 

- Conèixer literatura, música i danses entorn el Nadal i l’hivern. 

- Treballar vocabulari propi del Nadal i ‘hivern. 

- Treballar en equip i autònomament. 

- Posar interès i atenció durant les activitats. 

- Compartir una estona amb tots els alumnes, famílies i mestres amb la finalitat de 

celebrar el Nadal. 

Indicadors • % d’assistència de famílies de 6è a la representació dels Pastorets (mínim 50%) 

• Número d’activitats fetes entorn el Nadal i hivern 
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• Valoració per nivells, cicles, Claustre i Consell Escolar dels actes i activitats 

fetes. 

• Propostes de millora. 

Temporalització Tot el mes de desembre, concentrant moltes de les activitats la última setmana del 

trimestre. 

Tasques a 

realitzar 

➢ Recordar al cicle que pertoqui la decoració de l’entrada. 

➢ Elaborar el full informatiu per les famílies i “mestres recordeu” 

➢ Comprar i embolicar  regals tió i 2 capses de neules per nivell. 

➢ Organitzar horaris, tasques, reforços, dies, etc. per a cada acta. 

➢ Fer fotografies i vídeos dels diferents actes. 

 

Festa: DENIP 

Descripció 
És una realitat que des de l’escola es treballa, s’aposta i es viu per ser, fer i conviure 

amb (i per) la No-violència i la Pau al llarg de tot l’any. Tanmateix, celebrem el dia 

escolar vers aquesta, ja que compartim que “conviure” significa viure plegats i en bona 

relació. 

La convivència demana la formació integral de la persona i es fonamenta en els valors 

de la pluralitat, la participació democràtica, la inclusió social, la igualtat d’oportunitats, el 

respecte a la diferència, la gestió positiva de conflictes i la cultura de Pau (Departament 

d’educació 2019). 

Per consegüent, considerem necessari celebrar aquesta data com a reflex de la nostra 

contribució personal cap a la societat que ens envolta, fent tot un matí una gimcana 

amb grups internivells (alumnes de totes les edats barrejats), on fan activitats 

cooperatives i de conscienciació de la no violència. 

Així, s’organitza un acte conjunt amb les famílies, el qual varia any rere any. També a 

nivell d’aula, especialistes i de cicles s’organitzen diferents activitats entorn la 

consciència i reflexió vers el dia de la No-violència i la Pau.  

Objectiu 

específic 

- Sensibilitzar que la pau és molt més que l'absència de guerres i baralles. 

- Conèixer i familiaritzar-se amb els conceptes d'amor universal, de no-violència i de 

pau positiva, així com amb els procediments de reivindicació no-violenta dels drets 

humans. 

- Conèixer persones i/o grups que lluiten per la pau i la justícia al món. 

- Saber resoldre els conflictes de manera pacífica i dialogant, és a dir, expressant les 

opinions de forma tranquil•la, clara i ordenada. 

- Compartir una estona amb tots els alumnes i mestres amb la finalitat de celebrar la 

diada de la no-violència i la pau. 

Indicadors • % d’assistència de famílies en l’acte del DENIP (mínim 60%) 

• Valoració per nivells, cicles, Claustre i Consell Escolar de les activitats fetes. 
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• Propostes de millora. 

Temporalització Durant el mes de gener i 30 gener DENIP 

Tasques a 

realitzar 

➢ Elaborar el full informatiu per les famílies i “mestres recordeu” 

➢ Organitzar la gimcana internivells. 

➢ Decorar l’edifici d’infantil amb l’ajuda de les famílies. 

➢ Organitzar un acte conjunt amb les famílies. 

➢ Fer fotografies i vídeos dels diferents actes. 

 

Festa: LLENGÜES MATERNES 

Descripció El 21 de febrer és el  Dia Internacional  de les llengües maternes, aquesta diada 

convida a  promoure la diversitat lingüística, cultural i el multilingüisme. 

Aquest dia fou aprovat a la Conferència General de la UNESCO el novembre de 1999 i 

està destinat a difondre la importància del reconeixement i la pràctica de les llengües 

maternes del món, sobretot de les que són minoritàries, moltes de les quals estan en 

perill d’extinció.  

