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1.PERSONAL DE L’ESCOLA. 

1.1 Plantilla: tutories,especialistes, suports, coordinacions, personal PAS 
  

EQUIP DIRECTIU 

Montserrat Testar (Directora), Sílvia Parals (Cap d’estudis), Llucià Garcia (Secretaria) 

 

Personal d’Administració: Susanna Boix. (Compartida amb un altre centre) 

 

ED. INFANTIL 

TUTORES Especialistes 

P3 Marta Plà  Música: Sílvia Trayter 

Psicomotricitat: Sònia Hernàndez 

Ed. Especial: 

Llucià  Garcia/ Victòria Roura (M.E.E.) 

 Núria Estanyol (M.A.LL.) 

P4A Mª Àngels Ayats (Coordinadora 
Lingüística) 

P4B Silvia Oliva 

P5A Tere Pino  

P5B Blanca Montaner (coord. Ed. Infantil) 

Suports: Núria Saiz  i Cristina Pagès (R d’1/3) 

T.E.I.: Patrícia Jimenez (PAS) 

Vetlladora: Bea Martínez 

ED. PRIMÀRIA 

   TUTORS/ES Especialistes 

1r.A Mireia Cava Música: Sílvia Trayter 

EF: Manel Murillo/Sònia Hernàndez 

Ed. Especial: -Llucià  Garcia (M.E.E.) 

              - Núria Estanyol (M.A.LL.) 
1r.B Oristela Ruiz (R d’1/3) + Laia Amer  
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2n.A Judith Chennoufi (coord. CI) Francès: -Montserrat Testar 

            -Enci de Sande 

Anglès: Gemma Sánchez 

Suports: 

-Laia Amer (CI) 

Sílvia Parals (suport CI i Plàstica CI +CM) 

-Patrícia Nolla:  (suport CM+ CS) 

2n.B Matilde Tena 

3r.A Marta Juanola (coord. CM) 

3r.B Carles Fibla 

4t.A Eva García 

4t.B Enci de Sande 

5è.A Dolors Calveres 

5è.B Gemma Sànchez 

6è.A Montserrat Barris 

6è.B Núria Sala (coord. CS) 

Coordinador T.A.C.: Manel Murillo 

  

EQUIP D’ATENCIO A LA DIVERSITAT 

 Montse Salmerón  (Tutora SIEI. + coord. Riscos laborals ) 

Llucià Garcia/ Victòria Roura (mestres Ed.Especial) 

Núria Estanyol (mestre d’Audició i llenguatge) 

Myreya López (Educadora SIEI)(PAS) 
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1.2 Col·laboradors, Projectes Instituts i practicants. 

Col·laboradors: 

Dins les normes de funcionament dels centres que marca el Departament d’Educació, es 
contempla la figura del mestre jubilat que pot ajudar en determinades tasques del centre. 
Aquest curs comptem amb la col·laboració de la Rosa Gilibets que ajudarà a la comissió 
de biblioteca.  

Projectes Instituts: 

Els Instituts Illa de Rodes i Cap Norfeu tenen, respectivament el Projecte Èxit i el Projecte 
Aprenent, mitjançant els quals determinats alumnes dels seus centres convaliden 
determinades àrees fent tasques en centres educatius, empreses o l’administració. 
Aquest any tindrem: 

- en Nell de l’Institut Cap Norfeu , vindrà dilluns, dimecres i divendres. Ajudarà a les 
classes d’Ed. Física de CI i CM; i també ajudarà a les feines de consergeria. 

- la  Fátima  de l’Institut Illa de Rodes, vindrà els dilluns i dijous. Ajudarà als tutors de CI 
fent suport a les classes. 

Practicants:  
Tenim una estudiant de TEI, de l’Institut Ramon Muntaner de Figueres. L’Andrea vindrà el 
primer trimestre, els dilluns tot el dia, i la resta de dies només al matí. Ajudarà a la classe 
de P3. 
 
