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PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 



PGA 2020-2021  

 

Els objectius d’enguany, exposats en la present PGA, neixen de l’essència del projecte educatiu de centre (2018), de la DAFO elaborada pel 

claustre (curs 219-2020) i la legislació vigent que emana del Departament d’educació de la Generalitat de Catalunya. 

S’emmarquen en un context forçat de canvi i adaptació a les exigències metodològiques de l’impacte del covid-19 i al nou equip directiu. 

El guien l’anhel d’enfocament globalitzat, competencial i de capacitats i la voluntat de posar les condicions perquè tots els  infants de l’escola 

desprenguin ganes d’aprendre i descobrir, esdevinguin crítics, creatius, disposin d’eines per al treball col·lectiu i siguin receptius, respectuosos 

i compromesos amb l’entorn i les persones. Estan escrits pensant en la diversitat del nostre alumnat  descrita en la diagnosi. 

 

 
1. Millora dels resultats educatius i l’excel·lència educativa. 

Millorar els resultats de tots els alumnes de l’escola; les circumstàncies personals no han de ser obstacle per a l’èxit. Pensem en equitat, 

excel·lència i inclusió. Hem d’iniciar un procés metodològic transformador i globalitzat, amb continguts transversals que s’adapti a les 

necessitats, interessos, coneixements previs... de cadascun dels nostres alumnes, el qual implica també anar cap a una avaluació formativa. 

 

 
2. Millora de la cohesió social 

La comunitat del Marquès és variada; ho prenem com una riquesa i ens proposem que infants i adults tinguem una bona convivència: que els 

infants se sentit ben acollits i membres de la comunitat, amb sentiment de pertinença i les seves famílies participin de l’escola i s’hi relacionin a 

gust. 

 

 
3. Millora de l’entorn digital del centre 

La recent pandèmia ens ha evidenciat que mestres, famílies i alumnes hem de relacionar-nos en l’entorn digital amb diferents eines, alhora la 

documentació del centre l’hem de tenir ben endreçada i ha de ser accessible fora del centre 



PRIORITATS DEL CURS: 
 
 

Millora dels resultats educatius i l’excel·lència educativa 

1. Potenciar el desenvolupament de les competències bàsiques 

2. Atenció a la diversitat inclusiva 

3. Desenvolupar noves línies d’avaluació 

4. Orientar les programacions en l’ABP3 (Projectes, Problemes i Preguntes) 
 

 
Millora de la cohesió social 

1. Millorar la convivència i la cohesió social entre l’alumnat. 

2. Fomentar i intensificar la participació i implicació de les famílies a la vida escolar. 

3. Promoure la implicació i participació tangible de l’Equip docent. 

4. Fomentar l’adquisició i desenvolupament de l’autonomia personal 
 
 
 

Millora de l’entorn digital del centre 

1. Consecució de la competència digital en tots els alumnes 

2. Promoure l'assoliment d’innovacions en matèria digital en tots els mestres. 

3. Definir i endreçar el context digital del centre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Millora dels resultats acadèmics i l’excel·lència educativa 

Objectiu estratègic: 

1. Potenciar el desenvolupament de les competències bàsiques 

Actuacions Responsables Recursos Indicadors de progrés % Temporització 

1r TRI 2n TRI 3r TRI 

1.1. Sistematització del treball 

competencial dels ítems: 

 

 
- Càlcul mental 

- Comprensió lectora (trilingüe) 

- Expressió escrita (trilingüe) 

- Mètode científic 
 
 
 

 
1.2. Proves d’avaluació interna de 1r a 

6è per passar-les a l’inici i al final del 

curs. 

Equip de Gestió 

Pedagògica 

 

 
Equip docent 

Activitats de treball 

sistemàtic d’aquests 

ítems, dins el context 

d’una programació 

competencial. 

Pujar aprox un 5% els alumnes que es 

troben al nivell alt 

 

 
-Arribar al 40% 

 

X 

 

X 

 

X 

  -Arribar al 40%    

  -Arribar al 40%    

  -Arribar al 40%    

  

Proves 

    

 Graelles d’observació     

    
X 

 
X 

 
X 



Millora dels resultats acadèmics i l’excel·lència educativa 

Objectiu estratègic: 

2. Atenció a la diversitat inclusiva 

Actuacions Responsables Recursos Indicadors Temporització 

1R. 
TRI 2n. TRI 3r. TRI 

2.1 Desplegament estructural de 

la codocència a EI i EP com a 

estratègia d’atenció a la 

diversitat 

Equip docent 

 
Equip de gestió 

pedagògica 

formació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.6 trobades 

setmanals 

 
 
 

 
horaris oberts 

 

diversificació de 

materials 

2.1.valoració dels mestres implicats 

- entesa 

-organització 

-eficiència 

X X X 

2.2 Prioritzar les mesures 

universals a l’aula. 

