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1.- HORARI ESCOLAR 
 
L'Escola Marquès de la Pobla té el següent horari per a alumnes: 
 
● Educació Infantil i Educació Primària: 

o Matí: de 9:00 a 12:30h.  Tarda: de 15:00 a 16:30h. 
o 8:00 a 9:00 del matí acolliment matinal. 
o 12:30 a 15:00h Menjador escolar 
o Activitats extraescolars a partir de les 16:30h 

 
● Jornada intensiva: 

o 21 de desembre de 2020 
o Del 7 al 22 de juny de 2021 

 

1.1 Entrades 
-Les portes d'accés al recinte escolar se situen al Passeig Immaculada Concepció i carrer del Carme. 
Es pot accedir a l’acollida matinal situada al menjador a partir de les 8.00 del matí. Carreró Passeig Immaculada Concepció. 
La resta d’accessos s’obriran a les 8:55 i 14:55 h. per part dels mestres assignats a les portes general.  
Es tancaran a les 9:05 i 15:05 respectivament. Després d’aquestes hores caldrà sortir i entrar de l’escola pel carrer del Carme.  
El Pla d’Obertura de Centre detalla les portes per on entra cada grup: 
 

P3 primera porta carreró 
P4 segona porta carreró 
P5 primera porta carreró 
 

1r porta aula de música accedint pel carreró 
2n porta petita carrer del Carme 
3r porta gran carrer del Carme. 
4t porta gran carrer del Carme. 
5è porta petita Passeig 
6è porta petita Passeig 
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- Les entrades els matins de 8:55 a 9:05 i les tardes de 14:55 a 15:05 es fan amb música ambiental.  
 
P3 són rebuts per una mestra a la porta assignada i s’esperen a ser-hi tots per anar cap a l’aula plegats. Enguany l’alumnat de P4 i P5 un cop rebuts pel mestre/a de 
la porta van dirigint-se cap a les seves aules. 
 
1.1.2  Entrada setembre P3: 
Habitualment es fa  de forma progressiva en dos dies  per  tal de facilitar  l'adaptació  dels nens/nenes que s'incorporen a l'escola.  
Enguany i com a mesura preventiva s’ha fet en 4 dies en horari de matí venint la meitat de cada aula dies alterns. Al cinquè dia s’incorporen els dos grups sencers a 
jornada completa.  
 
-El/les alumnes de P-3 que s’incorporen a l’escola, durant el període d’acollida, podran ser acompanyats per les famílies en el pati de sorra l’estona necessària. Un 
cop passat aquest període les famílies els deixaran a la porta assignada i els rebrà una mestra de P3  
A E. Primària els pares/mares que acompanyin els seus fills/es deixaran que aquests/es facin l’entrada per l’accés corresponent. Els germans poden entrar per la porta 
d’un dels germans, preferentment el petit. 
 
Degut a la situació epidemiològica, les famílies no poden entrar de forma habitual al recinte de l’escola. 
A la porta d’accés al recinte hi haurà un mestre que donarà la benvinguda i dispensarà gel hidroalcohòlic. 
 
1.2 Sortides 
Els mestres acompanyaran el seu grup a la porta de sortida i lliuraran els alumnes a les seves famílies. 
En el cas de CM i CS poden marxar sols cap a casa. 
 
Si alguna família d’E. Infantil i CI vol que el/la seu/va fill/a surti acompanyat/da d’algú de l'escola, haurà de signar l'autorització corresponent que es guardarà a 
l'expedient de l’infant. 
Si algun dia de forma esporàdica ve a buscar-lo algú diferent de les persones habituals, cal comunica-ho prèviament a la mestra. 
A P-3 es buscaran estratègies d’identificació els primer dies d’acollida (carnet famílies...) 
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En el supòsit de retard en la recollida de l’alumnat a la sortida del centre, es procurarà localitzar la família i si no és possible fer-ho, es contactarà telefònicament amb 
el servei de policia municipal per lliurar-lo/a a la seva custòdia. 
 
-L’alumnat que fa activitats extraescolars sortirà per la porta del c/ del Carme acompanyats/des pel/per la seu/va monitor/a. Durant l’activitat extraescolar les portes 
restaran tancades (Acord Consell Escolar 22/09/2014). 
 

1.3 Accés al centre dins l’horari escolar 
Serà pel carrer del Carme, on tenim situat l’intèrfon.  
Degut a la situació epidemiològica, es recomana fer les gestions via telefònica o telemàtica. Evitem l’entrada de familiars i operaris en horari escolar. 
També recordem que no es permet la permanència de nens/es dins el recinte escolar, quan les portes estiguin tancades i no realitzin cap activitat complementària. 
 
1.4 Puntualitat. 
Es considerarà falta de puntualitat arribar a partir de 10 minuts de retard. Posteriorment als 10 minuts, cal l’autorització del Centre per incorporar-se a l’aula. 
Si algun/a alumne/a reincideix es farà un treball personalitzat amb la família i, si és el cas amb l’assistenta social. 
 
Si algun/a alumne/a arriba un cop tancades les portes d’accés,  ho farà  per  la porta del Carrer del Carme i serà acompanyat per un membre del centre.  
Haurà de portar l'oportú justificant de les famílies a l'agenda, o del metge. 
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2.-CALENDARI  

 
- Començament de les classes:     14 de setembre de 2020 
- Final del primer trimestre:   21 de desembre de 2020 
- Final de curs:     22 de juny de 2021 
- Vacances Nadal:    del 22 de desembre de 2020  al 7 de gener de 2021 ambdós inclosos. 
- Vacances Setmana Santa:   del 27  de març al 5 d’abril de 2021 ambdós inclosos. 
- Festes de lliure disposició:   30 d’octubre, 7 de desembre 2020, 12 de febrer,  6 d’abril i 24 de maig de 2021. 
- Jornada intensiva:   21 de desembre de 2020. Del 7 al 22 de juny de 2021. 

 

2.1. Reunions amb les famílies  
Les reunions pedagògiques per tal de presentar els objectius marcats per aquest curs i mantenir un intercanvi entre famílies i mestres, es realitzaran  a les 18:30h del 
vespre via telemàtica els següents dies: 
 
P-3: 8 de setembre i 14 d’octubre  3 CM: 21 d’octubre 
P-4: 15 d’octubre    4 CM: 22 d’octubre 
P-5: 13 d’octubre    5 CS: 13 d’octubre  
1CI: 7 d’octubre    6 CS: 14 d’octubre 
2CI: 8 d’octubre 
 
2.2. Entrevistes personals 
Per parlar amb el/la mestre/a tutor/a de com es desenvolupa l'evolució del/de la vostre/a fill/a a l'escola les famílies seran convocades preferentment durant el segon 
trimestre, com a mínim una vegada al curs, preferentment via telemàtica.  
Per part de les famílies es pot sol·licitar-la sempre que es cregui convenient, amb la deguda antelació a les hores establertes d'atenció dins l’horari lectiu. És important 
l’assistència dels dos progenitors (en cas de tenir-los) o tutors legals. 
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3.-ASSISTÈNCIA ALUMNES. 

 
3.1.El centre disposa de llistes d'assistència mensual penjades a un lloc visible de l'aula i actualitzades dia a dia. A final de cada mes el/la coordinador/a de cada cicle 
les recollirà i les lliurarà a l’administrativa. 
 
3.2.Totes les absències dels/de les alumnes han de ser justificades per les famílies preferentment a l'agenda o al mail de la classe,  en segon terme, personalment al 
mestre de la porta o fent trucant a l’escola. En el cas de CM i CS, si un alumne falta, el tutor/a es comunicarà amb la família per conèixer el motiu. 
 

