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1- Personal del centre 

1.1- Plantilla: Tutories, suports, coordinacions i personal PAS. 

Equip Directiu: Marta Juanola (Direcció), Sílvia Parals (Cap d’estudis) i Manel Murillo 

(Secretari) 

Personal d’administració: Purificación Ruíz (dotació de mitja jornada) 

Tutories: 

P3A 
Sílvia Oliva 

1A 
Mireia Cava 

3A 
Sònia 

Hernández 

 

5A 

Enci de 

Sande 

P3B 
Nuri Saiz 

1B 
Oris Ruiz 

3B 
Eva Garcia 5B Anna Ponsí 

P3C 
Susanna 

Noguer 
1C 

Marta Pla 
3C 

Montse 

Salmerón 

5C Martí 

Terradas 

P4A 
Tere Pino 

2A 
Judit 

Chennoufi 
4A 

Patrícia Nolla 6A Montse 

Barris 

P4/P5 Cristina 

Pagès 

2B 
Mati Tena 

4B 
Carles Fibla 6B Marina 

Gironès 

P5 Núria 

Estanyol 

2C 
Llucià Garcia 

4C 
Helena 

Vilardell 

6C Montse 

Testar 

 

Coordinacions: 

Ed.Infantil Tere Pino 

Cicle Inicial Judit Chennoufi 

Cicle Mitjà Patrícia Nolla 

Cicle Superior Marina Gironès 



 

CURS 2020-21 PLA 
ANUAL 
DE 
CENTRE 

 

5 
 

Informàtica Carles Fibla 

Riscos laborals Montse Salmerón 

Biblioteca Sílvia Oliva 

 

Personal de suport: 

Sílvia Parals ( P3 i P4), Anna Sànchez (Infantil i 1r), Ariadna Caritg ( C.I), Marta Juanola 

(3r), Sàlvia Gifre (4t i 5è), Manel Murillo (5è i 6è) 

Personal PAS: 

Lídia Bosch (Educadora SIEI) , Mònica Anglada (TIS) i Maria Rodríguez (TEI). 

 

1.2- Col·laboradors externs. 

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 tornem a comptar amb la col·laboració de la Rosa Gilibets que 

ajudarà a la comissió de biblioteca.  

1.3- Serveis itinerants del Departament d’Educació 

 - Psicopedagoga: dijous matí, setmanal i dimarts matí un cop al mes 

 - Treballadora Social: dijous matí quinzenal 

 - Fisioterapeuta: dimarts matí, setmanal  

- Assessor LIC: dilluns, quinzenal.  
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2- Objectius de la Programació General Anual (PGA) 

2.1- Objectius per la millora dels resultats educatius: 

1.1-Millora de la competència lingüística. 

1.1.1- Seguiment de la sistematització de l’expressió oral a Ed.Infantil. 

1.1.1.1-Diagnosi del punt de partida. 

1.1.1.2-Concreció de les activitats de cada bloc. 

1.1.1.3-Treball de l’expressió oral en grups reduïts dins l’aula. 

 

1.2- Millora del treball competencial a l’àrea de Medi. 

1.2.1- El treball per projectes de 1r a 6è de primària. 

1.2.1.1- Seguiment dels projectes iniciats el curs passat. 

1.2.1.2- Potenciació de l’aprenentatge dels continguts de forma globalitzada. 

1.2.1.3- Foment del treball autònom dels alumnes de forma individual o en el 

treball d’equip. 

1.3- Ús sistemàtic de les TAC en la pràctica docent a tots els nivells. 

1.3.1-Autoformació de mestres en eix-moodle. 

1.3.1.1-Difusió de materials i recursos del professorat. 

1.3.2- Ús didàctic de la plataforma eix-moodle per a utilitzar-la com a eina de suport 

a l’aula i en cas de confinament. 
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1.3.2.1-Elaboració d’un tutorial per ensenyar el funcionament als pares. 

1.3.2.2-Programació setmanal d’activitats 

1.3.2.3-Control de l’accés i seguiment de l'ús de la plataforma a casa. 

 

2.2- Objectius per la millora de la cohesió social: 

2.1-Millorar la comunicació amb les famílies.   

2.1.1-Reunions periòdiques amb l’AFA 

 2.1.1.1-Programació de dues reunions per trimestre de l’Equip directiu amb els 

membres de la Junta de l’AFA. 