 
2.3 Tutories individualitzades 

2.4 metodologies flexibles de 

treball 

2.5 incorporació de l’equip 

d’atenció a la diversitat dins 

l’equip de gestió pedagògica 

2.6 creació de la comissió 

d’atenció a la diversitat 

2.7 seguiment dels infants amb 

l’equip de l’EAP 

2.8 flexibilització dels temps 

2.9 ús de nous espais interiors i 

exteriors 

Equip atenció a la 

diversitat 

EAP 

 
 

2.2 sessions amb dos mestres a l’aula 

(codocència) 

2.3 nombre de tutories 

valoració de l’efectivitat 

2.4 quines apliquem 

 
2.5 adaptació de metodologies 

millora dels resultats 

 
 

 
2.6 nombre de trobades 

valoració de la feina feta 

 
2.7 infants atesos 

X 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 

 
X 

X 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

X 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

  2.8 franges horàries X X X 

  2.9 creació de nous racons, espais, ús de 

l’espai exterior... 
X X X 



Millora dels resultats acadèmics i l’excel·lència educativa 

Objectiu estratègic: 

3. Desenvolupar noves línies d’avaluació 

Actuacions Responsables Recursos Indicadors Temporització 

1R. TRI 2n. 
TRI 

3r. TRI 

3.1. Avaluació contínua. Formadora i 
Equip de 

1. Eines d’observació 

 
2. Eines d'avaluació: 

Graelles i rúbriques: 

carpetes 

d’aprenentatge, proves 

competencials, bases 

d'orientació, graelles 

d'autoavaluació, de 

coavaluació i d’altres. 

 
 
 
 

5. Informes per les 

famílies 

1. Anotacions 

 
2. Nombre d'instruments d'avaluació 

elaborats, aplicats i validats per a la seva 

continuïtat i consolidació. 

3. Aportacions 
 
 
 

 
4. Índex d'alumnes que superen les 

proves internes amb qualificacions 

satisfactòries en les diferents 

dimensions. 

5. Fet o no fet 
 

 
6. Fet o no fet 

X X X 

formativa 
gestió 

   

3.2. Aplicació de nous instruments pedagògica  X X 

d'avaluació dels alumnes i pels 
Equip Docent 

   

alumnes (autoavaluació,    X 

coavaluació…)     

3.3.Incorporació de les famílies en el 
    

procés d’avaluació.     

3.4. Anàlisi de l'eficàcia dels 
  X X 

instruments aplicats.     

 

3.5. Adaptació dels informes trimestrals 

per adequar-los als canvis . 

 X  X 

3.6. Implicació dels cotutors en el procés 

d’avaluació 

    
 

X 

  
  

   



Millora dels resultats acadèmics i l’excel·lència educativa 

Objectiu estratègic: 

4. Orientar les programacions en l’ABP3 (Projectes, Problemes i Preguntes) 

Actuacions Responsables Recursos Indicadors Temporització 

1R. TRI 2n. 
TRI 

3r. TRI 

4.1 Revisió de la metodologia, 

organització, avaluació... 
Equip Docent 

Formació 
4.1 Acords presos 

 X X 

projectes de classe. 
Equip de 

    

 gestió  4.2 Nombre de trobades   

4.2 Preparar una immersió en l’ABP3 pedagògica     

pel curs proper.      

    X X 



Millora de la cohesió social, la convivència i la inclusió 

Objectiu estratègic: 

1. Millorar la convivència i la cohesió social entre l’alumnat. 

Actuacions Responsables Recursos Indicadors Temporització 

1r TRI 2n TRI 3r TRI 

 
1. Continuació de les activitats 

d'Educació Emocional per prevenir 

Equip Docent 

Equip de gestió 

pedagògica 

Materials 

d’Educació 

Emocional 

Enquesta de 

- Grau de satisfacció per l’aplicació 

de les mesures preventives i 

restauratives.- Percentatge de 

X X X 

la conflictivitat.  
valoració. situacions compatibles amb    

   l’assetjament escolar entre un 0% i    

   un 2%.    

2. Aplicació d'activitats d'Educació 

Emocional i de cohesió de grup a E. 

Infantil i Primària. 

Equip docent 

Membres de la CAD i de la 

Comissió Social. 

Materials 

d’Educació 

Emocional 

- Nombre de sessions d'Educació 

Emocional recollides a la Memòria de 

nivell. 

- Nombre de conflictes sorgits amb full 

d’incidència per nivell per sota del 

5% anual 

X X X 

 

 
3. Inclusió en l'ordre del dia de les 

Directora, Cap d'Estudis, 

Membres de la CAD i de la 

Comissió Social. 

  
- Nombre de reunions de la CAD i 

de la comissió social. 

   

reunions de coordinació de la CAD i 
   X X X 

la Comissió Social la cerca de       

mesures que potenciïn la detecció i       

la integració d'aquells alumnes que       

       

ho necessitin.       



 

Millora de la cohesió social, la convivència i la inclusió 

Objectiu estratègic: 

2. Fomentar i intensificar la participació i implicació de les famílies a la vida escolar. 

Actuacions Responsables Recursos Indicadors Temporització 

1r TRI 2n TRI 3r TRI 

1. Canals de comunicació àgils i 

freqüents bidireccionals AFA-CE-Equip 

directiu. 

 

Equip de 

 

- Activitats, reunions i 

1. Quins canals 
 
 
 
 
 

2. Quantitat de trobades 
 

 
3. Participació d’un 80% de les 

famílies en els actes organitzats. 

 

 
4. Quines 

5. Quines 

X X X 

 gestió d’altres actes.    

 pedagògica     

2. Trobades periòdiques AFA-CE-Mares 

Dinamitzadores. 
 

Equip docent 

  
X 

 
X 

 
X 

 

3. Participació en les reunions que es 

realitzin al llarg del curs. 