1.3 Serveis itinerants de la Generalitat: 

- Psicopedagoga: dijous matí, setmanal 

-Treballadora Social: dijous matí quinzenal 

-Fisioterapeuta: dilluns matí, setmanal 
-Assessora LIC: dilluns, quinzenal 
 
2.OBJECTIUS DE LA PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 

2.1 Objectius per la millora dels resultats educatius 

2.1.1 Millora de la competència lingüística 

2.1.2 Incorporació i millora de les TIC en l’àmbit pedagògic. 

2.1.3 Revisió i implementació del Pla d’Atenció a la Diversitat. 

2.2 Objectius per la millora de la cohesió social 

2.2.1 Implementació del programa de Suport Vital Bàsic 
2.2.2 Revisió i actualització de la documentació del centre 
 
3. ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE 

3.1 Horari general d’activitats 

Matí: Les portes del centre s’obriran a les 8:55, i es tancaran a les 9:10.  

Si un alumne arriba a partir d’aquest  moment es considerarà un retard. Un membre de 
l’equip directiu anotarà l’hora de l’arribada i demanarà a la persona acompanyant del 
menor el motiu del retard. 

Tarda: Les portes del centre s’obriran a les 14:55, i es tancaran a les 15:10. Els retards 
s’anotaran com al matí. 
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3.1.1 Horari lectiu dels alumnes 
 

EDUCACIÓ  INFANTIL 

Sessió 1 9 a 10 

Sessió 2 10 a 10’45 

Esbarjo  10’45 a 11’30 

Sessió 3 11’30 a 12’30 

Sessió 4 15 a 16’30 
 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Sessió 1 9 a 10 

Sessió 2 10 a 11 

Esbarjo  11 a 11,30 

Sessió 3 11,30 a 12,30 

Sessió 4 15 a 16,30 
 

3.1.2 Horari del professorat 

L’horari total dels mestres és de 37’5 hores setmanals. 
Aquestes hores es reparteixen en: 30 hores de permanència al centre i 7’5 de treball 
personal que es pot desenvolupar al centre o fora del centre. 
Les 30 hores de permanència es distribueixen en: 24 hores de docència i 6 hores de 
permanència setmanals al centre. 
Distribució de les 6 hores de permanència a l’escola: 
- 3 hores són conjuntes amb tot el claustre de mestres. Aquestes 3 hores es faran els 
dimarts i els dimecres de les 12.30h a les 14h. Es destinaran a claustres, comissions, 
reunions de cicle,  avaluacions i coordinacions d’etapa i de cicle. 
- 1 hora, els dilluns, dedicada a programacions i treball de nivell.  
- 1 hora, els dijous, es dedicarà a les entrevistes amb les famílies. Els tutors podran 
concertar altres horaris d’entrevista per facilitar l’assistència dels pares.  
- 1 hora dins l’horari lectiu; aquesta  hora serà adjudicada  a cada mestre, per l’equip 
directiu dins l’horari lectiu. 
 
3.1.3 Horari de l’equip directiu 
L’equip directiu, té un total de 35 hores per desenvolupar les tasques pròpies dels seus 
càrrecs: gestió administrativa, del personal, acadèmica, económica, organització del 
centre i atenció a les famílies. 
Les 35 hores estan distribuïdes de la següent manera: 
Direcció: 13  
Cap d’estudis: 11  
Secretaria: 11 
La resta d’hores de cada membre de l’equip directiu, fins a completar les 25, són de 
docència.  
L’horari d’atenció a les famílies: 
Secretaria: dimecres de 9 a 10. 
Direcció: dilluns de 9 a 10 i dimarts de 15 a 16’30. 
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3.1.4 Horari administració i consergeria 
Horari de consergeria 
El conserge depèn de l’Ajuntament a tots els efectes. 
De les 8 h a les 12’45 h i de les 14’45 h a les 17h. 
Horari d’administració 
Servei compartit amb un altre centre. 
L’horari d’atenció al públic serà els dimecres i divendres de les 9h  a les 14h, i de les 15 a 
les 16’30. Els  dilluns amb el mateix horari cada quinze dies. 
 

3.1.5 Organització de l’esbarjo 
Tant a Educació Infantil com a Primària es faran vigilàncies del temps d’esbarjo seguint el 
quadre organitzat per cada etapa. 
A Ed. Infantil hi ha 3 mestres per torn. A Ed. Primària hi ha 4 mestres per torn. 
Els torns estan penjats a la sala de mestres. Igualment hi ha un torn de suport pels dies 
de pluja. 
 