2.1.2-Sistematització i ampliació dels canals de comunicació amb les famílies.  

2.1.2.1-Actualització de les dades personals de les famílies: telèfons, adreces 

electròniques.  

  2.1.2.2-Increment dels canals de difusió d’informació per les famílies. 

 

2.2- Seguiment del pla d’actuació COVID 20-21 

 2.2.1-Aplicació del pla d’actuació COVID 20-21 

2.2.1.1-Elaboració del Pla d’organització per a l’inici de curs 2020-21 on hi                 

constin les mesures previstes en relació a: 

a) Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual i 

en cas de confinament parcial o tancament del centre.  
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b) Organització de grups d’alumnes, professionals i espais  

c) Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides  

d) Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19 

e) Pla de ventilació, neteja i desinfecció 

  

2.2.2-Propostes de millora trimestrals 

2.2.2.1-Reunions trimestrals de coordinació que serveixin per fer actuacions de 

millora. 

Aquests objectius s’hauran de desenvolupar seguint les pautes i els barems que ens 

marca el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. S’envien a Ia 

Inspecció educativa i són supervisats per la inspectora de zona. A final de curs s’envien 

els resultats obtinguts. 

Els resultats anuals, juntament amb altres indicadors, són part de l’avaluació dels 

directors i de l’avaluació dels centres que es duu a terme des de la Inspecció.  

 

3- Organització i funcionament del centre 

3.1- Horari general d’activitats. 

Les portes del centre s’obriran 5 minuts abans de l’hora d’entrada  i es tancaran 10 

minuts després de l’hora d’entrada. 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.  
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3.1.1- Horari de l’alumnat 

GRUP ACCÉS Hora d'entrada Hora sortida 

 

Infantil 

 

Entrada Principal 

9h 12.30h 

15h 16.30h 

 

Cicle Inicial 

Entrada Principal.  

Accés a l'edifici per la 

porta de cicle inicial. 

8.45h 12.15h 

14.45h 16.15h 

 

Cicle Mitjà 

Entrada costat camp 

de futbol. 

8.45h 12.15h 

14.45h 16.15h 

 

Cicle Superior 

Entrada costat camp 

de futbol. 

9h 12.30h 

15h 16.30h 

 

 

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 dedicada al treball personal. Aquesta hora serà adjudicada a cada 

mestre, per l’equip directiu dins l’horari lectiu.  
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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, econòmica, organització del 

centre i atenció a les famílies. Les 35 hores estan distribuïdes de la següent manera 

entre els 3 càrrecs: 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 
(Manel) 

 

DIRECCIÓ 
(Marta) 

 

Dijous 

9-12h 

 

 

Pagament de material i altres 

activitats. 

Dijous 9h-10h 

Dimarts 15-16h30 

 
 
 
Sempre és millor concertar la 
visita. 

 

 

3.1.4- Horari d’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: Dotació: 0’50. L’horari d’atenció al públic serà els dilluns, 

dimarts i dimecres de les 9h a les 13h, i de les 15 a les 16’30h 
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3.1.5- Organització de l’esbarjo. 

 

PATI INFANTIL 

  HORARI 1r TORN: 10.30h-11h HORARI 2n TORN: 11h-11.30 

Zona Grup Responsabl

e 

Zona Grup Responsabl

e 

Zona 1 P4 A tutora Zona 1 P3 A tutora 

Zona 2 P4 B/P5 A tutora Zona 2 P3 B tutora 

Zona 3 P5 B tutora Zona 3 P3 C tutora 

 

PATI PRIMÀRIA  

  HORARI 1r TORN: 10.30h-11h HORARI 2n TORN: 11h-11.30 

Zona Grup Responsabl

e 

Zona Grup Responsabl

e 

Àgora  1r A Tutora Àgora  4A Tutora 

Àgora  1r B Tutora Àgora  4B Tutor 

Àgora 1r C Tutora Àgora 4 C Tutora 

Grades  2n A Tutora Grades  5A Tutor/a 

Grades  2n B Tutora Grades  5B Tutor 

Grades 2n C Tutor Grades 5C Tutor 

Pista  3r A Tutor/a Pista  6A Tutor/a 

Pista  3r B Tutor/a Pista  6B Tutor/a 

Pista 3r C Tutora Pista 6A Tutora 
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La sortida al pati serà esglaonada i en l’organització horària s’establiran dos torns 

d’esbarjo tenint en compte les dimensions del pati, la possibilitat de sectoritzar-lo i 

tenint en compte que hi pot haver a la vegada més d’un grup estable.  