   
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

4. Noves formes de participació. 
     

   
X X X 

5. Canals de comunicació àgils i 

freqüents amb totes les famílies de 

l’escola. 

   

 
X 

 

 
X 

 

 
X 



Millora de la cohesió social, la convivència i la inclusió 

Objectiu estratègic: 

3. Promoure la implicació i participació tangible de l’Equip docent. 

Actuacions Responsables Recursos Indicadors Temporització 

1r 
TRI 

2n TRI 3r TRI 

 

1. Autonomia a les Comissions de 

 

Equip de 

 

- Activitats, reunions i 

 

1.Accions de les comissions. 

 

X 

 

X 

 

X 

treball gestió d’altres actes.     

 pedagògica      

   2. Organigrama    

2. Noves vies de participació a Equip docent   X   

l’equip docent       

 
3. Nou organigrama 

   
 

4. Quantitat i resultat 

 
X 

  

4. Activitats de trobada, benestar 
      

grupal i cohesió.       

    X X X 



Objectiu estratègic: 

4.Fomentar l’adquisició i desenvolupament de l’autonomia personal dels alumnes 

Actuacions Responsables Recursos Indicadors Temporització 

1r 
TRI 

2n TRI 3r TRI 

1. Debats, assemblees, espais 

d’opinió i decisió. 
Equip docent Formació 1. Nombre de propostes dutes a terme 

 

X 

 

X 

 

X 
 Equip de Eines 2. Nombre de trobades    

2. Consell d’infants, enquestes… gestió 

pedagògica 

   
X 

 
X 

 
X 



Millora de l’entorn digital del centre 

Objectiu estratègic: 

1. Consecució de la competència digital en tots els alumnes 

Actuacions Responsables Recursos Indicadors Temporització 

1r TRI 2n TRI 3r TRI 

1. Definir els nivells de 
competència digital de 
l'alumnat a assolir a cada 
nivell educatiu. 

 

Comissió TAC 
Equip docent 

 
 

Comissió TAC 
Equip docent 

 
 

Comissió TAC 
Equip docent 

 
 
 

Comissió TAC 
Equip docent 

 
 

Equip docent 
Comissió TAC 

 
 

Comissió TAC 
Equip docent 

 

-Pla TAC. 
 

- Document. 
 
 
 

- Eines que utilitzen 
autònomament 

 
 
 
 
 
 
 

- Implicació dels alumnes 
en usos reals de l’escola. 

 
 

- Acció realitzada, 
quantitat i qualitat 

 
- Enquesta 

 

X 
  

2. Ús d’eines i plataformes 
diverses per a l’obtenció 
d’informació. 

-Formació X X X 

3. Ús d’eines i plataformes 
diverses per a establir 
comunicació amb els altres. 
(moodle i altres) 

 
X X X 

4. Participació en usos reals 
(blog, revista, rètols i 
informacions diverses) 

 
X X X 

5. Dotar d’ordinadors/tablets 
les aules i zones comunes 
d’aprenentatge. 

-Accés a eines i 
plataformes digitals. 
-Dispositius 
preparats i a l’abast. 

X X X 

6.   Foment d’ús responsable i 
saludable de la tecnologia. 

 

-Organització temps- 
espai per accedir als 
dispositius. 

 

X 
 

X 
 

X 



Millora de l’entorn digital del centre 

Objectiu estratègic: 

2. Promoure l'assoliment d’innovacions en matèria digital en tots els mestres. 

Actuacions Responsables Recursos Indicadors Temporització 

1r TRI 2n TRI 3r TRI 

1 Definició dels nivells de Comissió TAC 

Equip docent 

Equip de Gestió 

Pedagògica 

-Pla TAC. - Document 
 
 
 
 
 

- Document 
 
 
 
 
 
 

- Nombre de sessions. 

X   

competència digital dels     

mestres. (instrumental)     

 

2 Definició de les eines 
 

-Accés a eines i 
 

X 

  

(recurs metodològic) que plataformes digitals.    

han de conèixer els -Dispositius    

mestres. preparats i a l’abast.    

 

3 Sessions periòdiques per 
 

-Organització temps- 
 

X 

 
X 

 
X 

compartir eines. espai per accedir als    

 dispositius.    

4 Ús de les TIC de forma 

instrumental i com a recurs 

metodològic 

    

  X   



Objectiu estratègic: 

Definir i endreçar el context digital del centre 

Actuacions Responsables Recursos Indicadors Temporització 

1r TRI 2n TRI 3r TRI 

1. Documentació d’ús del 

centre al núvol. 

 
 

2. Endreça de la P i revisió 

periòdica. 

 
 

3. Definició de la font 

d’emmagatzematge de les 

fotos del centre i fer-ho. 

 

 
Comissió TAC 

Equip de mestres 

- entorn digital 

 
- organització 

horària per fer- 

ho. 

- Fet/ no fet 
 
 
 
 

 
- Fet/ no fet 

 
 

 
- Fet/ no fet 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

 
X 

X X 



 

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL part 2 

Funcionament i organització del curs: 

informacions més rellevants que conformen la planificació de l’any escolar. 
 
 

Àmbit organització del temps escolar 

- Marc horari 

 
L’horari general del centre per a l’alumnat és de dilluns a divendres de 9 a 12:30h. i de 15 a 16:30h. 