3.2 Organització de les entrades i sortides 

3.2.1 Entrada dels alumnes 
Els alumnes d’Ed.Infantil entren per la porta principal i passen directament al pati 
d’Infantil. Cada curs accedeix directament a la seva aula des del pati. 
Els alumnes de Cicle Inicial entren per la porta principal i fan la fila davant la façana, al 
costat de l’hort. Entren a l’escola directes al passadís de primària. 
Els alumnes de Cicle Mitjà i Superior entren per la porta de baix al costat del camp de 
futbol. Fan les files en el pati interior, i entren a l’edifici per la porta de fusta del final de 
primària. 
El conserge a les 9 es manté a la porta principal, que es tanca a les 9’10. Abans s’haurà 
tancat la porta de baix (la Myreya n’és l’encarregada) i la porta d’accés del Cicle Inicial (la 
Montse S. serà l’encarregada). A les 3 es repeteix el mateix procés. 
A partir d’aquest moment qualsevol persona que entri al centre ho ha de fer per la porta 
principal i el vestíbul, els alumnes d’Ed. Infantil també. 
D’aquesta manera el personal del centre pot controlar, com ja s’ha explicat, els retards 
dels alumnes, i l’entrada de qualsevol altra persona. 
Si durant la jornada lectiva les famílies han de portar o recollir un alumne, han d’esperar al 
vestíbul, sense accedir a la zona d’aules. El personal del centre s’encarregarà 
d’acompanyar els alumnes. 
 
3.2.2 Recollida dels alumnes 
Els mestres que han fet l’última classe, del matí i de la tarda, seran els encarregats 
d’acompanyar els alumnes a la sortida. 
A l’Ed. Infantil i al Cicle Inicial, no es permetrà que una persona no autoritzada reculli un 
alumne. La família ha d’advertir a l’escola, per escrit o per telèfon, de qualsevol canvi en 
les autoritzacions de recollida. 
Els mestres de CM i CS tindran en un lloc visible el llistat d’alumnes que no tenen 
autorització per sortir sols, per facilitar la feina dels especialistes o mestres de substitució. 
Si un alumne hagués de sortir del centre durant l’horari del centre, per anar al metge o 
altres circumstàncies familiars, ha de ser recollit igualment per les persones autoritzades. 
La família ha d’avisar al centre, i recollir-lo a l’interior de l’escola. En cap cas un alumne 
sortirà sol del centre durant l’horari lectiu.  
 

3.2.3 Retard en la recollida dels alumnes. 
Si a les 12:40, o a les 16:40, un alumne no ha estat recollit, la tutora, tutor o mestre que 
estigui al càrrec, trucarà a la familia. Si després de mitja hora no es pogués establir 
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contacte amb cap familiar, s’avisarà a la Policia Local perquè en facin la localització, i en 
el seu cas, es facin càrrec del/a menor. 
A la sortida de la tarda s’ha disposat que l’Educadora del SIEI sigui la persona que guardi 
aquests alumnes, després que el mestre a càrrec hagi trucat a la familia. 
El retard en la recollida s’anotarà per deixar constància de si és un fet aïllat o reiterat; es 
prendrà nota de l’hora de la trucada i de l’hora de recollida, així com de la persona que 
recull a l’alumne. 
 
3.3 Autoritzacions 
Cal que les famílies firmin una autorització/sol·licitud en els següents casos: 
-Alumnes d’Ed. Infantil i Cicle Inicial de Primària: autorització de les persones que els 
poden recollir, amb especificació dels noms i la relació amb la família. 
-Alumnes de 4t, 5è i 6è que no poden marxar sols per demanda expressa de la família. 
-Sortides per la localitat. 
-Administració de medicaments. 
-Autorització de la imatge. 
Aquestes autoritzacions es reparteixen a l’inici de curs, i es troben a la pàgina web de 
l’escola. Les famílies les poden imprimir i fer-les arribar signades a la direcció de l’escola. 
Es recorda que cap alumne pot sortir sol de l’escola dins de l’horari lectiu.  
 
3.4 Regulació interna de les substitucions del professorat 
En previsió de les possibles absències del professorat, es prioritzaran els següents 
criteris: 

a) Primer es tindrà en compte de quina etapa és el mestre que cal substituir: intentar 
que siguin mestres del mateix cicle o etapa. 

b) L’ordre per cobrir les substitucions és el següent: 
1- Sessions amb suport del paral·lel (½ grup, grups reduïts, SEP, …). 
2- Hores de treball personal dels mestres. 
3- Hores de coordinació dels diferents coordinadors. 
4- S’anul·len els suports a l’aula, grups reduïts, racons, ½ grup, SEP,... 

