
 

Aprovat pel Claustre i pel Consell Escolar 

el 10 de maig de 2021 

“Per aprendre’ns a comunicar efectivament cal que acceptem que tots som diferents  

en la forma en la que percebem el món i a utilitzar el coneixement com a guia  

per comunicar-nos amb els altres”. 

Anthony Robbins 



PLA DE COMUNICACIÓ 2021-2026                                               ESCOLA TAGAMANENT 
 

 

 

Índex 

 

1. Introducció  

2. Canals de comunicació de l’escola 

2.1. Comunicació amb les famílies i amb entitats 

2.2. Canals de comunicació de l’escola 

2.2.1. Correu corporatiu  

2.2.2. Correu de les famílies 

2.2.3. Pagina web 

2.2.4. Instagram 

2.2.5. Twitter 

2.2.6. Cartellera escola 

2.2.7. Blocs d’aula 

2.2.8. Google Drive i Fotos 

3. Documentació i autoritzacions  

4. Objectius i indicadors 

5. Difusió del pla de comunicació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLA DE COMUNICACIÓ 2021-2026                                               ESCOLA TAGAMANENT 
 

 

1. Introducció 

El Pla de comunicació de l’escola Tagamanent és un document que explica com 

s’organitza el centre a nivell comunicatiu. Té com a objectiu, garantir que tothom dins i 

fora de l’escola conegui quins són els objectius comunicatius i quines estratègies, 

recursos, canals i accions a desenvolupar per generar una comunicació eficient que  

permeti difondre de manera exitosa la tasca de l’escola. 

El pla defineix quins són els canals de comunicació oficials del centre, així com l’ús de 

cada un d’ells depenent de cada situació informativa, comunicativa, organitzativa o 

pedagògica. 

  

2. Canals de comunicació de l’escola 

2.1. Comunicació amb les famílies i amb entitats 

L’escola Tagamanent és un centre obert i connectat amb totes les persones que 

conformen el centre i amb aquelles que hi donen suport directa o indirectament. 

Per aquest motiu, la comunicació és una eina bàsica per transmetre informacions a 

mestres, famílies i entitats que donen suport a l’escola. 

Per tal de transmetre les informacions a les famílies i fer el seguiment de l’alumne/a 

l’escola posa a disposició de les famílies una hora setmanal de l’horari d’exclusives de 

l’equip docent per tal de realitzar les entrevistes.  

Per tal d’assegurar un mínim de dues trobades durant el curs es dediquen dues 

setmanes al mes de desembre i al mes d’abril/maig per tal de fer una reunió de 

seguiment on s’informa de l’evolució de l’infant a nivell emocional, conductual i 

d’aprenentatges. Aquesta reunió es realitza després de dur a terme, per part del 

professorat, una reunió d’avaluació grupal on es destaquen aquells aspectes rellevants 

que fan referència a les dinàmiques del grup. Les famílies poden escollir l’hora de 

l’entrevista a través d’un formulari. 

Per tal rebre les informacions de l’evolució acadèmica de l’alumnat l’escola creen cinc 

informes. Dos informes s’envien al correu corporatiu dels infants als mesos de 

desembre i maig i estan elaborats per l’alumnat en un format d’autoavaluació i on els 



PLA DE COMUNICACIÓ 2021-2026                                               ESCOLA TAGAMANENT 
 

docents expressen el seu parer sobre les aportacions dels infants. Aquests informes es 

fan de P5 fins a 6è i estan seqüenciats per tal d’adaptar-los a l’edat de l’alumnat. 

Durant el curs els docent elaboren dos informes qualitatius que s’envien al correu 

electrònic corporatiu de P3 a 3r i al correu de les famílies de 4t a 6è els mesos de febrer 

i de juny. Aquest informe està elaborat i signat per tots els docents que intervenen amb 

l’alumnat i que prèviament han realitzat l’avaluació de cada un dels infants.  