L’horari general presencial per al professorat és de 9 a 13:30 i de 15 a 16:30 h. 

 
Els dies de jornada continuada l’horari pels alumnes és de 9 a 13:30h i pels mestres és de 9 a 15.00 

 

 
- Calendari escolar 2020-21: 

 
Inici de les classes: dilluns, 14 de setembre de 2020. 

Finalització del curs: Dimarts, 22 de juny de 2021 

Vacances de Nadal: del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021 (ambdós 

inclosos) 

Vacances de 

Setmana Santa: 
del 27 de març al 5 d’abril de 2021 (ambdós inclosos) 

Festes de lliure 
disposició: 

30 octubre i 7 desembre de 2020 
 

12 febrer, 6 abril i 24 maig de 2021 . 

Jornada continuada: 21 de desembre de 2020. 

del 7 al 22 de juny de 2021 (ambdós inclosos) 

 
-Sortides, excursions i colònies 



L’escola programa anualment dues sortides com a mínim en autobús. En els cursos de final de cicle s’ofereixen colònies d’una nit a excepció de 6è que seran 

de dues nits. 

Enguany la programació de sortides i colònies amb autobús està condicionada per la pandèmia i en espera de l’evolució. 

No obstant, i a fi d’apropar-nos al nostre entorn més proper, els dos grups estables del mateix cicle realitzaran periòdicament sortides pel poble i els seus 

voltants mantenint les mesures de seguretat de mascareta i distància. 

Tenim pendents les colònies dels grups del curs passat que van quedar ajornades per al curs 2020-21 
 

 
-Activitats complementàries 

 
Acollida matinal de 8 a 9 del matí: L’Escola facilitarà com espai d’acollida matinal el menjador, que per les seves característiques permet complir amb tots 

els criteris de seguretat establerts. Al finalitzar el període d’acollida, els infants seran acompanyats a la seva aula de referència pels passadissos 

corresponents a la traçabilitat, i tant els responsables com els infants portaran les mascaretes. 

Aquest servei està gestionat per l’AFA de l’escola. 

 
Activitats extraescolars: L’AFA fa l’oferta concreta als socis i sòcies. Es portaran a terme segons els nombre d’inscripcions. Des de l’AFA, es vetllarà per a que 

l’empresa o professional que duu a terme les activitats extraescolars formalitzi per escrit el protocol de seguretat e higiene que seguirà una vegada inscrits 

els diferents grups, i ho comuniqui degudament a les famílies, ajustant-se als criteris establerts i recomanats. 

Es donarà prioritat a que les activitats extraescolars es duguin a terme en els espais exteriors de l’Escola. 

 
- Calendari de reunions i avaluacions. 

 
Reunions setmanals 

 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT E LA REUNIÓ PERIODICITAT/ 

TEMPORITZACIÓ 

EQUIP DIRECTIU Planificació Presencial seguint 

normativa establerta 

Dues trobades 
setmanals 

EQUIP DE 

COORDIN 

ADORS/ES 

Coordinació setmanal amb 
ED 

Presencial seguint 

normativa establerta 

Una trobada setmanal 

COORDINACIÓ 

NIVELLS, 

CICLES I 

Organització pedagògica Presencial seguint 

normativa establerta 

Tres trobades 
setmanals 



ALTRES    

COMISSIONS DE 
TREBALL 

Planificació i execució de les 
propostes 

Presencial seguint 
normativa establerta 

Una trobada setmanal 

REUNIÓ CLAUSTRE Decisions i acords de 
claustre 

Telemàtica Mensual 

EQUIP IMPULSOR Planificació Presencial o telemàtica Mensual 

 

Sessions d’avaluació: 

 
Es programaran sessions d’avaluació trimestrals amb l’equip docent de cada nivell i o cicle. En aquestes sessions el coordinador de cicle actuarà com a 

secretari i es procurarà que un membre de l’equip directiu sigui present en els grups de final de cicle. 

Les dates establertes per a les sessions d’avaluació del curs 2020-21 són: 

-1a AVALUACIÓ: 8, 9, 10 de desembre de 2020 de 12:30 a 14h. 

-2a AVALUACIÓ: 16, 17 i 18 de març de 2021 de 12:30 a 14h. 

-3a AVALUACIÓ i FINAL: 15,16 i 17 de juny de 2021 de 13:30 a 15h 



Àmbit gestió del centre  

 
- Organització del professorat. 

 
Hem establert el professorat del centre per cicles, evitant així la mobilitat del personal. S’han distribuït a cadascun d’ells mestres de les quatre especialitats 

(musical, especial, física i estrangera) en el cas de primària; a infantil s’organitzen per nivells cobrint al mateix temps les especialitats. 

Pel que fa a l’horari, el professorat del centre tindrà una dedicació de 24 hores de docència que inclouen activitats docents amb grup classe, activitats de 

codocència, activitats d’atenció personalitzada i altres activitats d’atenció a la diversitat, activitats de tutoria individual i de grup, substitució d’absències de 

curta durada. 

També es contemplen 5 hores complementàries al centre, dintre de les quals s’inclouen, entre altres, hores de coordinació, reunions, activitats relacionades 

amb la tutoria, atenció a les famílies de l’alumnat, activitats de col·laboració amb altres professionals i treball en equip. Cada mestre/a disposarà d’1 hora no 

lectiva de treball d’aula. 