3.2.1 En cas d’absències reiterades sense justificar, el tutor/a es posarà en contacte amb la família exposant la situació i la necessitat que prenguin mesures. 
Si continuen les absències injustificades es fa una carta convocant a una reunió amb el/la tutor/a. D’aquesta carta s’enviarà còpia a Serveis Socials comarcals.  
Si no es recondueix la situació s’informarà a Inspecció i es comunicarà als Serveis Educatius de la Catalunya Central. 

 
3.3. En cas de retards reiterats sense justificar, el tutor/a es posarà en contacte amb la família exposant la situació i la necessitat  que prenguin mesures. Si continuen 
els retards es fa una carta convocant a una reunió amb tutor/a.  
 
3.4. Tanmateix si han de marxar abans no s'acabi l'horari escolar cal l'autorització familiar a l'agenda o mail de la classe. 
 
3.5. L’alumnat de cap nivell, no podrà marxar sol durant l’horari escolar. Si ha de sortir ha d’anar acompanyat del seu familiar adult o persona en qui aquests deleguin.  
 
3.6  A primera hora del matí es passa l’assistència de menjador. Les llistes es pengen a fora la porta de l’aula i passa una empleada del menjador a mirar-les.  
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4.- DISTRIBUCIÓ DE L’ALUMNAT. 

 
4.1. Per matrícula, els alumnes es distribueixen en dues aules del mateix nivell. 
En ocasions es pot fer en tres aules quan es tracta de grups molt nombrosos o per les seves característiques es valora així. 
Enguany, a causa del covid, els grups de P4 estan distribuïts en tres aules. 
 
Quan l’alumnat de P3 està matriculat, preferentment es distribueixen per ordre alfabètic en les dues aules. 
Excepcionalment es fa algun canvi que ha de facilitar un millor funcionament dels grups. 
 
4.2. Els grups constituïts segueixen la seva escolaritat fins a 1r de Primària, quan es barregen. A 5è de Cicle Superior, es faran nous grups.  
Es barregen els diferents grups de forma heterogènia a fi de promocionar noves relacions i un molt bon clima d’aprenentatge. 
 
4.3. Si a petició d’alguna família o des de l’escola es proposa un canvi de grup caldrà justificar el motiu i es resoldrà després de debatre el cas a nivell de cicle, Equip 
Directiu i Equip d’Atenció Psicopedagògica. 
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5.- ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. 

 
5.1. Mesures universals: 

L’Escola Marquès de la Pobla es considera acollidora i feliç de conviure en la diferència. 

Els mestres de l’escola ens proposem atendre cada alumne des de les seves fortaleses i necessitats del moment. 

  

Tots els nivells de l’escola estan atesos almenys per tres professionals que exerceixen la cotutoria. 

Sovint dos mestres atenen de forma simultània els grups (codocència), prioritàriament dins l’aula. 

Ens proposem flexibilitzar el context d’aprenentatge i tenir sempre una orientació inclusiva. 

  

Algunes mesures organitzatives i metodològiques: 

            -        Aprenentatges a partir de projectes i altres metodologies més vivencials. 

-        Racons d’aprenentatge diversos dins l’aula i els espais adjunts. 

-        Aprofitar l’entorn del municipi i els espais exterior del propi centre per fer aprenentatges més significatius i propers. 

-        Tutories individualitzades. 

 -        Educació Infantil es fa assessorament i observació (només en casos concrets) de forma general. Els alumnes amb necessitats específiques se’ls atén 

preferentment dins l’aula. 

 -        S’ha creat una comissió de la diversitat per tal d’acompanyar als docents en l’assessorament, creació de material, establiment d’estratègies i en 

l’intercanvi d’informació per atendre l’alumnat amb NESE. 

 

5.2. Els acompanyaments addicionals són aquells que de forma flexible, preventiva i temporal s’apliquen per tal de donar resposta educativa  

         5.2.1. Atenció domiciliària per aquells alumnes que  ho sol·licitin les famílies i es justifica per prescripció mèdica o  psicopedagògica. 

                     5.2.2. Atenció personalitzada fora de l’aula en coordinació amb l’equip d’atenció a la diversitat  (majoritàriament correspon a alumnat amb seguiment 

de l’EAP i/o de serveis socials degut a la seva vulnerabilitat). 

mailto:a8015430@centres.xtec.es
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          5.2.3 L’alumnat amb dictamen i/o Pla Individualitzat imparteix sessions individuals o en grup molt reduït amb les professionals d’Atenció a la Diversitat 

(AD). 

                       5.2.4 El/la  psicopedagog/a de l’escola fa la coordinació amb els/les mestres d’AD i la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD).        

                   5.2.5  Els alumnes nouvinguts se’ls atén segons Pla d’Acollida. 
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7.- ROTACIÓ PROFESSORS/ES DELS DIFERENTS NIVELLS 

 
7.1. Ens proposem respectar que els grups d’alumnes i mestra puguin completar un cicle de 2 anys tant a Parvulari com Primària, tot i que algunes condicions podrien 
fer-ho variar. 
 
7.4. El present curs i degut a la situació epidemiològica, els mestres que romanen al centre del curs passat, continuen amb el seu grup d’alumnes. 
 
7.5. Enguany els mestres imparteixen en un únic cicle i s’elimina la figura de l’especialista a favor de la codocència. 
 
7.6 El present curs, l’equip docent està format pel següent quadre de professors: 
 
Educació Infantil:  

P-3 :  Laia Juanola (Carme Aloy)           Meritxell Borjas              Mar Cortés 
P-4 :  Núria Campmajó        Roser Ribera                   Susana Sánchez     Núria Vinyals 
P-5 :  Laura Alonso (Ester Díaz)                Enric Garcia                     Maria Sabuquillo       
 

Educació Primària: 
1r CI:  Teresa Castells          Rubén Rodríguez         M. Mercè Guarro   
2n CI:  Mireia Vallès              Cari Gallardo                Mònica Candela 
3r CM:  Joan M. Lara             Noemí Mengual          Gemma Fernández   Jaume Sabater 
4rt CM:  Miquel Giménez         Laura Lorenzo              Anna Alcañiz              Elisenda Tarrés             Aurora Álvarez 
5è CS:  F.Xavier Rodríguez           Sara Zafra (Marina Oliva)            Ana Rodríguez 
6è CS:  David Gavaldà             Jordi Romeu                Pilar Martínez   Jordi Flix 

 
Equip Directiu: 
    Directora:  Núria Vinyals 

Cap d'Estudis:  Jaume Sabater 

mailto:a8015430@centres.xtec.es
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Secretari:  Jordi Flix 
      
           Atenció psicològica:  Joan Rueda  

 
    Atenció logopèdica:   Marta Borràs 
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10. CONSELL ESCOLAR. 

 
10.1. Es reuneix els dilluns a les 18:30h, almenys una vegada al trimestre.  
Enguany és format per: 
 
Sector Famílies:     Àngel Bescós, Samuel González, Eva Idáñez, Raquel Font 
Representant AFA: Jordi Balcells 
Professorat:  Carme Aloy, Aurora Álvarez, Núria Campmajó, Mònica Candela, Laura Lorenzo,  Mireia Vallès 
Ajuntament:  Oriol Castells 
P.A.S.:  Mar Cortés 
 
Equip directiu: membres nats del consell:  Núria Vinyals,  Jaume Sabater, Jordi Flix (amb veu però sense vot). 
 