L’atenció a les famílies de manera habitual també es pot fer amb el correu dels docents, 

amb el correu de direcció o mitjançant una trucada telefònica. 

El centre també prioritza la relació amb les entitats que conformen el seu entorn 

educatiu (Departament d’Educació, Ajuntament, entitats del poble, empreses 

educatives, etc) i es relaciona mitjançant el seu correu electrònic 

(info@escolatagamanent.cat i/o a8039707@xtec.cat). 

    

2.2. Canals de comunicació de l’escola 

L’escola disposa de diversos canals de comunicació amb l’objectiu d’informar a les 

famílies sobre les activitats pedagògiques que porta a terme l’escola i sobre activitats 

organitzatives que afecten a les famílies i l’alumnat. 

Aquests canals de comunicació ajuden a relacionar-se amb les famílies i visibilitzar la 

tasca educativa que es duu a terme al centre. Va adreçada a tota la comunitat educativa 

i a totes aquelles persones que estiguin interessades en l’escola. 

Els canals de comunicació amb les famílies són: 

Eines comunicatives Destinataris Objectiu 

Correu corporatiu Famílies de P3 a 3r Enviar i rebre informacions de l’escola 

Alumnes de 4t a 6è Utilització pedagògica del correu 

Correu famílies Famílies de P3 a 3r Rebre informacions només per famílies 

Alumnes de 4t a 6è Enviar i rebre informacions de l’escola 

Pagina web Comunitat educativa Informacions generals d’escola 

Instagram Comunitat educativa Activitats pedagògiques 

Twitter Comunitat educativa Informacions organitzatives 

Cartellera escola Famílies escola Informacions rellevants de l’escola i de 

l’entorn. Així com les legals. 

Bloc d’aula Comunitat educativa Realitzar tasca pedagògica i de difusió 

Google Fotos Famílies escola Mostrar activitats d’aula. 

  

mailto:info@escolatagamanent.cat
mailto:a8039707@xtec.cat


PLA DE COMUNICACIÓ 2021-2026                                               ESCOLA TAGAMANENT 
 

2.2.1 Correu corporatiu  

L’escola té un domini propi que permet crear, gestionar i eliminar usuaris i comptes de 

correu corporatiu. Utilitza la plataforma GSuite de Google. Amb aquesta plataforma 

que, pertany a Google for Education, es garanteixen la privacitat de les dades de 

l’alumnat, es prohibeix la publicitat i impedeix crear perfils d’usuaris a l’empresa 

subministradora del correu electrònic. 

Les persones encarregades de crear, gestionar i eliminar els usuaris del correu 

corporatiu de centre són els membres de l’equip directiu, l’administrativa i el 

coordinador de Cultura Digital. 

Hi ha dos grups diferenciats amb diferents permisos que tenen correu corporatiu: 

- Alumnes: Disposen de correu però no accedeixen a veure la resta d’alumnes. 

- Docents: Disposen del correu, accedeixen al correu dels alumnes i de 4t a 6è 

tenen accés al correu privat de les famílies per tenir contacte directe. 

 Correu corporatiu de l’alumnat: 

Quan una família arriba  l’escola se’ls obre un correu corporatiu Gmail (GSuite) amb el 

domini @escolatagamanent.cat. S’envia un correu a les famílies nouvingudes explicant 

el funcionament del correu i proporcionant la contrasenya que caldrà canviar la primera 

vegada que s’accedeix al correu. Les contrasenyes són d’ús privat i el centre no hi tindrà 

accés. Sempre que algun usuari ho demani es podrà restablir la contrasenya, notificant 

la incidència a l’equip directiu. 

El correu corporatiu l’utilitza la família durant tota l’escolaritat per rebre les 

informacions o circulars educatives que puguin ser de l’interès de la família i de 

l’alumnat: circulars, informes, avaluacions, reunions, trobades virtuals, etc. 

Excepcionalment, s’enviarà les circulars als correus dels representants legals quan 

aquestes continguin informacions sensibles que no s’hagin de compartir amb l’alumnat i 

només siguin de l’interès de la família. 