Es va fixar el 21 de febrer com a data escollida en memòria dels incidents que van tenir 

lloc a Bangladesh al 1952, quan la policia i l’exèrcit de l’estat pakistanès, que ocupava 

llavors aquest país, van obrir foc sobre la multitud dels parlants de Bengalí que es 

manifestaven a favor dels seus drets lingüístics. 

Les llengües són els instruments més poderosos per a la preservació i el 

desenvolupament del nostre patrimoni cultural tangible i intangible. Al món es parlen 

més de 6000 llengües i a Catalunya se’n parlen 300. 

A la nostra escola duem a terme una sèrie d’activitats com són: 

• A tots els nivells es canten cançons amb diferents llengües 

• A infantil, les famílies venen a l’aula a explicar contes amb la seva llengua i/o 

jocs, cançons, danses, etc. 

Objectiu 

específic 

- Conèixer literatura, música i danses entorn les llengües maternes de la classe. 

- Ser respectuós amb les diferents mostres populars d’arreu del món. 

- Conèixer altres llengües i valorar-les. 

- Participar activament en les activitats proposades. 

- Compartir una estona amb tots els alumnes, famílies i mestres amb la finalitat de 

celebrar la diada de les llengües maternes. 

Indicadors • % de famílies assistents a cada nivell (mínim 20% per aula) 

• Valoració de les activitats realitzades per nivells i cicles. 

• Propostes de millora. 

Temporalització Al voltant del 21 de febrer si no és possible fer-ho el mateix dia. 

Tasques a 

realitzar 

➢ Fer fotografies i vídeos dels diferents actes. 
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Festa: CARNESTOLTES 

Descripció 
Aquesta festa és una de les més esperades pels nens i nenes de les escoles. A tots els 

centres es respira un ambient de festa i de gresca. 

Moltes són les activitats que han de portar a terme els alumnes depenen de la seva 

edat: fer antifaços, carotes, enginyar les disfresses, redactar el pregó…i seguir les 

consignes que en Carnestoltes ens envia una setmana abans.  

El dijous llarder, a part d’entrepans de truita i botifarra per esmorzar, els d’infantil i cicle 

inicial fan tallers relacionats amb Carnaval, ja que de 3r a 6è van tot el dia d’excursió al 

Corredor. 

Tot ha d’estar a punt per sortir a la Rua, que cada any s’organitza dins de l’escola i a on 

es llueixen les disfresses fent una dansa per nivell. a la que assisteixen pares, avis, 

familiars… per veure el resultat de la feina feta a la classe durant els dies previs. Els 

alumnes de 6è fan d’acompanyants d’en Carnestoltes i animen a tothom a fer festa i 

xerinola. 

En finalitzar la festa, l’AFA obsequia a petits i grans pa amb xocolata desfeta. 

Aquesta festa, la qual s’inclou dins del treball curricular, ens permet aplicar la 

competència artística tant per les disfresses elaborades com per les danses. 

De P3 a 3r es fa el dimecres de cendra, on es representa la mort d’en Carnestoltes i 

l’arribada de la vella quaresma, a la qual li tallaran cada divendres una cama a l’odeó, 

amb rodolins fets pels alumnes. 

Objectiu 

específic 

- Comprendre i aprendre aspectes culturals entorn el Carnestoltes i la quaresma 

- Conèixer literatura, música i danses entorn el Carnestoltes i la quaresma. 

- Treballar vocabulari propi del Carnestoltes. 

- Treballar en equip i autònomament. 

- Participar activament en les activitats proposades. 

- Compartir una estona amb tots els alumnes, famílies i mestres amb la finalitat de 

celebrar el Carnestoltes. 

Indicadors • % d’assistència de famílies el dia de Carnestoltes (mínim 60%) 

• Número d’activitats fetes entorn Carnestoltes i la vella Quaresma 

• Valoració per nivells, cicles, Claustre i Consell Escolar dels actes i activitats 

fetes. 

• Propostes de millora. 

Temporalització Febrer, i concretant els actes festius en les dates assenyalades pel calendari escolar: 

Dijous llarder, Carnestoltes i dimecres de cendra. 

Tasques a 

realitzar 

➢ Comprar el confeti i material necessari per elaborar les disfresses. 

➢ Buscar una persona que faci de Carnestoltes i animar al grup de famílies de la 
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Rocaina a participar de la festa. 

➢ Elaborar el full informatiu per les famílies i “mestres recordeu” 

➢ Organitzar la tarda del carnaval i el dijous llarder. 