La Cap d’Estudis disposa del quadre amb les hores de treball personal i les hores de 
coordinació. I un altre amb els mestres que estan fent suports.  
 

3.5 Sortides i activitats complementàries 

(veure quadre a part) 

 
3.6 Calendari de reunions amb les famílies 
A P3 es fa sempre una reunió prèvia a primers de juliol, amb la Cap d’Estudis i la 
Directora. 
 
ETAPA / CICLE CURS DATA HORA 
Ed. Infantil P3 16 octubre 15:00 
Ed. Infantil P4 27 setembre 15:00 
Ed. Infantil P5 4 octubre 15:00 
Ed. Primària / CI 1r 24 setembre 15:00 
Ed. Primària / CI 2n 25 setembre 15:00 
Ed. Primària / CM 3r 19 setembre 15:00 
Ed. Primària / CM 4t 20 setembre 15:00 
Ed. Primària / CS 5è 14 setembre 15:00 
Ed. Primària / CS 6è 17 setembre 15:00 
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3.7 Calendari d’avaluacions 
 

 3.7.1 Avaluacions internes: inicials i finals 
A Ed. Primària: 
1r: Matemàtiques: valoració de nivell inicial 
    Proves inicials i finals de: Comprensió lectora, velocitat lectora, expressió escrita i 
consciència fonològica. 
2n: Matemàtiques: valoració de nivell inicial 
    Proves inicials i finals de: ACL de català i castellà, velocitat lectora i expressió escrita. 
3r: Prova Diagnòstica de Matemàtiques, Català i Castellà: valoració de nivell inicial 
    Proves inicials i finals de: ACL de català i castellà, velocitat lectora i expressió escrita. 
4t: Matemàtiques (càlcul i problemes), comprensió escrita i oral: valoració de nivell inicial 
    Proves inicials i finals de: ACL de català i castellà, velocitat lectora i expressió escrita. 
5è: Proves inicials i finals de: ACL de català i castellà, velocitat lectora i expressió escrita. 
6è: Prova de CB de Català, Castellà i Matemàtiques. Prova de velocitat lectora i expressió 
escrita.                
 
3.7.2 Avaluacions internes trimestrals 
A Ed. Primària es faran 3 avaluacions: 
1a avaluació: entrega d’informes 21 de desembre. 
2a avaluació: entrega d’informes 29 de març. 
3a avaluació: entrega d’informes 21 de juny. 
A Ed. Infantil es faran 2 avaluacions: 
1a avaluació: entrega d’informes 1 de febrer. 
2a avaluació: entrega d’informes 21 de juny. 
 
Dues setmanes abans de l’entrega d’informes es desenvoluparan les sessions 
d’avaluació. En el calendari del centre es marcaran sessions separades per a cada curs. 
 
3.7.3 Avaluacions externes  
Proves de Competències Bàsiques de 6è curs.  
Per aquest curs les dates de les proves seran: 7, 8 i 9 de maig 
 
3.8 Atenció a la diversitat 

3.8.1 Equip d’atenció a la diversitat 
L’equip d’atenció a la diversitat atén als alumnes amb Necessitats Específiques de Suport 
Educatiu (NESE). Aquests alumnes compten amb l’informe de l’EAP, que en fa el 
seguiment amb els mestres d’EE i els tutors.  
A l’equip d’atenció a la diversitat tenim els mestres d’EE, la mestra d’Audició i Llenguatge i 
la tutora i l’educador del SIEI (Suport Intensiu d’Escolarització Inclusiva). 
L’atenció als alumnes es reparteix de la següent manera: 

a) 2 mestres d’Ed. Especial: 10’30h +10’30h (dues jornades de 0’50) 
b) 1 mestra d’Audició i Llenguatge: 20’5 h. 
c) 1 mestra d’EE del SIEI: 19’30h. 
d) 1 educadora del SIEI: 28’45 h. 

 
3.8.2 Suports per nivell 
 
ED. INFANTIL 
P3: suport de la TEI a totes les hores. 
 