A partir de 4t, l’alumnat té accés al correu corporatiu per realitzar activitats 

pedagògiques. En aquest moment les circulars de l’escola s’enviaran al correu que hagin 

proporcionat els representants legals dels infants. 

L’escola pot permetre l’accés a les aplicacions derivades del correu dins del seu domini. 

A mesura que l’alumnat va passant de curs es van afegint aplicacions perquè en puguin 
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fer ús. Principalment l’alumnat a partir de 4t té accés al correu, al Drive, als Documents, 

al Calendari, al Blogger, al Fotos, al Classroom i al Meet. 

Quan l’alumnat cursa el darrer curs a l’escola, el correu corporatiu queda eliminat 

durant el mes de juliol. Aquelles famílies que ho desitgin tindran l’opció de migrar la 

informació del correu a un altre correu durant el mes de juny i posteriorment serà 

eliminat per part del centre. 

 Correu corporatiu dels docents: 

Cada docent, que estigui més de 15 dies al centre, disposarà d’un correu corporatiu 

amb les següents finalitats: 

- Rebre o donar informacions o comunicacions internes del centre.  

- Comunicar-se amb les famílies a través del correu corporatiu. 

- Crear activitats educatives a través de la plataforma GSuite. 

El correu corporatiu docent quedarà eliminat durant el mes de juliol, quan els docents 

facin el darrer curs a l’escola. Tindran l’opció de migrar la informació del seu correu a 

un altre correu durant el mes de juny i posteriorment serà eliminat.  

La comunicació dels docents amb les famílies serà per telèfon o per correu electrònic. 

Mai a través d’un telèfon particular, llevat d’urgències mèdiques o d’altres . En el cas 

de les demandes de les famílies s’enviaran amb còpia al correu general de l’escola 

(info@escolatagamanent.cat). 

Docents i famílies tenen el deure de mirar el correu electrònic per tal de mantenir 

unes relacions fluïdes i estar informats de les activitats i informacions del centre. 

 

 

2.2.2 Correu de les famílies 

Quan les famílies comencen la seva etapa escolar al centre es demanen els correus 

electrònics dels representants legals per tal d’utilitzar-los per les següents finalitats: 

- Comunicar qualsevol informació sensible que no es pugui utilitzar el correu 

corporatiu de l’alumnat de P3 a 3r. 

- Enviar informacions organitzatives, pedagògiques o informatives a les famílies de 

manera conjunta a partir de 4t. 

- Amb aquest correu també es poden relacionar amb els i les docents. 
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Aquests correus són dades personals de les famílies i l’equip directiu té l’obligació de 

custodiar-les i no compartir-les amb altres famílies. Les famílies hauran d’informar del 

canvi o modificació del correu en el cas que es produeixi a l’equip directiu.  

L’equip directiu, administració i els docents tutors tenen accés al correu de les famílies 

dels quan són els tutors/es.  

 

2.2.3. Pàgina web 

L’escola disposa d’una pàgina web nova des del curs 2019/2020. Utilitza la plataforma 

nodes del Departament d’Educació i està vinculat al domini de l’escola. El seu accés és 

www.escolatagamanent.cat. La pàgina web està administrada per l’equip directiu i el 

coordinador de Cultura Digital i s’encarreguen d’afegir contingut de caire informatiu, 

organitzatiu i pedagògic del centre. L’AFA té el seu propi espai dins la pàgina i gestiona 

el seu contingut. 

La pàgina web és la imatge exterior del centre i cal vetllar per la seva constant 

actualització, ja sigui del contingut estàtic (pàgines) o del contingut més dinàmic 

(articles). 

 

2.2.4. Instagram  

Al curs 2019/2020 es va obrir un compte d’Instagram de l’escola (@escolatagamanent). 

L’objectiu d’aquesta xarxa social és donar la possibilitat a la comunitat educativa de 

conèixer quines activitats pedagògiques rellevants portem a terme al centre. 