➢ Fer fotografies i vídeos dels diferents actes. 

 

Festa: SANT JORDI 

Descripció 
Quan arriba la primavera, arriba també la festa de Sant Jordi. És per aquestes dates 

que l’escola s’omple de flors, dracs, cavallers, princeses i roses. 

La majoria d’activitats que portem a terme tenen un fort component literari, el llegir i 

l’escriure són activitats que es van treballant al llarg de l’any, però aquestes, tenen 

especial rellevància amb l’arribada de Sant Jordi. Per tant, és també la festa de les 

lletres i de la literatura. 

Cada any l’escola fa una exposició de contes, on els alumnes, per nivells, escriuen un 

llibre diferent: amb símbols, inventat, rodolins, acròstics, etc.  També es fa un punt de 

llibre diferent per nivells. 

Per infantil i cicle inicial, les mestres fan la representació de la “Llegenda de Sant Jordi”. 

El 23 d’abril, al matí fem “lectura a cel obert” a tota l’escola, on ens reunim al pati i 

compartim llibres portats de casa pels alumnes. A la tarda, convidem a totes les famílies 

a gaudir del concert de Sant Jordi, on tots els grups d’alumnes de l’escola canten 

cançons relacionades amb la diada i/o amb la primavera. 

Per aquesta època, els alumnes de P4 van a l’Ajuntament a veure els gegants de la 

ciutat i els alumnes de 3r van a visitar tot l’Ajuntament. Els de P5 i 2n van a la biblioteca 

Antoni Comas a veure un espectacle de conta-contes i els alumnes de 1r participen en 

el concurs de murals de Sant Jordi de l’institut Thos i codina. 

Objectiu 

específic 

- Conèixer les tradicions i festes populars: Sant Jordi 

- Introduir els rols de gènere als més petits, tot afavorint el rebuig d’estereotips 

- Conèixer literatura, música i danses entorn Sant Jordi i la primavera. 

- Treballar vocabulari propi de Sant Jordi i la primavera 

- Treballar en equip i autònomament. 

- Participar activament en les activitats proposades. 

- Compartir una estona amb tots els alumnes i mestres amb la finalitat de celebrar la 

diada de Sant Jordi. 

Indicadors • % d’assistència de famílies al concert de Sant Jordi (mínim 60%) 

• Número d’activitats fetes entorn Sant Jordi. 

• Valoració per nivells, cicles, Claustre i Consell Escolar dels actes i activitats 

fetes. 

• Propostes de millora. 

Temporalització A l’abril, i els actes de màxima celebració el 23 d’abril dia de Sant Jordi 
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Tasques a 

realitzar 

➢ Muntar i desmuntar l’exposició dels llibres realitzats pels diferents cursos a l’entrada 

de l’escola. 

➢ Elaborar el full informatiu per les famílies i “mestres recordeu” 

➢ Vetllar per continuar realitzant la lectura a cel obert. 

➢ Col·laborar en l’organització del concert de Sant Jordi. 

➢ Fer fotografies i vídeos dels diferents actes. 

 

Festa: FESTA D’ESCOLA 

Descripció 
Vàries són les activitats que es porten a terme al finalitzar cada curs escolar. 

Una de les més representatives és la festa de fi de curs. 

Un dissabte de juny, durant tot el dia, a l’escola, es fan activitats diverses per a totes les 

edats: tallers, cursa, ball de la Rocaina, mostra dels extraescolars, concurs de 

pastissos, exposició de l’eix transversal, espectacle infantil, xeringada, sopar i ball per a 

tothom. On els alumnes de 5è i les seves famílies organitzen un bar, per tal de recollir 

diners pel seu viatge de 6è. La Festa l’organitza una comissió mixta entre docents i 

famílies de l’escola procurant fer tot un seguit d’activitats que facin la delícia dels nens i 

nenes. 

Els últims dies per nivells, es fan diferents activitats d’aigua per a fer passar la calor dels 

dies de juny. 

L’últim dia de curs, a l’odeó, es fa el comiat dels alumnes de 6è, on amb discursos i 

recordatoris de tota la seva escolaritat se’ls desitja molta sort en la nova etapa que 

començaran. També són cridats un a un per tal de rebre un llibre de record fet pels seus 

fillols i una orla. 