 
10.2. Dintre el consell hi ha constituïdes les següents comissions: 
 

 
Convivència Consell escolar 

municipal 
Permanent Manteniment Menjador Informativa i 

promoció 
Econòmica Socialització Pla Educatiu 

Entorn 

Àngel Bescós 
Mar Cortés 
Laura Lorenzo 
Núria Vinyals 

Carme Aloy 
Jordi Balcells 
Oriol Castells 
Núria Vinyals 

Carme Aloy 
Jordi Balcells 
Jordi Flix 
Eva Idáñez 
Jaume Sabater 
Núria Vinyals 
 

Carme Aloy 
Aurora Álvarez 
Àngel Bescós 
Oriol Castells 
Núria Vinyals 
 

Núria Campmajó 
Raquel Font 
Samuel 
González 
Laura Lorenzo 
Núria Vinyals 

Mònica Candela 
Samuel 
González 
Eva Idáñez 
Mireia Vallès 
Núria Vinyals 

Jordi Balcells 
Núria Campmajó 
Oriol Castells 
Mar Cortés 
Jordi Flix 
Núria Vinyals 
 

Aurora Álvarez 
Raquel Font 
Jaume Sabater 
Núria Vinyals 

Jordi Balcells 
Mònica Candela 
Mireia Vallès 
Núria Vinyals 
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12.-SORTIDES, EXCURSIONS I COLÒNIES. 

 
12.1. Habitualment el centre programa diverses sortides de tota una jornada durant el curs. Poden estar relacionades amb el projecte d’aprenentatge o ser de caire 
cultural general. 
 
Habitualment el tercer trimestre es realitzen estades a cases de colònies que afavoreixin un enriquiment en la convivència de l'alumnat i bagatge en experiències 
culturals, esportives, lúdiques  o mediambientals, sempre que superin un 50% d’inscripció de l’alumnat del nivell.  
 
Es fan colònies a finals de cicle: P5, 2CI, 2CM i 2CS. 
 
13.-HORARI. 

 
Les portes les obrirà i tancarà el docent assignat a cadascuna i seguint la rotació pautada en cicle. 
S’obren 5 minuts abans de l’hora d’entrada, coincidint amb el so de la música i es tanquen 5 minuts després de l’entrada. És a dir, de les 8.55 a les 9.05 i de les 14.55 
a les 15.05.  
 
A les sortides, un/una mestre/a acompanya el grup fins la porta i tanca quan l’hagi acomiadat. 
A les entrades, un mestre del nivell és a la porta exterior fent la rebuda i l’altre dona la benvinguda a l’aula. 
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15.- ESPAI EXTERIOR 

 
15.1. Distribució de zones de l’espai exterior: 
 
L’espai exterior dins el recinte escolar es considera espai d’aprenentatge d’accés durant tota la jornada. 
Ens proposem que sigui un espai acollidor i amb estímuls per a la descoberta i l’esbarjo. 
Els grups tenen accés lliure per a desenvolupar les activitats i descobertes que es proposin. 
 
Seguint una roda establerta i aprovada en claustre, les zones estan assignades a un nivell diferent cada dia (en l’hora d’esbarjo). 
 
-Jardinet. Situat a l’entrada del C/ del Carme 
-Pati de terra. Entrada Passeig  
-Pista verda. 
-Bosc màgic. Darrera edifici d’infantil. 
-Pista gris  
-Terrassa. Davant edifici de primària. 
-Hort 
-Camp de futbol municipal 
 
15.2. Distribució de material per zones: 
 
La comissió d’espais exteriors és la responsable de pensar i preparar material de joc per a cada zona.  
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18.-MATERIAL DE TREBALL. 

 
18.5 Recull de documentació d’aprenentatge (àlbums): Cada trimestre recollim els fulls d’aprenentatge dels arxivadors individuals i la documentació fotogràfica i els 
endrecem en un àlbum recull que es pren a casa.  
Els projectes d’aprenentatge es presenten en recull d’àlbum o altres formats. 
A final de curs, es pren també el recull de propostes entorn un llibre de lectura comuna.  
 
 
19.- L'ORDENACIÓ DEL TEMPS I TASQUES 

 
 
19.4. Pissarra passadís i/o exterior:  
A l’Educació Infantil utilitzem les pissarres petites per informar les famílies. Enguany es col·loquen a les portes d’accés al recinte. 
 
19.5. Agenda a EI: 
Aquest curs des de sanitat ens recomanen no fer ús de les agendes degut als possibles contagis a través d’elles. 
 
19.6. Agenda a primària:  
Tots els alumnes utilitzem l’agenda corporativa de l’escola. S’hi anoten les tasques per fer a casa i també les comunicacions que els mestres i les famílies creguin 
oportú intercanviar. Ocasionalment es proposa als alumnes escriure-hi informació rellevant. 
 
A començament de curs es dedica alguna sessió, com a tècnica d'estudi, a omplir els primers fulls i a explicar el servei de l'agenda. El/la mestre/a tutor/a va fent 
seguiment del seu ús. 
 
 
Trimestralment es reuneixen dos representants de cada grup a CI i un representant de la resta de grups amb el Cap d’Estudis.   

mailto:a8015430@centres.xtec.es
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20.- BIBLIOTECA I LLIBRES DE LECTURA. 

 
20.1. Biblioteca general del centre: 
 
Tenim per objectiu que aquest espai sigui “el cor de l’escola”, on els/les alumnes puguin sentir-se acompanyats durant el procés lector i s’animin a llegir per gaudir 
plenament dels plaer de la lectura i trobin resposta als seus interessos i noves descobertes. 
Des de la comissió de biblioteca continuem amb la implantació del Pla lector i escriptor del centre. 
 
Enguany, l’accés a la sala biblioteca és adaptat a les mesures covid. 
Tots els grups hi poden assistir a cercar recursos per als seus projectes d’estudi prèvies mesures de neteja amb gel hidroalcohòlic de les mans. 
Els servei de neteja de l’escola fa la higienització prèvia i posterior a l’estada dels alumnes. 
 
A infantil s’estableix el torn d’una sessió setmanal amb la coordinadora de biblioteca, presencial a la biblioteca o en un espai de l’edifici d’infantil, que pot ser l’aula 
o la sala de les columnes. 
A primària no hi ha torns periòdics establerts però hi poden anar quan ho necessitin. 
(Evitem la periodicitat per possibles contactes i traçabilitat) 
 
- Els llibres consultats no els retornem als prestatges. Es deixin sobre la taula o a l'espai habilitat (carro vermell). 
 
20.2. Padrins de lectura:  
Enguany no es poden dur a terme. 
 
20.3 Préstec a l’hora d’esbarjo: 
Enguany no es poden dur a terme. 
 
20.4 Préstec i servei de biblioteca a la tarda, 16.30 a 17.30: 
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Enguany no es poden dur a terme. 
 
20.5. Biblioteca aula 
Es potencia aquesta activitat per incidir en la motivació lectora i font de recursos.  
Cal cercar una dinàmica engrescadora, amb llibres de diferents temàtiques que s’aniran renovant del fons comú de la Biblioteca general, i/o altres mitjans.  
D'aquest fons també es fa préstec a cada nen/a per a ser utilitzat a l'hora de lectura de primària. 
 
20.6. Llibres de lectura comuns. 
A Infantil i Cicle Inicial esporàdicament tenim un llibre de lectura que llegeix la mestra, unes pàgines diàriament. 
Durant el curs compartim la lectura d’1 llibre en llengua catalana a partir de CM. 
Un llibre en llengua catalana i un altre en castellana a partir de CS. 
 
20.7. Revisió i ampliació dotació llibres:  
Comprem llibres amb pressupost de Biblioteca a proposta dels cicles i/o recollint els suggeriments (mestres,  famílies, alumnes...) 
Rebem donacions diverses (famílies, empreses...) 
 
20.8. Animació lectora: 
Enguany no podem convidar cap autor/a o il·lustrador a l’escola de forma presencial. 
Es farà de forma telemàtica. 
Les Mestres Àvies Recuperadores de Contes acostumen a venir al segon-trimestre. Restem a veure com evoluciona la pandèmia per si poden venir o ideem un 
sistema telemàtic també.  
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21.-EDUCACIÓ PER A LA SALUT 

 
21.1.  Exàmens de salut 
Tenim establert administrar a l’escola les vacunacions a 2n CS, antihepatitis B per a tots/es els /les alumnes i del virus del papiloma per a les nenes, a més de les que 
el Departament de Salut determini. Les revisions bucals es fan a 1r i a 6è, prèvia autorització de les famílies. 
Es  potenciaran hàbits d'higiene, alimentació i postura. No es permet a l’escola el consum de llaminadures o aliments processats a casa. Acord CE 12.09.2016. 
Els dimecres habitualment mengem fruita. Aconsellem evitar l’abús d’esmorzars excessivament ensucrats. 
 