Aquesta xarxa social està administrada per l’equip directiu però per tal de donar-hi 

contingut, totes les comunitats tenen un dia assignat per tal de mostrar alguna activitat 

pedagògica on s’hi vegi la metodologia de l’escola. 

És molt important tenir en compte els següents aspectes: 

- Representar de manera equitativa tots els cursos de la comunitat. 

- El text ha d’explicar l’activitat que es mostra i definir l’objectiu pel qual es realitza. 

- Les fotografies han de ser generals i cal tenir en compte l’autorització dels drets 

d’imatges dels infants en les xarxes socials.  

- Es poden agrupar les fotografies elaborant mosaics i posant fotografies per separat. 

Donat que es una xarxa social de fotografies cal tenir en compte l’estètica. 

 

http://www.escolatagamanent.cat/
https://www.instagram.com/escolatagamanent/
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2.2.5. Twitter 

Al curs 2019/2020 es va obrir un compte de Twitter de l’escola (@ETagamanent). 

L’objectiu d’aquesta xarxa social és donar la possibilitat a la comunitat educativa de 

conèixer les informacions més rellevants que surten de manera puntual. 

Aquesta xarxa social està administrada per l’equip directiu. 

Els missatges que donarà l’escola a través d’aquest canal seran: 

- Informacions rellevants d’activitats que realitza l’escola. 

- Informacions de circulars informatives destacades. 

- Cartells que es pengen a les cartelleres/ portes exteriors de l’escola. 

 

2.2.6. Cartelleres de l’escola 

A l’escola tenim dues cartelleres al porxo d’entrada. La cartellera de l’esquerra són 

informacions de l’escola i la cartellera de la dreta es per informacions de l’AFA, el 

menjador o l’Ajuntament de La Garriga. 

Les portes exteriors també s’utilitzen de cartellera i s’hi pengen els cartells que fan 

referència a activitats properes i són d’interès per a les famílies. 

 

2.2.7. Blocs de generació 

Els blocs de generació de l’escola són el “foradet” del pany per on les famílies poden 

veure, conèixer i participar de les activitats que es fan a l’aula. S’actualitzen cada dues 

setmanes. 

Cada generació té el seu bloc. Els blocs els gestionen l’alumnat i els tutors de cada aula.  

 

 

2.2.8. Google Fotos d’aula 

A l’escola utilitzem el Google Fotos per mostrar a les famílies les activitats que fem a 

l’aula en format de fotografies i vídeos. Es van penjant de manera regular, mínim cada 

dues setmanes. 

El Google Fotos pot ser administrat pels docents o pels alumnes. 

Els àlbums es comparteixen amb les famílies a través del correu corporatiu de la família. 

També es pot utilitzar el Drive com a repositori de fotografies. 

 

https://twitter.com/ETagamanent
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3. Documentació, autoritzacions i circulars informatives 

L’escola disposa de documentació que ajuda al coneixement del centre i informa sobre 

les activitats i projectes pedagògics que es duen a terme. Aquests documents pretenen 

comunicar la identitat del centre.  

Els següents documents estan penjats a la pàgina web del centre: 

- Projecte de direcció 

- PEC (Projecte Educatiu del Centre) 

- NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del Centre) 

- PLC (Pla Lingüístic de Centre) 

- Pla de convivència 

- Pla de comunicació del centre 

L’escola disposa d’autoritzacions i circulars informatives penjades a la web del centre: 

- Circular correu corporatiu de l’escola. 

- Carta de compromís educatiu Escola Tagamanent 19/23. 

- Autorització administració medicaments. 

- Autorització ús de serveis i recursos digitals. 

- Autoritzacions globals escolarització 2020-21. 

- Autorització per a la sortida del centre . 

- Sol·licitud de recollida de l’alumnat dins horari lectiu. 

- Sol·licitud per l’enregistrament d’imatges i la captació de fotografies al centre.  

- Declaració jurada de delictes sexuals dels familiars. 