La nostra escola disposa d'un pati per a Educació Infantil i un altre per a Educació 

Primària. Aquest segon espai és força ampli i està distribuït en 3 zones ben 

diferenciades (Àgora, pista i grades).  La zona de pati dels més petits també és àmplia i 

amb possibilitats de delimitar els espais per a cada grup estable. 

En les dues etapes es realitzaran dos torns de pati i els alumnes podran jugar per 

nivells i sempre respectant l’ús de la mascareta i les mesures de seguretat. 

Les zones de joc seran rotatives. 

 

3.2- Organització de les entrades i sortides. 

3.2.1 Accés al recinte escolar durant la jornada lectiva   

L’entrada de qualsevol persona durant la jornada lectiva ha de quedar ben identificada 

per  part del personal del centre.   

Famílies, personal de qualsevol administració i personal de qualsevol empresa han de 

fer  constar la seva presència, i el motiu d’aquesta, a algun membre de la 

comunitat  educativa, preferentment conserge, administrativa o equip directiu. 

Igualment haurà de  notificar que marxa quan acabi la seva activitat a l’escola.   

Aquesta mesura s’emmarca dins les mesures de seguretat del Pla d’Emergència, i 

també  per la seguretat de tots els alumnes i professors.   

 

3.2.2 Entrada dels alumnes   

Els alumnes d’Educació 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.   
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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 al matí es manté a la porta principal, que es tanca a les 9’10. Abans 

s’haurà  tancat la porta de baix i la porta d’accés del Cicle Inicial.  

A la tarda 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’Educació 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.   

3.2.3 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.   

No es permet 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.   

Tots els mestres tindran en un lloc visible el llistat d’alumnes amb les persones 

autoritzades  de recollida, per facilitar la feina dels especialistes o mestres de 

substitució. En el cas de CM i CS, caldrà especificar els alumnes que no 

tenen  autorització per sortir sols. 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.   
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3.2.4 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 família. Si després de mitja hora no es pogués 

establir  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.   

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. 

Aquest curs es prioritzarà que la persona substituta sigui un/a dels mestres que fan 

alguna classe en aquell grup estable. En cas que no sigui possible la substitució serà 

coberta pel professorat que tingui treball personal. 

3.5 Sortides i activitats complementàries  

Donada la situació de pandèmia actual, aquest curs hem optat per no fer sortides ni 
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activitats complementàries. 

3.6 Calendari de reunions amb les famílies  

P3 8 de setembre 

P4-P5 7 de setembre 

1R 10 de setembre 

2N 10 de setembre 

3R 9 de setembre 

4T 9 de setembre 

5È 7 de setembre 

6È 8 de setembre 

Totes les reunions es van fer en format telemàtic just abans de l’inici del curs per tal de 

presentar el Pla d’actuació de centre. 

A la web de l’escola s’ha afegit un apartat on s’expliquen informacions vàries 

específiques de cada nivell: continguts, metodologia, normativa… així com també un 

tutorial per accedir a l’Eix-moodle per treballar en un entorn virtual i també en cas de 

confinament. 

3.7 Calendari d’avaluacions  

3.7.1 Avaluacions internes: 

Avaluacions inicials i finals a Ed. Primària:  
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1r: Matemàtiques i Llengua: valoració de nivell inicial.  

Proves inicials i finals d’ expressió escrita.  

2n: Matemàtiques: valoració de nivell inicial.  

Proves inicials i finals de: ACL de català i expressió escrita  

3r: Prova Diagnòstica de Matemàtiques, Català i Castellà: valoració de nivell inicial.  

Proves inicials i finals de: ACL de català, velocitat lectora i expressió escrita.  

4t: Matemàtiques (càlcul i problemes), comprensió escrita i oral (català i castellà): 

valoració de nivell inicial. Proves inicials i finals de: ACL de català, velocitat lectora i 

expressió escrita. 

5è: Prova Diagnòstica de Matemàtiques: valoració de nivell inicial. Proves inicials i 

finals de: ACL de català, velocitat lectora i expressió escrita.  