21.5. Prevenció i seguretat 
Cada dos anys, es realitzen activitats de circulació viària (si la policia local té disponibilitat) i com a mínim un simulacre d’evacuació a l’any.  
S’estableix un pla d’emergència coordinat i es vetlla perquè l’escola disposi de les corresponents mesures de seguretat. 
En el cas de disparar-se les alarmes i/o produir-se els avisos acústics establerts, es procedirà a evacuar l’escola seguint les pautes corresponents.  
Els telèfons d'emergència estan penjats a les cartelleres de secretaria. 
 
21.6 Adaptació covid 
El centre té aprovat el Pla d’Obertura on es detallen les mesures de protecció dictades per la Generalitat de Catalunya referent a l’ús de mascareta, gel 
hidroalcohòlic, distància… 
Tenim a disposició una persona referent per anar fent el seguiment i assessorament.  
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22.-MENJADOR ESCOLAR 

 
22.1. Gestió 
La gestió del menjador escolar la porta l’empresa Eurest Colectividades SL), actualment coordinat des del Consell Comarcal de l'Anoia.  
Hi ha dues modalitats de comensals: 
 -Fixes: Es queden a dinar un mínim de 3 dies setmanals 
 -Esporàdics: es pot avisar el mateix matí i l’empresa fa el càrrec corresponent a final de mes. S´ha d’omplir l’imprès de dades. 
 
El preu pel curs actual fixat pel Consell Comarcal, és de 6,16 €/dia per als comensals fixes i 6,52€ per als esporàdics.  
El Consell Comarcal gestiona ajuts de ½ beca= 3,08 € i beca total 6,16 € a les famílies que ho sol·licitin, segons la seva renda per unitat familiar. Les ½ beques es poden 
compactar en tres dies establerts: dilluns, dimecres i divendres. Si un d’aquests tres dies és festiu o estan malalts s’acumulen al final de la durada de la beca. 
Es descompten els dies per malaltia o absència que s'avisin, així com les sortides i colònies. Si hi ha 1 (un) rebut bancari pendent, hauran d’abonar-lo abans de quedar-
se novament. 
Els pagaments es fan seguint la normativa presentada per l'empresa Eurest Colectividades SL. 
Durant el 3r. trimestre de cada curs escolar es poden demanar ajuts per aquest servei al Consell Comarcal, d’acord amb els requisits establerts a la corresponent 
convocatòria. 
 
A la porta de les aules hi ha un full visible on s’apunten els alumnes que fan servei el present dia. 
Si algun usuari fix del menjador no es queda un dia concret, ha de trucar a la responsable de menjador per telèfon per tal que es descompti del seu rebut. 
 
La Comissió de Menjador del Consell Escolar vetlla pel compliment de la normativa i el bon funcionament del servei del menjador escolar. 
 
 
22.4. Normes alumnes . 
- Les  monitores  recullen puntualment els alumnes davant la sortida de l’edifici a les 12.30h i els retornaran al mateix lloc a les 14.55 h. 
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- Els alumnes de Primària que no tinguin un comportament respectuós tant a taula com en les activitats se'ls anotarà a l'agenda el corresponent avís i la reincidència 
d'aquesta actitud serà comunicada per la direcció del centre a les famílies per fer-ne un seguiment. En la mesura que sigui possible, la problemàtica que es pugui 
derivar del servei, s'haurà de solucionar en el mateix espai de temps lectiu. 
Si persisteix sense modificar el comportament la direcció del centre i/o consell escolar si és el cas, podrà determinar  la seva expulsió. 
- El mal ús de les instal·lacions i material comporta fer-se càrrec de la seva reposició o reparació. 
- No és permès portar mòbils,  MP4 o màquines de joc que poden perdre’s o fer-se malbé i que alhora impedeixen el joc compartit. El servei de menjador compta 
amb material lúdic i esportiu a l’abast dels usuaris. 
 
22.5. Servei d’acolliment matinal  (Lloc: menjador entrant pel correló del Passeig) 
Hi ha establert un servei d'ampliació horària de 8.00 a 9.00h. del matí.  El preu d’aquest servei és pels socis de l'A.F.A: 1,45 €, 1/2 hora i 2,80 €, 1 hora. Per als no socis 
de l'AMPA: 1,70 €, 1/2 hora i 3,30 €, 1 hora. 
-El servei d'acollida matinal va a càrrec de l'A.F.A. Els pagaments es fan mitjançant transferència bancària a finals de mes. 
-En acabar, el/la monitor/a acompanya  cada nen/a a la seva aula.  
 
22.6. Menjador en temps de covid 
El Pla d’Obertura de Centre aprovat el 23 de juliol de 2020 recull el protocol de seguretat i salut que se segueix a l’hora de menjador.  
 
22.7. Servei d’acollida en temps de covid 
El Pla d’Obertura de Centre aprovat el 23 de juliol de 2020 recull el protocol de seguretat i salut que se segueix a l’hora d’acollida.  
  

mailto:a8015430@centres.xtec.es


 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Escola Marquès de la Pobla 
 Passeig Miquel i Mas, 19 
08786 CAPELLADES 
Tel. 93 801 11 09 
a8015430@xtec.cat 

 

21 

 

23.-PROGRAMACIONS ACADÈMIQUES. 

 
23.1. Durant el mes de setembre els equips de nivell i cicle elaboren la programació temporalitzada per al curs 2020-21.  
Totes elles es deuen a la Llei d'Educació (LEC) i al Decret 119/2015 d’ordenació del ensenyaments d’educació primària i l’Ordre ENS/164/2016, el procés d’avaluació 
del aprenentatges a Primària i el Decret 181/2008, d’ordenació dels ensenyaments a 2n cicle d’Educació Infantil i l’Ordre ENS/484/2009, procés d’avaluació del 2n 
cicle d’Educació Infantil.  
S'estableixen acords intercicles perquè ens preocupa educar en la transversalitat i promoure una visió del món no centrada en la vida concreta del mateix individu 
sinó oberta a altres maneres de veure, de pensar i d'actuar.  
 
23.2. Aquest curs l'escola tindrà com a eix comú “Emociona’t amb l’entorn”. Cada cicle farà una programació d'aquest tema, després es dona la visió conjunta per a 
tota l'escola.  
 
23.3. L’equip de CI, CM i CS revisen anualment les programacions fetes tenint especial cura d’incloure les Competències Bàsiques i els criteris d'avaluació, seguint les 
indicacions de l’Ordre del Departament d’Educació. 
 
23.4. L'Equip d' Educació Infantil elabora les programacions d'acord amb el Currículum d’Educació Infantil i el projecte Trajectòries. 
 
23.5. Referent a lectoescriptura, usem el recurs PICTOESCRIPTURA a 3r,  4rt i 5è de primària.   
 
23.6. Aquest curs 2020-21 es completa la proposta INNOVAMAT en l’aprenentatge de les matemàtiques de forma competencial a Cicle Inicial i Cicle Mitjà. 
 
23.7.  Es programen de forma conjunta els aspectes contemplats a la PGA als quals es vol incidir especialment durant el curs. 
 
23.8. Les programacions i la seqüenciació dels continguts es lliuren al Cap d'Estudis durant el mes de novembre en format digital.  
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24.-SERVEI SECRETARIA. 

 
-A l’escola comptem amb administrativa dos dies a la setmana (dilluns i dimecres) i els divendres alterns. 
 