- Protocol de participació de les famílies dins del centre. 

- Protocol per a la prevenció, detecció o tractament dels polls. 

- Informacions específiques de l’espai migdia, SAM i SAT  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://agora.xtec.cat/ceiptagamanent/wp-content/uploads/usu914/2019/11/Circular-correu-corporatiu-escolatagamanent.pdf
https://agora.xtec.cat/ceiptagamanent/wp-content/uploads/usu914/2019/11/carta-de-compromis-educatiu.pdf
https://agora.xtec.cat/ceiptagamanent/wp-content/uploads/usu914/2019/09/Autoritzaci%C3%B3-administraci%C3%B3-medicaments.pdf
https://agora.xtec.cat/ceiptagamanent/wp-content/uploads/usu914/2019/09/Autoritzaci%C3%B3-%C3%BAs-de-serveis-i-recursos-digitals.pdf
https://agora.xtec.cat/ceiptagamanent/wp-content/uploads/usu914/2019/11/Autoritzacions-globals-escolaritzaci%C3%B3-2020-21.pdf
https://agora.xtec.cat/ceiptagamanent/wp-content/uploads/usu914/2019/11/Circular-per-autoritzar-la-sortifda-del-centre-c%C3%B2pia.pdf
https://agora.xtec.cat/ceiptagamanent/wp-content/uploads/usu914/2019/09/Sol%C2%B7licitud-de-recollida-dins-horari-lectiu.pdf
https://agora.xtec.cat/ceiptagamanent/wp-content/uploads/usu914/2019/09/Sol%C2%B7licitud-de-recollida-dins-horari-lectiu.pdf
https://agora.xtec.cat/ceiptagamanent/wp-content/uploads/usu914/2019/09/Protocol-de-participaci%C3%B3-de-les-fam%C3%ADlies-dins-del-centre.pdf
https://agora.xtec.cat/ceiptagamanent/wp-content/uploads/usu914/2019/09/Protocol-per-a-la-prevenci%C3%B3-detecci%C3%B3-o-tractament-dels-POLLS.pdf
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4. Objectius i indicadors 

 

Objectiu 1 Facilitar la comunicació de l’escola amb les famílies a través del correu 

corporatiu 

Indicador 80% d’utilització del correu corporatiu de les famílies. 

 

 

Objectiu 2 Facilitar la comunicació de l’escola amb les famílies a través del correu de 

les famílies a partir de la comunitat de grans 

Indicador 70% de satisfacció de les famílies amb les informacions proporcionades. 

 

 

Objectiu 3 Mantenir i actualitzar la pàgina web de l’escola 

Indicador Nombre de visites que rep la pàgina web cada curs 

 

 

Objectiu 4 Proporcionar continguts a l’Instagram del centre 

Indicador Mínim de 80 publicacions cada curs 

 

 

Objectiu 5 Proporcionar continguts al Twitter del centre 

Indicador Mínim de 2 publicacions cada mes 

 

 

Objectiu 6 Crear i donar contingut als blocs d’aula cada curs 

Indicador Manteniment dels blocs de generació 
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5. Difusió del pla de comunicació 

Correspon a l’equip directiu la redacció, dinamització i coordinació del Pla de 

comunicació. 

Entenent, però, que aquest pla és un document viu que se segueix construint 

mitjançant les millores i modificacions suggerides a través de la seva aplicació. En el cas 

que s’hi hagin d’afegir modificacions o addendes caldrà presentar-les al claustre i al 

Consell Escolar. 

Aquest Pla s’aprova per unanimitat pel Claustre de l’escola i pel Consell Escolar el dia 10 

de maig de 2021. 

Per tal de fer-ne la difusió pertinent s’utilitzaran els canals de comunicació de l’escola. 

S’enviarà un correu electrònic a les famílies informant de la publicació del document i es 

penjarà a la pàgina web de l’escola (www.escolatagamanent.cat). 

 

www.escolatagamanent.cat