6è: Prova de CCBB de Català, Castellà i Matemàtiques. Prova de velocitat lectora i 

expressió escrita.  

3.7.2 Avaluacions internes trimestrals  

A Educació Primària es faran 3 avaluacions:  

1a avaluació: entrega d’informes 21 de desembre. 

2a avaluació: entrega d’informes 31 de març.  

3a avaluació: entrega d’informes 22 de juny.  

A Educació Infantil es faran 2 avaluacions:  

1a avaluació: entrega d’informes 29 de gener.  

2a avaluació: entrega d’informes 22 de juny.  
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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: 4, 5 i 6 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’educadora del SIEI 

(Suport Intensiu d’Escolarització Inclusiva).  

Aquest curs tots els membres de l’equip d’atenció a la diversitat exerceixen de tutors de 

grups estables. 

El treball d’atenció a la diversitat inclou el treball en diferents àmbits: el d’aprenentatge i 

el de suport individual i social a l’alumnat. Aquest treball a dins el centre es concreta en 

les coordinacions amb l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic, les reunions 

trimestrals de la CAD, i les coordinacions amb els tutors. D’aquestes trobades en surt la 

planificació del treball en forma de diferents tipus de mesures i recursos per aplicar a 

les aules: Plans Individualitzats, mesures d’enriquiment, sessions de suport, SEP, Aula 

d’Acollida, Atenció domiciliària, agrupaments diversos, etc. També hi ha trobades 

trimestrals amb l’equip EBASP de l’Ajuntament de Roses, i coordinacions amb els 
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professionals externs que estiguin atenent alumnes del centre.  

3.8.2 Suports per nivell  

 

CURS SUPORT MESTRES ALTRES SUPORTS 

P3 A (Sílvia O) 1h plàstica (Sílvia P) 7h TEI/ 3h SIEI 

P3 B (Núria S) 1h psico (Sílvia P) 7h TEI 

P3 C (Susana) 1h psico (Sílvia P) 7h TEI 

P4 A (Tere) 2h llengua/mates (Sílvia P) 5h vetlladora/2’30h TIS 

P4B/P5A (Cristina/Yasmina) 1’30h plàstica (Anna S)  

P5 B (Núria E) 1’30h racons (Anna S)  

1r A (Oris) 1h lectura (Anna S) 5h vetlladora 

1r B (Mireia) 1h lectura/ exp. oral (Anna S) 1’30h SIEI 

1r C (Marta P) 1h exp. escrita (Ariadna) 10h vetlladora/ 2h fisio 

2n A (Judit) 1h lectura/ exp. oral (Ariadna) 5h vetlladora/ 1h fisio 

2n B (Mati) 1h lect/ exp.escrita (Ariadna) 1’30h SIEI 

2n C (Llucià/ Inès) 1h medi (Ariadna)  

3r A (Sònia/ Laia) 1h mates (Marta J) 6’45h SIEI 

3r B (Eva) 1h exp. escrita/català (Marta J)  

3r C (Montse S) 1h exp. escrita (Marta J) /   
30’ mates (Sàlvia) 

1h fisio 

4t A (Patrícia) 1h castellà (Marta J)  

4t B (Carles) 1h castellà (Sàlvia)  

4t C (Helena) 1h francès (Sàlvia)  

5è A (Enci/ Arturo)  10 h SIEI / 5h vetlladora 
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5è B (Anna P) 1h E.Física /lectura (Manel)  

5è C (Martí) 1h E.Física /lectura (Manel)  

6è A (Montse B) 1h E.Física /lectura (Manel) 
1h /3 set TAC (Manel) 

 

6è B (Marina) 1h català (Manel) 
1h /3 set TAC (Manel) 

 

6è C (Montse T) 1h Mates (Manel) 
1h /3 set TAC (Manel) 

 

 

 

3.9- Formació del professorat 

 

Donades les circumstàncies actuals aquest curs, a nivell de claustre, no fem formació 

presencial a l’escola. Tot i això es continua realitzant la  formació organitzada pel 

Departament en format telemàtic:  

- Seminari de Cap d’Estudis.  

- Seminari de coordinadors TAC. 

- Formació del programa ESFERA per Secretaris, Directors i PAS.  