P4A: 8’30 hores. 
         3h. de suport a Llenguatge Verbal 
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         2h. de suport a Llenguatge Matemàtic 
         1h. de suport a Descoberta de l’Entorn 
         1h de Psico + Ll. Matemàtic (les tutores tenen ½ grup) 
         1’30 de Música + Descoberta de l’Entorn (les tutores tenen ½ grup) 
P4B: 8 hores 
         3h. de suport a Llenguatge Verbal 
         2’30h. de suport a Llenguatge Matemàtic 
         1h de Psico + Ll. Matemàtic (les tutores tenen ½ grup) 
         1’30 de Música + Descoberta de l’Entorn (les tutores tenen ½ grup) 
P5A: 8’30 hores + 2 de SEP 
         2h. de suport a Llenguatge Verbal 
         1’30h. de suport a Llenguatge Matemàtic 
         1h. de suport a Descoberta de l’Entorn (paral·lela) 
         1h. de suport a Descoberta de l’Entorn (compartida P5B) 
         1h de Psico + Ll. Matemàtic (les tutores tenen ½ grup) 
         2h de Traç + Ll. Matemàtic  
P5B: 8’30 hores + 2 de SEP 
         2h. de suport a Llenguatge Verbal 
         2h. de suport a Llenguatge Matemàtic 
         1h. de suport a Descoberta de l’Entorn (paral·lela) 
         1h. de suport a Descoberta de l’Entorn (compartida P5B) 
         1h de Psico + Ll. Matemàtic (les tutores tenen ½ grup) 
         1’30h de Traç + Ll. Matemàtic  
 
ED. PRIMÀRIA 
1r.: 7 hores + 2 SEP  
         2 sessions de Racons de català: suport paral·lela 
         2 sessions a Matemàtiques: tutores i mestra de suport 
         2 sessions de Música + Expressió escrita (les tutores tenen ½ grup) 
         1 sessió d’Expressió oral + Lectura 
Durant el primer trimestre es faran agrupaments amb alumnes de 1r i P5. 
 
2n: 7 hores + 2 SEP 
         2 sessions de Racons de català: suport paral·lela 
         1 sessió a Matemàtiques: tutores i mestra de suport 
         2 sessions de Música + Expressió escrita (les tutores tenen ½ grup) 
         1 sessió d’Expressió escrita. 
         1 sessió d’Expressió Oral + Lectura 
Es barregen els dos grups a 2 sessions de Castellà i de Medi, com a estratègia de 
modificació de dinàmiques de conducta. 
 
3r: A: 8’30 hores / B: 7’30 hores 
         2 sessions de Racons de català: suport paral·lel 
         1 sessió a Matemàtiques 
         1 sessió de Medi: suport paral·lel  
         2 sessions de Francès + Expressió escrita (les tutores tenen ½ grup) 
         1 sessió d’Expressió oral + Lectura  
3rA: 1 sessió més de suport de Català. 
 
4t: 8’30 hores 
         2 sessions de Racons de Català 
         1 sessió de Tallers Matemàtics: tutores i mestra de suport 
         1 sessió de Matemàtiques: suport paral·lel 
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         1 sessió de Medi: suport paral·lel  
         2 sessions d’Anglès + Expressió escrita (les tutores tenen ½ grup) 
         1 sessió d’Expressió oral + Lectura: suport paral·lel 
 
5è: 6 hores 
         2 sessions de Racons de Català 
         1 sessió de Tallers Matemàtics: tutores i mestra de suport 
         2 sessions d’Anglès + Expressió escrita 
 
6è: 6’30 hores + 2’30 SEP 
         2 sessions de Català 
         1 sessió de Tallers Matemàtics: tutores i mestra de suport 
         1 sessió de Medi: suport paral·lel  
       6A: 2 sessions de Matemàtiques: suport paral·lela 
       6B: 2 sessions de Matemàtiques: suport paral·lela 
             1 sessió de Castellà: suport paral·lela 
 
3.8.3 SEP 
El Suport Escolar Personalitzat (SEP).  
El SEP és un reforç en petit grup de les àrees de llengua, matemàtiques i hàbits de treball 
i d’estudi, per aquells alumnes que la comissió d’atenció a la diversitat i l’equip de mestres 
de l’escola ha considerat necessari. Els alumnes que reben aquest suport escolar no són 
fixos, sinó que poden variar al llarg del curs en funció de les necessitats de cada cas. És a 
dir, poden haver-hi altes i baixes d’alumnes durant el curs. 
Segons les orientacions del Departament, els alumnes que han de rebre suport escolar 
personalitzat són: 
1. Alumnat que presenta mancances o retard d’aprenentatge en: 
a) L’adquisició del procés de lectura i escriptura 
b) L’assoliment d’habilitats matemàtiques 
c) L’adquisició d’hàbits de treball, d’organització i d’estudi 
La distribució del SEP: 

a) P5: -1 sessió setmanal de Matemàtiques, per cada grup, amb la mestra de suport    
d’Infantil. 
   -1 sessió setmanal de Llengua, per cada grup, amb la mestra d’Audició i 
llenguatge. 