Altres activitats relacionades amb la docència: 7 hores i 30 minuts per a preparació de classes, correccions, formació permanent, reunions pedagògiques, 

preparació de programacions, etc., que no s’han de fer necessàriament al centre. 

 
-Càrrecs i responsabilitats. 

 
La distribució de càrrecs i responsabilitats és proposada per l’equip directiu el qual valora les necessitats i disponibilitat de personal del centre. 
Per al curs 2020-21 queden distribuïdes de la següent manera: 

 

 

EDUCACIÓ INFANTIL Equip de mestres 

 
 

 
P3 A 

P3 B 

P4 A 

P4 B 

P4 C 

P5 A 

AULA Coordinadora: Ester Díaz 

 

El REC DEL CORRONAIRE 

El SAFAREIG 

EL MOLÍ PAPERER 

LA TERRA 

PARCS DE CAPELLADES 

LA COVA DEL PINSÀ 

 

Tutora: Laia Juanola (Carme Aloy) 

Tutora: Meritxell Borjas 

Tutora: Núria Campmajó 

Tutora: Roser Ribera 

Tutora: Susana Sánchez 

Tutora: Ester Díaz 



P5 B LA FONT DE LA REINA Tutor: Enric García 

Codocència i Vetlladora: Núria Vinyals, Aurora Álvarez, Mar 
Cortés, Rosario Chacón i Maria Sabuquillo 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA  

C. Inicial  Coordinadora: Mireia Vallès 

 
1 A 

 
EL BOSC 

 
Tutora: Teresa Castells 

1 B MIRAMAR Tutor: Rubén Rodríguez 

2 A LES FONTS Tutora: Mireia Vallès 

2 B ELS GEGANTS Tutora: Cari Gallardo 

  Codocència i vetlladora: Mercè Guarro, Mònica Candela i 

  Lis Ramírez 

C. Mitjà  Coordinadora: Laura Lorenzo 

 
3 A 

 
EL RIU ANOIA 

 
Tutor: Joan M. Lara 

3 B LA MICROCLASSE Tutora: Noemi Mengual 

4 A EXPLORERS Tutor: Miquel Giménez 

4 B FOTÒGRAFS Tutora: Laura Lorenzo 

4 C INVESTIGADORS Tutora: Anna Alcañiz 

  Codocència: Gemma Fernández, Aurora Álvarez, Elisenda 

  Tarrés i Jaume Sabater 



C. Superior 
 

 
5 A 

5 B 

5 C 

6 A 

6 B 

 
 

 
BIÒLEGS 

ARQUEÒLEGS 

PAELONTÒLEGS 

L’ABRIC ROMANÍ 

CASA DELS NANS 

Coordinador: F. Xavier Rodríguez 
 

 
Tutor:  F. Xavier Rodríguez 

Tutora:  Marina Oliva  

Tutora:  Ana Rodríguez 

Tutor:  David Gavaldà 

Tutor:  Jordi Romeu 

Codocència: Pilar Martínez i Jordi Flix 

ALTRES   

 C. Riscos laborals Jordi Romeu 

C. LIC Mònica Candela 

C. TAC Joan M. Lara 

EAP Joan Rueda. 

Logopeda Marta Borràs 

Administrativa Mireia Boqué 

Conserge Antonio Alonso. 

Servei de menjador 

Servei de neteja 

Alba, Roser, Lis, Rosa, Asha, David, Nayara, Laura, Ismael i 
Natalia 

 Míriam, Piedad, Mònica, Antonia i Salut 

E. DIRECTIU 

 
Directora 

Cap d’estudis 

Secretari 

Núria Vinyals 

Jaume Sabater 

Jordi Flix 



Organització de les comissions de treball 
 

Ens reunim setmanalment els dijous al migdia, de 12.30 a 13.30. 
Es funciona amb un pla de treball anual que ajuda a la consecució dels objectius anuals. 
Hi ha membres de diferents cicles, qui escullen lliurement la pertinença a aquesta o una altra comissió. 

 

 
COMISSIÓ MEMBRES TASQUES 

- TAC Enric Garcia, Mercè 
Guarro, Joan Manel Lara, 
Jordi Romeu, Jordi Flix 

avaries petites de cicle 
suport moodle, formacions internes en TIC/TAC 

- FESTES D’ESCOLA 
i CELEBRACIONS 

Ester Díaz, Mireia 
Sabater, Anna Alcañiz, 
Jaume Sabater 

 +mural paret edifici, coordinar qui ho fa (canviem el curs) 
+disseny festes tradicionals (pels alumnes) 
+celebracions claustre 

- COMISSIÓ 
COMUNICACIÓ 

Meritxell Borjas, Rubén 
Rodríguez, Miquel 
Giménez, Xavi Rodríguez 

(Revista, blog i altres comunicacions) 
Imatge de l’escola 

- BIBLIOTECA Susana, Teresa, Aurora, 
David 

(Preparar espai, materials, maletes/caixes de llibres per les classes, propostes… ) 

- AMBIENTACIÓ 
D’ESPAIS 

Núria Campmajó, Cari 
Gallardo, Noemí Mengual 

línia de passadissos, materials, directrius. 
ambientació musical a les entrades 

- ESPAIS 
EXTERIORS (PATI I 
HORT) 

Laura Alonso, Núria 
Vinyals, Ana Rodríguez, 
Mar Cortés 

Preparar material pels patis nous. 
Rotació de tasques a l’hort. 
Coordinar pa amb xocolata dels divendres. 