Els alumnes d’infantil, l’últim dia també organitzen una fireta amb activitats de cucanya 

al pati. 

Objectiu 

específic 

- Gaudir d’una activitat festiva i lúdica 

- Participar activament en les activitats proposades 

- Treballar en equip i autònomament 

- Compartir una estona amb tots els alumnes, famílies i mestres amb la finalitat de 

celebrar el final de curs. 

Indicadors • % d’assistència de famílies, alumnes i mestres el dia de la festa d’escola (mínim 

50%) 

• Valoració per part de cicles, Claustre i Consell Escolar de la festa de fi de curs. 

• Valoració dels alumnes i mestres de 6è de la festa de comiat. 

• Propostes de millora. 

Temporalització Juny, fent la festa d’escola l’últim dissabte abans de la jornada intensiva i el comiat de 

6è l’últim dia de curs. 
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Tasques a 

realitzar 

➢ Establir reunions amb les famílies per organitzar la festa de fi de curs. 

➢ Engrescar i animar el claustre, els alumnes i  les famílies. 

➢ Elaborar el full informatiu per les famílies i “mestres recordeu” 

➢ Organitzar els diferents tallers amb la col·laboració de mestres, alumnes i famílies. 

➢ Col·locar diferents contenidors pels espais de l’escola i engrescar els assistents a 

què separin la brossa correctament. 

➢ Fer fotografies i vídeos dels diferents actes. 

➢ Organitzar i preparar el comiat de 6è i la fireta d’infantil. 

 

A nivell general, els indicadors que ens serviran per proporcionar informació 

significativa sobre l’impacte del nostre projecte són: 

★ Participació de les famílies en les diferents activitats. 

★ Èxit de les diferents festes organitzades. 

★ Nombre d’assistència. 

★ Èxit de noves propostes. 

★ % d’assistents d’alumnes i famílies. 

★ Valoracions de cicles, claustre i Consell Escolar 
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13. Planificació de l’avaluació  

 
L’avaluació d’aquest projecte, com ja s’ha indicat anteriorment, es farà a través 
de la valoració feta per nivells, cicles i portada a Claustre i Consell Escolar. 
Tenint sempre en compte les propostes de millora o les coses que es valori que 
millor caldria canviar-les. Així doncs, serà una avaluació formativa i amb un 
seguiment constant en la que, a l’hora d’organitzar una festa, es tindrà en 
compte les valoracions i propostes de l’any anterior, per posteriorment i amb els 
canvis fet, tornar a valorar-la. 
 
També es tindrà molt en compte els indicadors dels criteris d’avaluació: 
 

a. Indicadors dels criteris d’avaluació 

 

➔ % d’implicació i col·laboració dels membres de cada cicle i si s’escau, de 

la comissió de festes. 

➔ % de participació de les famílies en les diferents activitats. 

➔ % d’èxit de les diferents festes organitzades. 

➔ % d’activitats a millorar. 

Per a fer una avaluació correcte, també es tindran en compte els resultats dels 

indicadors que s’han posat per a cada festa i en una enquesta a tota la 

comunitat educativa (alumnes, famílies i claustre, adaptada a cada nivell) que 

es passarà a final de curs. 

 

b. Instruments d’avaluació 

 

➔ Nombre d’assistència. 

➔ Enquesta a alumnes, famílies i claustre 

➔ Valoracions de cicles, claustre i Consell Escolar 

➔ Propostes de millora i/o canvis. 

Cal tenir en compte que les activitats proposades s’avaluaran segons diversos 

criteris: interès, motivació, participació en les activitats, etc. on es faran servir 

graelles d’observació i fulls de seguiment tant a nivell individual, com per les 

grupals. 
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14. Estratègies de consolidació  

 

Les estratègies que s’utilitzaran per consolidar, generalitzar i millorar les 

diferents festes dins del centre educatiu són:  

❏ Fer reunions periòdiques amb els membres de la comissió (si n’hi ha) 

❏ Gestionar el trànsit d’informació entre comissió, cicles, claustre, etc. 

❏ Organitzar el material i estris. 

❏ Actualització de cartells i materials. 

❏ Coordinació amb les famílies. 

❏ Engrescar i animar el claustre, els alumnes i  les famílies. 

❏ Tenir sempre present les propostes de millora i/o de canvi dels anys 

anteriors, així com també les valoracions fetes. 
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