24.1. Manteniment. 
És responsabilitat del conserge fer el manteniment i millora de les dependències dels edificis de l’escola i l’exterior. 
 
 
25.-RELIGIÓ 

 
D'acord amb la normativa vigent, l'ensenyament de la religió té caràcter optatiu per als alumnes de primària i és d'oferta obligatòria per a les escoles.  
A la nostra escola oferim la religió catòlica. 
 
Les famílies poden escollir entre l’ensenyament de la religió o un específic de valors. 
 
Si al llarg de l’E. Primària es vol canviar l’opció inicial, s’ha de comunicar per escrit abans no s’acabi el curs o dins la primera setmana lectiva del nou curs a la secretaria 
del centre. 
 
Enguany i a causa de la pandèmia el mestre especialista de religió només atén un cicle i altres mestres del claustre que tenen l’acreditació DEI ho fan als altres cicles. 
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26.-AVALUACIÓ 

 
26.1. E.Infantil i E. Primària 
Durant el curs es continua aplicant i revisant el projecte Trajectòries.  
Periòdicament es reunirà l'equip d'E. Infantil conjuntament amb el cap d’estudis per tal de fer-ne l'avaluació del procés i dels resultats. 
 
Portem control escrit per avaluar els progressos i/o les dificultats que es detecten en els alumnes. 
L'equip de cicle, coordinat pel cap d'estudis i les especialistes d’atenció a la diversitat, valora les estratègies a seguir per corregir possibles mancances, ja siguin dels 
projectes globals o individuals dels/de les alumnes.  
A través de les graelles resum es recullen les dades trimestralment per poder així realitzar la sessió d'avaluació conjuntament tot l'equip de cicle.  
 
26.2. Sessions d'avaluació: 
Tant a Parvulari com a Primària durant el curs es realitzaran 3 sessions d'avaluació utilitzant l'oportuna graella resum, que es lliura al cap d'estudis. 
 
S’aplica l’Ordre ENS/164/2016 d’avaluació a E. Primària. 
Les avaluacions es fan amb les noves qualificacions, aplicades als ítems ja existents.  
S’avaluarà el grau d’assoliment de les competències de cada àmbit a la darrera avaluació de cada final de cicle. 
 
Hi haurà una prova d’avaluació a sisè de primària, 4, 5 i 6 de maig de 2021.  
La prova diagnòstica de primària encara no està concretada pel Departament. 
 
A infantil, les famílies reben dos informes anuals: un al 1r trimestre i l’altre al 3r trimestre respectivament. A primària se n’estén un cada final de trimestre. Les 
qualificacions seran: AE (assoliment excel·lent), AN (assoliment notable), AS (assoliment satisfactori), NA (no assoliment).   
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28.-TUTORIA. 

 
Tots els grups d’alumnes tenen un tutor/a que vetlla per ells. 
També un cotutor/a que comparteix la tasca i responsabilitat amb el tutor/a titular. 
La tutoria i cotutoria consisteix a fer l’acompanyament global a l’alumne i resoldre les tasques derivades d’aquesta responsabilitat. 
 
Cobrirà bàsicament els següents aspectes: 
 
28.1.Tutoria permanent universal 
El tutor/a i cotutor/ fan un acompanyament i seguiment acadèmic i emocional de tots els alumnes en tot moment. 
De forma més específica es preparen activitats i converses relacionades amb la dinàmica de l’aula. També es prepararan treballs de les emocions, del projecte de la 
intel·ligència, d'eficàcia lectora i tècniques grupals. 
En una llibreta s’anoten els temes més significatius de les sessions de tutories i de les assemblees de representants. 
 
28.2. Tutoria individualitzada:  
Es busquen estones on el tutor/a parla amb alguns alumnes de forma individual sobre temes personals. Es posarà especial èmfasi en les relacions humanes i el procés 
d’acompanyament en l’aprenentatge. 
 
28.3. Trobades amb les famílies 
Les reunions de famílies grupals es convoquen a 2/4 de 7 del vespre, una vegada a l'inici de curs escolar durant els mesos de setembre i d’octubre  evitant coincidir 
en horari amb altres grups per si hi ha germans. 
A P3 es fan una els primers dies de setembre i una altra abans d’acabar el 1r trimestre. 
Es procurarà que siguin àgils, participatives i innovadores.  
Enguany i a causa de la pandèmia, aquestes reunions es fan de forma telemàtica (meet). Hi assisteixen els tutors i cotutors i un membre de l’equip directiu. 
 
28.4. Entrevistes personals amb les famílies 
Se’n realitzen com a mínim una a cada curs d’Educació Infantil i de Primària, preferentment durant el segon trimestre i enguany s’atendran via telemàtica.  
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Si hem de parlar algun tema delicat, ho farem de manera presencial a l’espai que s’ha habilitat a la primera estança de l’edifici de primària. 
L’horari establert és els dilluns a les 12.30 h.  
També cal preveure una entrevista inicial, en el cas d’incorporar-se algun/a alumne/a al centre provinent d’una altra escola i els nouvinguts d’un altre país. 
S’establirà dues setmanes en horari d’exclusiva al migdia dedicades a entrevistes a les famílies. 
 
28.5. Assemblees generals 
La pandèmia no ens permet fer l’assemblea d’inici de curs on es trobaven tots els alumnes de primària. 
 
28.6 Coordinació Primària/Secundària 
L'equip d'inspectors de l'Anoia programa reunions amb els equips docents d’ambdós centres que contribueixen a reforçar la coherència i continuïtat del procés 
educatiu i la millora dels aprenentatges. El Cap d’Estudis assisteix a aquestes reunions i fa la coordinació amb els/les tutors/es de 6è.  
Durant el 3r trimestre un grup d'alumnes de 1r d'ESO i algun/a tutor/a vindran a l'escola o faran trobada telemàtica  per informar l'alumnat de 6è sobre l’Institut. 
A final de curs els/les tutors/es de 6è preparen els fulls de traspàs de cada alumne i ho comparteixen amb l’IES en una trobada.  
A final de curs es programa una tarda lúdica d’intercanvi per als/a les alumnes. 
El 1r trimestre del curs següent l'IES fa el retorn de la informació donada, una valoració de les tasques d’estiu proposades i dels resultats de la primera avaluació al 
nou centre. 
 
28.7 Coordinació Llar d'Infants/ Parvulari  
Durant el curs hi ha coordinació amb la Llar d'Infants. A principis de setembre les educadores de la Llar fan el traspàs d'informació a les mestres d'Educació Infantil de 
l’escola. Durant el mes de novembre es fa el retorn. 
Al llarg del curs es programen anades a la Llar i vingudes a l'escola per realitzar algunes activitats i anar preparant l’acollida. 
 
28.8. Aniversaris:  
Considerem l’aniversari un dia especial per tots els infants i així els ho fem sentir a l’escola. 
A infantil es fa algun recordatori tipus corona o tarja felicitació dels companys. Se’ls canta una cançó d’aniversari, se’ls felicita i es fan algunes activitats d’estima a 
l’infant. 
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29.-PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES 

 
Tal com queda palès a la carta de compromís, entenem que la col·laboració i participació de les famílies dels alumnes contribueix a la millora dels resultats educatius, 
per la qual cosa a banda del contacte amb el/la tutor/a, volem també ampliar-lo de forma més col·lectiva, oferint la possibilitat de la trobada de pares i mares d’un 
mateix nivell educatiu, amb la finalitat d’intercanviar experiències, col·laborar amb les activitats de l’escola, participar en els tallers que s’organitzin en el Pla Educatiu 
d’Entorn i/o aportar suggeriments que enriqueixin la tasca educativa que portem a terme. 
 
El sector famílies compta amb una representació de pares/mares i AFA al Consell Escolar. 
 