-Atenció a la 
diversitat 

Laia Juanola, Mònica 
Candela, Pilar Martínez, 
Elisenda Tarrés 

Crear material 
Establir/valorar estratègies d’atenció a la diversitat 
Compartir si hem de variar alguna metodologia. 



-Organització dels/de les alumnes. 
 

En la mesura que s’ha pogut es mantenen els tutors del curs passat perquè pensem que és un lligam amb l’alumne i la família que es va relacionar de forma 

extraordinària durant el confinament i aquest any probablement es repetirà una situació semblant temporalment. La distribució de les aules a l’edifici s’ha 

fet amb la intenció que els grups del mateix nivell quedin el màxim propers a l’accés a la porta de sortida i recorregut de passadís s’ha procurat que sigui 

mínim. 

Els grups de primer de primària i cinquè de primària (curs 20-21) es barregen com s’acostuma a fer a la nostra escola mantenint dins les possibilitats els 

tutors del curs passat. 

 
 

- Participació de la comunitat. 
 

L’Escola Marquès de la Pobla té per missió sempre que sigui possible obrir-se i fer partíceps a tots els membres que formen la comunitat educativa ja sigui 

compartint la celebració de les festes, aules obertes, activitats culturals, etc. Enguany a causa de les restriccions del Covid, el centre està buscant la manera 

(virtual, a través de la web) de continuar amb aquesta idea mantenint en tot moment les normes establertes. 

Els diferents grups i associacions de la comunitat educativa (AFA, Consell escolar, mares dinamitzadores) continuen en contacte amb l’escola preferentment 

per VC sempre que s’escaigui. 

Les famílies són una part important de l’escola, compartim amb elles l’enfocament pedagògic de l’escola, vetllem pel benestar de totes elles i alhora en 

tenim en compte la seva opinió i aportacions a través dels mitjans de comunicació establerts. 

 
 

- Atenció a la diversitat inclusiva. 
 

Aquest curs a causa del confinament es detecta un increment de mancances i diferències entre alumnes, la qual cosa fa que augmenti el nombre d’alumnes 

de l’escola amb necessitats individualitzades. 

Segurament recauran més mancances en aquells infants que ja presentaven dificultats ja que en unes llars s’han seguit poc les propostes que s’enviaven des 

de l’escola. En canvi, en d’altres s’han realitzat tasques afegides per iniciativa dels familiars… 

L’escola veu imprescindible fer atenció dins l’aula, més universal i en casos puntuals, fer-ho fora aula, en el passadís o aula d’atenció a la diversitat. 

Enguany, la nostra escola aposta per la codocència, de manera que el referent de grup es veu acompanyat per una altra persona una part de la jornada 

lectiva: entre dues mestres condueixen el grup, en detecten les necessitats i habilitats i estableixen els agrupaments esporàdics, metodologia, currículum, 

organització general… 

A cada cicle hi ha adscrit un referent d’atenció a la diversitat, el qual està en contacte amb aquelles aules amb més necessitats i tot i no entrar a tots els 

grups del cicle, en les reunions postlectives dona pautes als mestres que imparteixen en tots els grups, establint criteris comuns i dotant el professorat de 

recursos i experiència. Si la intervenció per part de l’especialista es fa del tot necessària es durà a terme amb les proteccions establertes. 

 
El fet de ser dos mestres a l’aula o saber que tens un company proper per si el pots necessitar ajuda especialment amb aquells nens i nenes que necessiten 

una atenció més intensiva ocasionalment. 



Esporàdicament ens trobem amb infants que necessiten sortir de l’aula per apaivagar moments de crisi. Es podrà fer ús d’aquests mestres addicionals al 

cicle i preferentment es continuarà l’atenció a aquest infant a l’espai exterior (hort, jardí, bosc, pati….) per atendre’l, calmar-lo i fins i tot continuar l’activitat 

de l’aula ara en un nou escenari. 

 
S’ha optat per suprimir el SEP fora horari per dos motius: un, perquè pensem que amb aquesta nova distribució de personal podem atendre d’una manera 

més personalitzada i perquè això provoca que diversos mestres hagin d’absentar-se del grup almenys una tarda a la setmana. També per qüestions de 

seguretat sanitària perquè ajuntem infants del mateix nivell però que pertanyen a grups diferents. 

 
 

-Relacions amb l’entorn 
 

Aquest curs, davant la situació de pandèmia i aprofitant l’eix transversal que ens acompanyarà tot l’any “Emociona’t per l’entorn”, pretenem que les 

sortides i relacions amb l’entorn que ens envolta prenguin un paper rellevant en el dia a dia de l’escola. S’està en contacte amb entitats i organitzacions per 

tal que la riquesa cultural i natural del nostre poble estigui a l’abast del centre. Per aquest motiu s’inclou també en el temps rotatori d’esbarjo l’espai “volt a 

vila” on aprofitarem espais públics del poble i voltants (Font Cuitora, parc de l’Hort de la Vila, parc de la Bassa, plaça Catalunya…. entre altres) com a recurs 

per utilitzar amb més freqüència. Ens dota de llibertat de moviment, acció, que ens toqui l’aire, possibilitat de compartir amb companys d’escola diferents 

als del grup estable, coneixement en entorn real…. i re-conèixer els racons del poble. 