- Formació online Protocol COVID. 

3.10 Projectes i activitats de l’escola  

L’escola continua el treball de metodologies i activitats d’altres cursos, i es continua 

vinculant en projectes ja arrelats a l’escola. De forma resumida, els que continuen, 

serien els següents:  

 

- Projecte: Gust per la lectura: activitats diverses a tots els cicles. 
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- Concurs literari de Sant Jordi: de P3 a 6è.  

- Metodologia matemàtiques manipulatives.  

- Tallers de lectura: Ed. Primària.  

- Maleta viatgera: de P4 a 2n.  

- Treball sistemàtic de l’Expressió Escrita: Ed. Primària. 

- Treball sistemàtic d’Ortografia: 3r. i 4t.  

- Hort : Ed. Infantil, 1r., 3r., 5è.  

- Programa Suport Vital Bàsic: de P3 a 6è.  

- Programa Sigues Tu: Ed. Primària. 

- Cantarella: 6è.  

- Curs de Natació: 1r (subvencionat Ajuntament) i 4t (Subvencionat Diputació i  

Escola)  

- Adhesió al Programa escolar de fruites i hortalisses de la Generalitat: Ed. Infantil i 

Primària. De desembre a juny.  

- Participació al Programa Esport Blau: 5è. de Primària. 5A dilluns matí; 5B divendres  

matí; 5C dimarts matí. Organitzat per l’Ajuntament i el GEN, subvencionat per 

l’Ajuntament  

- Treball per Projectes a Medi: Ed. Primària.  

 

3.11 Celebracions de l’escola  

Enguany, degut a la situació actual de pandèmia, les activitats de centre i festes 

tradicionals que organitzava l’escola queden modificades segons les mesures i 

possibilitats del moment. 
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4. SERVEIS ESCOLARS.  

4.1- Menjador escolar. 

El menjador escolar és un servei gestionat per l’AFA del centre i l’empresa de càtering, 

és SERUNION. Els contractes amb l’empresa es renoven anualment. L’empresa 

transporta el menjar des d’una escola de Figueres on s’ha cuinat. L’empresa contracta 

el monitoratge. Entre l’AFA i l’empresa aporten la maquinària i l’utillatge necessaris. 

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, si és el cas. 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. Aquest curs el Consell Comarcal ens ha dotat també d’una vetlladora 

pels alumnes que disposen del mateix servei durant la jornada lectiva i que fan ús del 

menjador. El Pla de Funcionament del Menjador s’aprova en Consell Escolar.  

5. SERVEIS EDUCATIUS EXTERNS  

5.1 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 
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prèviament sol·licitat a cada centre. El nombre de places és limitat: 11 a CM, i 11 a CS. 

Hi ha una llista d’espera per si es produeixen baixes i/o renúncies. El taller de Cicle 

Mitjà serà els dilluns i dimecres, a les 17h. i comença el 14 d’octubre. El taller de Cicle 

Superior serà els dimarts i dijous a les 17h. i comença el 13 d’octubre. 

Aquest curs, a banda del tallers d’estudi habituals, l’Ajuntament de Roses ha realitzat 

una altra proposta organitzativa dins el projecte d’actuacions 2020-21 per als tallers 

d’estudi assistit dins del Pla educatiu d’entorn que es començarà a posar en 

funcionament la setmana del 18 de gener. Cada centre educatiu disposa de dos dies 

lectius setmanals a raó d’1h30 per dia (total 3h setmanals). Cada dia lectiu podran 

assistir un màxim de 12 alumnes i queda a criteri de cada centre educatiu escollir una 

de les dues opcions: 

1- Configurar 1 sol grup de 12 alumnes, i que aquests assisteixin 2 dies a la 

setmana. 

2- Configurar 2 grups, amb 12 alumnes a cada grup. En aquest cas el centre 

seleccionarà un total de 24 alumnes.  

En el nostre centre hem optat per la segona opció per tal de donar l’oportunitat de 

gaudir d’aquest servei a un major nombre d’alumnes.  

L’escola fa una selecció dels alumnes per assistir a aquests tallers, però és la família 

que decideix en última instància.  

5.2 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. Les sessions es 

faran els dimecres i divendres a les 17h. L’escola fa una selecció dels alumnes per 

assistir a aquestes classes, però és la família que decideix en última instància.  