També es pot participar formant part dels pares/mares dinamitzadors d'aula, de l’associació de famílies d’alumnes http://www.ampamarquesdelapobla.org/wp/, o 
simplement fent el seguiment diari del vostre fill/a. 
 
Ens considerem escola oberta i acollidora, ens agrada compartir l’activitat escolar amb les famílies de diferents maneres: ja sigui amb les aules obertes, assistint a les 
festes, participant com a expert d’algun tema, ajudant-nos en l’arranjament dels espais exteriors.... enguany la pandèmia ho dificulta, però estem trobant vies per 
mantenir el lligam. 
 
 
 
30.-BEQUES 

 
Quan es publiquin beques o ajuts generals per part d’organismes oficials s’informarà pels canals habituals a tota la comunitat educativa: 
Tota la informació sobre els ajuts es penjaran a la pàgina web de l'escola,  https://agora.xtec.cat/escmarquesdelapobla/ 
 
Els mestres, l’equip directiu i personal EAP estem a disposició per a la vostra informació i ajuda sempre que us calgui. 
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31.-CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES. 

 
31.1. Conductes contràries a les normes de convivència del centre per part dels alumnes. 
 
Els primers dies de curs s’informa els alumnes de quines són les normes de l’escola, quin sentit tenen i l’obligatorietat de complir-les per part de tothom. 
En cas de no ser així, hi ha mesures correctores establertes que també els donem a conèixer. 
 
- Davant d'un conflicte primer parlar amb els/les alumnes implicats/des sense arribar a la discussió o enfrontament. 
- Esgotades les diferents mesures es farà seguiment diari amb la família durant una setmana. 
- Si no es resol el conflicte convocar la comissió de mediació formada per l'Equip Directiu i els coordinadors de cicle. 
- Esgotades les mesures establertes es convocarà la Comissió de Convivència del Consell Escolar per tal de prendre la mesura adient. 
 
 
NORMES DE CONVIVÈNCIA 

Detallem possibles mesures contràries a la convivència dels alumnes de l’escola i les mesures correctores, per ordre d’aplicació.  

En cas d’una conducta molt greu o haver esgotat les mesures correctores detallades, es convocarà la comissió de convivència del Consell Escolar i es prendran les 

mesures que es considerin. 

Qüestions a tenir en compte: Les mesures correctores que afectin la convivència s’han d’inscriure en el marc de l’acció educativa i ha de millorar el seu procés 

educatiu. 

Ha d’incloure alguna activitat d’utilitat social pel centre. 

mailto:a8015430@centres.xtec.es


 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Escola Marquès de la Pobla 
 Passeig Miquel i Mas, 19 
08786 CAPELLADES 
Tel. 93 801 11 09 
a8015430@xtec.cat 

 

28 

 

CI: CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE 

CONVIVÈNCIA DEL CENTRE 

MESURES CORRECTORES 

⮚  Quan les tasques que s’han de dur a 

terme a l’aula/casa queden inacabades 

expressament per manca de voluntat o quan no 

les lliuren en el termini establert. 

●    Conversa amb  la mestre/a implicat/da. 

●    Ús d’estratègies assertives per engrescar a realitzar la tasca. Oferir ajuda. 

●    Acordar amb l’alumne quan farà la tasca.   

● Informar la família si és molt reincident. 

● Entrevista amb la família i fer-ne seguiment. 

⮚  Portar l’agenda sense signar. ●    Avisar la família. 
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⮚  Barallar-se amb els/les companys/es. 

⮚  Insultar els/ les companys/es, perdre el respecte. 

  

●    Conversa amb  la mestre/a tutor/a. 

●    Diàleg entre els/les alumnes implicats/des juntament amb el/la mestre/a. (Mediació) i 
reparació del dany i restauració de les relacions. 

● Si és reincident, tutoria individualitzada, ús d’estratègies per abandonar aquesta pràctica. 

● Si continuem, nota a l’agenda. 

● En funció de la gravetat de l’encontre i la freqüència, parlar directament amb la família. 

⮚  Interrupcions a l'aula ●    Avís per part de la mestre/a tutor/a. 

●    Conversa amb  la mestre/a tutor/a. 

● Utilització d’estratègies per aconseguir que abandonar aquesta pràctica. 

● Utilització d’uns minuts de l’activitat per reflexionar. 
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➢ Faltes d’assistència i puntualitat reiterades. 

(Infants que assisteixen a escola amb 

acompanyament familiar)  

● Faltes de puntualitat: Parlar amb la família. 

● En cas de faltes de puntualitat reincidents, a partir de les 9.10 no es podrà accedir al centre. 

● Si és molt reincident i en el cas d’una família social, s’informarà Serveis Socials. 

● Faltes d’assistència reincidents: Es parla amb la família, intentant buscar alguna solució. 

● Es lliura document a la família amb el detall de les faltes del darrer mes/trimestre intentant 
buscar alguna solució. 

● Si és molt reincident i en el cas d’una família social, s’informarà Serveis Socials perquè actui. 

● Si amb Serveis Socials no s’esmena, s’envia document a Inspecció Educativa dels SSTT. 
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CM: CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE 

CONVIVÈNCIA DEL CENTRE 

MESURES CORRECTORES 

⮚  No fer/acabar les tasques que corresponen sense 

justificar 

● MEDIACIÓ: el/la mestre/a parlarà amb l'alumne/a. 

●    Ús d’estratègies assertives per engrescar a realitzar la tasca. Oferir ajuda. 

●    Acordar amb l’alumne quan farà la tasca.   

●    Parlar amb la família i fer-ne seguiment quan és reincident. 

●    Deixar constància per escrit al full d'incidències. 

⮚  Portar l’agenda sense signar. ●    Avisar la família. 
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⮚  Barallar-se amb els/les companys/es. 

⮚  Faltes de respecte als companys/es. 

  

●    Conversa amb  la mestre/a tutor/a. 

●    Diàleg entre els/les alumnes implicats/des juntament amb el/la mestre/a. (Mediació) i 
reparació del dany i restauració de les relacions. 

● Si és reincident, tutoria individualitzada, ús d’estratègies per abandonar aquesta 

pràctica. 

● Si continuem, nota a l’agenda. 

● En funció de la gravetat de l’encontre i la freqüència, parlar directament amb la família. 

● En funció de la gravetat de l’encontre i la freqüència, haurà d’estar un/uns dies fora de 

l’aula amb un altre docent/personal de l’escola o a casa. 

⮚  Interrupcions a l'aula ●    Avís per part de la mestre/a tutor/a. 

●    Conversa amb  la mestre/a tutor/a. 

● Utilització d’estratègies per aconseguir abandonar aquesta pràctica. 
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● Utilització d’uns minuts de l’activitat per reflexionar. 

● CAD. Actuem amb el nen/a per esbrinar què li produeix aquest neguit 

  

FALTES MOLT GREUS MESURES CORRECTORES 

⮚  La reincidència de qualsevol falta greu. (esgotades 

les mesures anteriors) 

●    Compareixença davant la directora o el cap d'estudis. 

●    Demanar disculpes als afectats. 

●    Amonestació escrita. Full d'incidències. 

●    Entrevista família amb el/la tutor/a i/o especialista. 

● CAD. Actuem amb el nen/a per esbrinar què li produeix aquest neguit 
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⮚  Insults o injúries a un membre de la comunitat 

educativa. 

⮚  Agressions físiques o amenaces a membres de la 

comunitat educativa 

⮚  Actes d’indisciplina 

●    Compareixença immediata davant la directora o el cap d'estudis. 

●    Demanar disculpes als afectats. 

●    Amonestació escrita. Full d'incidències. 

● CAD. Actuem amb el nen/a per esbrinar què li produeix aquest neguit 

●    Entrevista amb la família, tutor/a i direcció. 

● En funció de la gravetat de l’encontre i la freqüència, haurà d’estar un/uns dies fora de 

l’aula amb un altre docent/personal de l’escola o a casa. 