Mantenim relació i compartim activitats i jornades amb les altres escoles de la vila. Enguany, una vegada més haurem d’inventar la manera de dur-ho a 

terme. 

 

 
-Ús social del centre 

 

L’escola, en ser un edifici de propietat de l’Ajuntament, mostra disponibilitat i veu favorable que les instal·lacions siguin utilitzades i compartides pe a ús 

social del poble i entorn. Sempre hem acollit iniciatives que s’organitzen des d’entitats locals o altres (grups esportius, pla educatiu d’entorn, hostatge 

d’arqueòlegs, etc). Enguany hi ha restricció d’accés al centre pel covid. 

 
 

- Formació del professorat. 
 

Aquest curs la formació (amb formador extern) acordada i assignada pel professorat és sobre la Plataforma telemàtica Moodle. Es durà a terme durant el 

primer trimestre a fi de tenir un entorn virtual previst en cas de nou confinament. 

Queda pendent una demanda de curs sobre acció tutorial i emocions que reflecteix la memòria del curs anterior però que enguany valorem que anem molt 

apretats. 

A nivell intern farem formacions periòdiques amb els nostres recursos sobre els temes que ens preocupen 



-Estratègies de comunicació. 
 

Veiem la necessitat que la comunicació entre escola i famílies sigui el màxim de propera ja que presencialment és més complicat a causa del covid. Per 

aquest motiu cada aula disposa d’un correu electrònic per gestionar aquesta relació. També el telèfon de l’escola és un mitjà a utilitzar. La comissió de  

Comunicació també vetlla perquè la web del centre estigui actualitzada i sigui un mitjà de comunicació viu entre família i escola. 

A infantil es col·loquen pissarres a la porta exterior per compartir petites anècdotes i informacions amb les famílies, ja que als més menuts els costa explicar 

com ha anat la jornada. 

Ja des del curs 2019-20 es va optar perquè la revista anual del centre fos digital. 
 

 
-Menjador 

 
A l’escola tenim servei de menjador amb cuina pròpia i empresa de monitoratge extern, gestionat pel consell comarcal de l’Anoia. 
Enguany per respondre a les adaptacions covid s’ha augmentat el nombre de monitors, s’han adapatat torns i s’han augmentat espais per dinar. 

 
 

-Actuacions del Pla de seguretat. 
 

L’escola manté un Pla de Seguretat que està coordinat per la persona de Riscos laborals conjuntament amb la direcció del centre. Es vetlla per la seguretat 

del centre i té un pla d’emergència actualitzat anualment. Cada curs es realitza una evacuació preferentment dins el primer trimestre. Enguany i a causa de 

la pandèmia es desaconsella portar-lo a terme per temes de traçabilitat. En canvi cal actualitzar-lo i difondre la informació entre tots els treballadors del 

centre perquè en cas d'emergència es tinguin unes mínimes garanties d'èxit. 

 
 

-Pla de treball dels Serveis Educatius 
L’escola disposa d’un psicopedagog de l’EAP, en Joan Rueda i Soler. La seva dedicació horària és de 9 a 14h els dimecres quinzenalment i tots els dijous. La 

seva tasca és l’atenció de l’alumnat NESE i la coordinació amb famílies i mestres d’EE. 

Per altra part una logopeda, na Marta Borràs, atén els dilluns i els divendres al centre dos alumnes dues hores cada setmana. 



Àmbit currículum 

 
 

-Acció tutorial (entrevistes, reunions col·lectives) 
 

Pel que fa a la relació amb les famílies amb infants que entren a P3, en no poder veure l’escola durant el període de preinscripció i tot el contacte ha estat 

sempre telemàtic amb l’escola, cap a finals de juliol es va fer una VC per resoldre alguns dubtes, veure’ns i tranquil·litzar-los una mica. Els primers dies de 

setembre es repeteix el contacte concretant tot allò que han de saber i també es proposa poder fer una visita a l’escola -previ horari concertat- perquè 

família i infant acompanyats d’un mestre puguin fer la primera presa de contacte sense aglomeracions. 

També, i durant els primers dies de setembre abans de començar l’escola, s’han programat per VC reunions amb totes les famílies per explicar el Pla 

d’Obertura, les normes de seguretat i salut que seguirem, com esdevindrà la metodologia i adquisició del currículum, els agrupaments, mestres tutors… A 

més a més se’ls enviarà un document molt resumit on indiqui aula del seu fill/a, porta d’entrada, hora, recorregut que ha de seguir i aquelles informacions 

que mereix tenir-les escrites. 

 
Als infants nouvinguts d’altres cursos també se’ls ha ofert venir un dia a conèixer el centre previ horari concertat i que hi hagi un mestre a disposició que els 

pugui atendre. 

 
Pel que fa a les reunions individuals de seguiment (tutories) es farà preferentment per telèfon o VC. En cas de fer una trobada presencial perquè el tema ho 

requereix, es farà mantenint les mesures de seguretat. 

La comunicació amb les famílies es farà, sempre que sigui possible per correu electrònic. En cas que no en tinguin farem nota a l’agenda o afegirem full 

imprès amb la informació. 