   b) 1r: -1 sessió setmanal de Matemàtiques, per cada grup, amb la mestra de suport de  
Cicle Inicial. 
          -1 sessió setmanal de Llengua, per cada grup, amb la mestra d’Audició i llenguatge. 
   c) 2n: -1 sessió setmanal de Matemàtiques, per cada grup, amb la mestra de suport de  
Cicle Inicial. 
             -1 sessió setmanal de Llengua, per cada grup, amb la Cap d’estudis. 
    d) 6è: - 1 sessió setmanal de Matemàtiques, per cada grup, amb una mestra del Cicle 
Superior, fora de l’horari lectiu. 
            -1’30 setmanal de Llengua, cada grup amb la seva tutora. 
                                                    
3.9 SERVEIS ESCOLARS. MENJADOR 
El menjador escolar és un servei gestionat per l’AMPA del centre i l’empresa de càtering 
Vilanova. Els contractes amb l’empresa es renoven anualment. 
L’empresa contracta el monitoratge, i aporta el material necessari pel servei: rentaplats, 
taula calenta, frigorífic, tot l’utillatge del servei, i el necessari pel transport. 
L’escola facilita espais per l’alumnat que fa ús del servei pels dies de pluja: aula de 
psicomotricitat, aula d’idioma, biblioteca, gimnàs. 
També es faciliten els espais per diversificar activitats després de dinar. 
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Les monitores informen a la direcció del centre dels problemes de comportament dels 
alumnes i, si és el cas, s’informa a les famílies. Quan hi ha reincidència en faltes greus, es 
priva a l’alumne del servei de forma temporal. 
El Pla de Funcionament del Menjador s’aprova en Consell Escolar. 
 
3.10 SERVEIS EDUCATIUS EXTERNS 
 
3.10.1 Taller d’estudi 
Dins el Pla Educatiu d’Entorn, l’Ajuntament organitza aquests tallers pels alumnes del 
Cicle Mitjà i Cicle Superior de totes les escoles de Roses. Aquests tallers van destinats a 
l’alumnat que tingui una situació social desfavorida, provinents d’un entorn social i familiar 
feble, o poc preparat, per incentivar de manera activa el procés d’aprenentatge de l’infant. 
Es desenvolupen fora del recinte escolar, en espais municipals. Des del Departament 
d’Educació de l’Ajuntament es fa la preinscripció, seguint un llistat prèviament sol·licitat a 
cada centre. El nombre de places és limitat: 12 a CM, i 10 a CS. Hi ha una llista d’espera 
per si es produeixen baixes i/o renúncies. 
 
3.10.2 SIE de Càrites 
El Servei d’Intervenció Educativa també acull alumnat amb dificultats socials per ajudar a 
un correcte seguiment de l’escolarització. Hi ha 4 places per escola. 
 
3.11 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
3.11.1 Activitats de l’AMPA 
La seva organització correspon a l’AMPA, i s’aproven en el Consell Escolar. 
Es desenvolupen en horari de 12’30 a 13’30, o de 16’30 a 17’30. L’escola determina a 
quines aules o espais es poden desenvolupar. 
 

ACTIVITAT DIA HORA ESPAI 

Anglès Ed. Infantil dilluns 16’30-17’30 aula P5 A 

Anglès Cicle Inicial dimarts 16’30-17’30 aula 1r. A 

Anglès Cicle Mitjà divendres 16’30-17’30 aula d’idioma 

Tennis dimecres 16’30-17’30 Club tennis 

Cuina creativa dijous 16’30-17’30 menjador de l’escola 

Gimnàstica rítmica dijous 12’30-13’30 gimnàs de l’escola 

 
3.11.2 Activitat organitzada pel Departament d’Educació:  
 
 

ACTIVITAT DIA I HORA HORA ESPAI 

Classes d’àrab dilluns 12’30-13’30 Aula d’idioma 

 
 
 