● En el cas d’una família social, s’informarà Serveis Socials perquè actuï. 

●    Esgotades les mesures anteriors, possibilitat de quedar-se sense sortides o colònies. 

● CAD. Actuem amb el nen/a per esbrinar què li produeix aquest neguit 

● S’informa a Inspecció Educativa dels SSTT. 
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⮚  Interrupcions a l'aula de manera reincident ●    Avís per part de la mestre/a tutor/a. 

●    Conversa amb  la mestre/a tutor/a. 

● Utilització d’estratègies per aconseguir abandonar aquesta pràctica. 

● Utilització d’uns minuts de l’activitat per reflexionar. 

● CAD. Actuem amb el nen/a per esbrinar què li produeix aquest neguit 

● En funció de la gravetat de l’encontre i la freqüència, haurà d’estar un/uns dies fora de 

l’aula amb un altre docent/personal de l’escola o a casa. 

⮚  Malmetre material escolar de manera intencionada ●    Amonestació escrita. Full d'incidències. 

●    Nota a l’agenda i entrevista amb la família. 

●    Reparació econòmica dels danys causats. 

● Demanar disculpes als afectats. 
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CS: CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE 

CONVIVÈNCIA DEL CENTRE 

MESURES CORRECTORES 

⮚  No fer les tasques que corresponen a les obligacions 

com a alumnes sense justificar 

●    Control en una graella dels treballs per casa que no es fan (tutors i especialistes) 

●    Avís del/de la mestre/a implicat/da. 

● Nota a l’agenda a cada falta de deures. 

●    Quan es reincident: MEDIACIÓ: el/la mestre/a parlarà amb l'alumne/a a l'hora de 

Tutoria Individualitzada per trobar una solució. 

●    Parlar amb la família i fer-ne seguiment 

●    Deixar constància per escrit al full d'incidències. 

● Si és reincident, haurà de fer les tasques, fora de l’aula amb el/la codocent. 

● Si és un nen/a de serveis socials, informar. 
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⮚  No portar l'agenda signada o no apuntar els treballs 

per casa. 

Si no apunten les tasques: 

●    Avís del/de la tutor/a o mestre/a implicat/da. 

●    MEDIACIÓ: el/la mestre/a parlarà amb l'alumne/a a l'hora de Tutoria Individualitzada. 

●    Nota setmanal a l'agenda de les tasques que haurà de fer a casa. 

●    Si torna a ser reincident: deixar constància per escrit al full d'incidències. 

● Haurà de fer les tasques, fora de l’aula amb el/la codocent. 

Si no porta l’agenda signada: 

● Es truca a casa informant. 

● Avís del/de la tutor/a o mestre/a implicat/da. 

● MEDIACIÓ: el/la mestre/a parlarà amb l'alumne/a a l'hora de Tutoria Individualitzada. 
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⮚  Barallar-se amb els/les companys/es. 

⮚  Insultar els/ les companys/es. 

  

  

●    MEDIACIÓ: el/la mestre/a parlarà amb l'alumne/a immediatament. 

●    Demanar disculpes. 

●    Nota a l'agenda per part del/de la mestre/a tutor/a o mestre/a implicat/da. 

●    Comunicació amb la família. 

●    Si és reincident: deixar constància per escrit al full d'incidències. 

● Compareixença davant la directora o el cap d'estudis. 

● CAD. Actuem amb el nen/a per esbrinar què li produeix aquest neguit 

●    Entrevista amb la família, tutor/a i direcció. 

● En funció de la gravetat de l’encontre i la freqüència, haurà d’estar un/uns dies fora 

de l’aula amb un altre docent/personal de l’escola o a casa. 

● En el cas d’una família social, s’informarà Serveis Socials perquè actuï. 

●    Esgotades les mesures anteriors, possibilitat de quedar-se sense sortides o colònies. 

● S’informa a Inspecció Educativa dels SSTT. 
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⮚  Interrupcions a l'aula ●    Avís del/de la tutor/a o mestre/a implicat/da. 

● MEDIACIÓ: el/la mestre/a parlarà amb l'alumne/a en tutoria individualitzada. 

●    Nota a l'agenda per part del/de la mestre/a tutor/a o mestre/a implicat/da. 

● Utilització d’estratègies per aconseguir abandonar aquesta pràctica. 

●    Si és reincident: deixar constància per escrit al full d'incidències. 

● Utilització d’uns minuts de l’activitat per reflexionar. 

● CAD. Actuem amb el nen/a per esbrinar què li produeix aquest neguit 

● En funció de la gravetat de l’encontre i la freqüència, haurà d’estar un/uns dies fora 

de l’aula amb un altre docent/personal de l’escola o a casa 

  

FALTES MOLT GREUS MESURES CORRECTORES 

mailto:a8015430@centres.xtec.es


 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Escola Marquès de la Pobla 
 Passeig Miquel i Mas, 19 
08786 CAPELLADES 
Tel. 93 801 11 09 
a8015430@xtec.cat 

 

40 

 

⮚  La reincidència de qualsevol falta greu. ●    Compareixença davant el/la director/a o el/la cap d'estudis. 

●    Demanar disculpes. 

●    Amonestació escrita. Full d'incidències. 

●    Entrevista família amb el/la tutor/a. 

● Trasllat a la comissió de convivència del Consell Escolar per adoptar mesures. 
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⮚  Insults o injúries a un membre de la comunitat 

educativa. 

⮚  Agressions físiques o amenaces a membres de la 

comunitat educativa 

⮚  Actes d’indisciplina 

●    Compareixença immediata davant el/la director/a o el/la cap d'estudis. 

●    Demanar disculpes. 

●    Amonestació escrita. Full d'incidències. 

●    Entrevista amb la família, tutor/a i direcció. 

● En funció de la gravetat de l’encontre i la freqüència, haurà d’estar un/uns dies fora de 

l’aula amb un altre docent/personal de l’escola o a casa. 

●    Esgotades les mesures anteriors possibilitat de quedar-se sense sortides o colònies. 

● Trasllat a Serveis Socials. 

● Trasllat a la comissió de convivència del Consell Escolar per adoptar mesures. 

● En funció de la gravetat s’informa Inspecció Educativa dels SSTT. 
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⮚  Interrupcions a l'aula de manera reincident 
● Utilització d’estratègies per aconseguir abandonar aquesta pràctica. 

● Utilització d’uns minuts de l’activitat per reflexionar. 

● CAD. Actuem amb el nen/a per esbrinar què li produeix aquest neguit. 

● En funció de la gravetat de l’encontre i la freqüència, haurà d’estar un/uns dies fora de 

l’aula amb un altre docent/personal de l’escola o a casa. 

⮚  Malmetre material escolar de manera intencionada. ●    Amonestació escrita. Full d'incidències. 

●    Nota a l’agenda i entrevista amb la família. 

●    Reparació econòmica dels danys causats. 

● Demanar disculpes als afectats. 

● En funció de la gravetat, trasllat a la comissió de convivència del Consell Escolar per 

adoptar mesures. 
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31.2. Conductes contràries a les normes de convivència del centre per part dels mestres. 
 
Tots els mestres tenen l’obligació de conèixer aquestes normes i complir-les. 
En cas d’alguna conducta contrària al que estableix aquest document, la direcció del centre parlarà amb el mestre en qüestió per reconduir el problema. 
Si persisteix després de varis avisos, es comunicarà al Servei d’Inspecció per seguir els protocols legals en aquests casos. 
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32. ACTUACIONS SINGULARS 

 
32.1. Criteris a aplicar en els supòsits de problemes dels progenitors en relació amb els fills, alumnes de centres docents públics. 
En els supòsits de problemes sorgits entre els progenitors o tutors legals dels alumnes menors d’edat dels centres docents públics dependents del Departament 
d’Ensenyament, cal tenir en compte els següents criteris: 
 

1. Com a regla general: 
- No prendre partit ni adoptar cap posicionament en les relacions privades de les famílies dels alumnes, referents als seus drets i deures envers aquests. 
- Complir sempre les resolucions i requeriments judicials relatius a les citades relacions. 

 
2. Com a qüestions específiques: 

- Els pares o mares, si no han estat privats de la pàtria potestat, tenen dret a rebre informació sobre el desenvolupament educatiu dels fills. 
- Els pares o mares que hagin estat privats de la pàtria potestat s’han de sotmetre al règim de relacions amb el/la fill/a, que hagi estat establert mitjançant sentència 
judicial. 
- Les decisions de canvi de centre d’un alumne corresponen als que tinguin atribuïda la pàtria potestat. Aquesta s’exerceix per ambdós progenitors o per un de sol 
amb el consentiment exprés o tàcit de l’altre, essent vàlids els actes que realitzi un d’ells segons l’ús social i les circumstàncies. En cas de desacord s’ha d’estar a allò 
que determini el jutge. 
-Els infants més petits han de ser lliurats, a l’hora de la sortida, a la persona que tingui atribuïda la guàrdia i custòdia o a les persones que en tinguin l’encàrrec. 
-Davant de qualsevol exigència que depassi els criteris abans expressats, caldrà demanar el corresponent requeriment judicial. 
 
32.2. Criteris a aplicar davant determinades actuacions policials en relació a alumnes de centres docents públics. 
En el supòsit que es presenti la policia judicial en les dependències d’un centre docent públic, cal tenir presents els criteris d’actuació següents: 
Si demanen endur-se algun alumne, cal: 
-Que s’acreditin com a policia, o sigui, que exhibeixin el carnet professional. 
-Que exhibeixin el requeriment judicial, o de la fiscalia, que ordena l’actuació. 
-Avisar la família o tutors legals, si l’alumne és menor, per tal que acompanyin el/la fill/a. Si no és possible, els menors han d’ésser acompanyats pel seu mestre/a o 
per un altre mestre/a del centre. 
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Aquests criteris d’actuació han de cedir quan els agents de policia es trobin davant d’una situació d’urgència, perquè l’alumne intenti fugir o cometre algun il·lícit 
penal dins del centre. 
Si demanen identificació o dades d’algun alumne, cal: 
-Que s’acreditin com a policia. 
-Que exhibeixin el requeriment judicial, o de la fiscalia, que ordeni l’actuació. 
En conseqüència, sense el previ compliment de les precedents actuacions, no es pot lliurar cap alumne/a a la policia ni proporcionar dades sol·licitades per aquesta. 
 
32.4. Criteris a aplicar quan es té constància que algun alumne ha estat objecte de maltractaments. 
L’escola es guia pel protocol del Departament d’Ensenyament:  
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/maltractament_inf_adolesc/index.html 
 
32.5. Criteris a aplicar quan es té constància que algun alumne ha estat objecte d’assetjament entre iguals. 
L’escola es guia pel protocol del Departament d’Educació:  
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/index.html  (correcte a 16.10.2018) 
 
32.6. Protocols de convivència: tot el claustre del centre ha de tenir coneixement i estar familiaritzat amb els protocols i procediments a seguir pel que fa a la millora 
de la convivència: 
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici/PCPProtocolsMarcsActuacio  (correcte a 16.10.2018) 
 
 
33. ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL 

 
El Departament d’Educació té contractada una pòlissa de responsabilitat civil que cobreix els danys que es puguin fer a algun dels seus assegurats. 
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34. INFORMACIÓ INTERNET 

 
Les eines d'informació i d'estar connectats a l'escola són: 
 
- La pàgina web de l'escola: https://agora.xtec.cat/escmarquesdelapobla/ s’hi van introduint dades de l'actualitat de l'escola i documents d’interès. 
 
-El portal del Departament d'Educació  www.edu365.com, una eina al servei de la comunitat educativa per aprendre, informar-se i comunicar-se.  
També la pàgina web del departament a http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/escolaifamilia/ 
 
- Per estar alerta de la pandèmia, consells i mesures a prendre, grau d’afectació del centre... http://ensenyament.gencat.cat/ca/actualitat/escolasegura 
 
- L’escola utilitza un document  que han de  signar les famílies per tal de garantir el dret a la imatge dels/ de les nostres alumnes en el moment de la matriculació. 
 
- Els drets d'imatge dels adults (mestres, famílies, personal...) es manifestaran personalment al coordinador de drets d’imatge. 
  

mailto:a8015430@centres.xtec.es
https://agora.xtec.cat/escmarquesdelapobla/
http://edu365.com/
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/escolaifamilia/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/actualitat/escolasegura
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35.-TASQUES PER FER A CASA I TREBALL D’ESTIU. 

 
35.1. La proposta és que les tasques que es realitzin a casa siguin complementàries a les de l’escola i relacionades amb el motiu d’estudi. 
En aquest sentit les volem variades, significatives, no repetitives i degudament compensades entre les matèries. 
 
La quantitat serà lleu per tal de salvaguardar el dret al lleure dels/de les alumnes.  
 
Els tutors del mateix nivell es coordinen a l´hora d’assignar les tasques: continguts, temporalització... 
El/la mestre/a comprova la realització de les tasques encomanades. Si es produeix incompliment s'informa les famílies a través de l’agenda i se segueix la normativa 
establerta. 
 
35.2. Dies de tasques previstos, no estricte.  
 

CI 1 cop per setmana 

CM 2 cops per setmana 

CS 2-3 cops per setmana  

 
35.3. L'escola no tenim per costum encomanar treball per l’estiu excepte per a l’alumnat de 6è.  
Sí que enviem algunes propostes d’activitats. 
En aquest cas donarem recomanacions a les famílies en general i referides a les dues matèries considerades instrumentals, llengües i matemàtiques. A més d’algun 
llibre per llegir, pàgines d’internet on documentar-se i descobrir nous interessos... 
Es lliuren al nou tutor de l’institut el primer dia. 
 
35.4. Per als/per a les alumnes amb matèries NA (no assolides) es parla amb les famílies per elaborar un pla conjunt de treball, segons les possibilitats de dedicació 
de cada família i el ritme evolutiu del/de la nen/nena.  

mailto:a8015430@centres.xtec.es
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36.- RECICLATGE 

 
A l’escola promocionem el reciclatge. Per això hi ha col·locades papereres classificadores a cada aula i espais exteriors. 
Als quatre contenidors habituals de reciclatge, enguany hem afegit una paperera amb pedal per tirar-hi els mocadors i mascaretes. 
 
El personal de neteja contribueix llençant en el corresponent contenidor cadascuna de les diferents matèries.  
 
Es continua recollint l’oli usat per reciclar i piles. 

 
 
37. Pla Educatiu d’Entorn 

 
Dins el Pla Educatiu d’Entorn concedit a Capellades, l’escola com a centre educatiu públic de la Vila, manté els patis oberts, de 17,30 a 19,00h. durant els mesos 
d’octubre al juny amb monitoratge de l’Ajuntament.  
 
Igualment hi haurà durant el curs escolar, d’octubre a juny, un servei de biblioteca de 16.30 h a 17.30 h també atès per monitoratge a càrrec de l’Ajuntament.  
 
L’escola participa en el Pla Català de l’Esport a l’Escola (PCEE) 
 
Aquest curs i a causa de la pandèmia de moment no està previst realitzar les activitats del Pla Educatiu d’Entorn, almenys com fins el curs passat. 
 
 
No es permet qualsevol altre ús no autoritzat per l’Ajuntament o l’escola. 
     
 
 
 

mailto:a8015430@centres.xtec.es
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Revisat i aprovat pel Claustre el dia 3 de novembre de 2020 
I  pel Consell Escolar el dia 9 de novembre de 2020 
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