 

-Coordinació Primària-ESO 
 

Durant el curs s’organitzen des dels Serveis Educatius Municipals unes trobades de coordinació entre les escoles que formen la zona Capellades: La Torre, 

Vilanova d’Espoia i Capellades. En aquestes reunions es fa un seguiment i traspàs entre els centres de Primària i el que acull l’alumnat d’ESO: l’INS Molí de la 

Vila. Durant el curs es fa un treball concret i acordat sobre aspectes pel que fa a funcionament i organització i que serveixen de pont de cara a la millora de 

resultats tot ajudant la coordinació els centres docents. 

També, mentre no hi ha pandèmia s’organitzen trobades presencials on l’alumnat de sisè va al centre de secundària. També es procura que una tarda al curs 

un grup d’alumnes de 1r d’ESO es desplaci a les aules de 6è per aclarir dubtes i inquietuds. Les famílies també reben una xerrada pe part de l’Institut. 

 
Enguany estem pendents de la trobada entre escoles per prendre la decisió de com procedim. 



-Biblioteca escolar: 
 

L’escola aposta per una persona dinamitzadora d’aquest espai on fa animacions lectores amb grups reduïts de l’alumnat de tota l’escola. 

Enguany, a causa de la pandèmia i dificultats per cobrir totes les aules i tutories, només es fa aquesta dinamització als grups d’educació infantil. Des de la 

comissió de biblioteca es treballa per preparar i dotar la resta d’aules amb llibres i materials a fi de poder seguir fomentant l’hàbit i gaudi en la lectura 

procurant oferir varietat d’obres que puguin motivar els infants. 

 

- Llibres de text i llibres de lectura 
 

Per portar a terme el treball amb l’alumnat s’alternen diferents metodologies de treball. Pel que fa a llibres de text l’escola participa en el Pla de socialització 

de llibres combinant també l’adquisició per part de les famílies d’alguns d’ells. 

A educació infantil no s’utilitzen llibres de text. 

A primària també es treballa amb el mètode INNOVAMAT de matemàtiques i gràcies a una subvenció temporal d’una empresa local s’utilitza el programa 

Pictoescriptura als cursos de 3r, 4t i 5è. 

La relació de llibres de text i lectura col·ectiva per cursos és la següent: 
 
 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: PRIMER DE CICLE INICIAL (1r) 
-Llengua Catalana Lectures. Nou Bufi 1 Ed. Vicens Vives ISBN: 978-84-316-1073-9 

 
-Llengua Castellana Lengua. Escuchar y hablar 1 Ed. Teide Projecte Tornasol ISBN: 978-84-307-7504-0 

 
-Coneixement del Medi: Coneixement del Medi social i natural 1 Ed. Vicens Vives (aula activa) ISBN:978-84-682-2115-1 

 

-Llengua Anglesa ALL ABOUT US 1 Class book ISBN: 9780194562348 
Oxford University Press 

 
 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 2n CICLE INICIAL 
-Llengua Catalana Lectures. Nou Bufi 2 Ed. Vicens Vives ISBN:978-84-316-1180-4 

 
-Coneixement del Medi: Coneixement del Medi social i natural 2 Ed. Vicens Vives (aula activa) ISBN: 978-84-682-2912-6 

 

-Llengua Anglesa ALL ABOUT US 2 Class book ISBN: 9780194562362 
Oxford University Press 

 

-LLIBRES DE MATEMÀTIQUES INNOVAMAT de 2n de PRIMÀRIA: PACK COMPLET (Cat) 



EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 3r CICLE MITJÀ 
-Llengua Catalana LLENGUA CATALANA 3r-Construïm Ed. Cruïlla 2014 ISBN:978-84-661-34583 

 
-Llengua Castellana LLENGUA CASTELLANA 3º-Construïm Ed. Cruïlla 2014 ISBN: 978-84-66134590 

 
-Coneixement del medi CONEIXEMENT DEL MEDI 3r-Construïm Ed. Cruïlla 2014 ISBN: 978-84-66135788 

 

-Llengua Anglesa ALL ABOUT US 3 Oxford University Press Class Book 
 

-Música Música C.M. 1 P.A. Montserrat ISBN: 978-84-8415-807-3 
 

-Lengua Castellana Cuaderno de actividades 3º Construïm ISBN: 978-84-661-3465-1 Ed. Cruïlla 
 
 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 4t CICLE MITJÀ 
-Llengua Catalana LLENGUA CATALANA 4t-Construïm Ed. Cruïlla 2015 ISBN:978-84-66138000 

 

-Llengua Castellana LLENGUA CASTELLANA 4t-Construïm Ed. Cruïlla 2015 ISBN: 978-84-66138031 
 

-Coneixement del medi CONEIXEMENT DEL MEDI 4t-Construïm Ed. Cruïlla 2015 ISBN: 978-84-66138093 
 

-Llengua Anglesa ALL ABOUT US 4 Oxford University Press Class Book 
 

-Música Música C.M. 1 P.A. Montserrat ISBN: 978-84-8415-807-3 
 

-LLIBRES DE MATEMÀTIQUES INNOVAMAT de 4t de PRIMÀRIA: PACK COMPLET (Cat) 
 
 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 5è CICLE SUPERIOR 
-Llengua Catalana LLENGUA CATALANA 5è-Construïm Ed. Cruïlla ISBN:978-84-66134767 

 
-Llengua Anglesa ALL ABOUT US 5 Oxford University Press Class Book ISBN: 9780194507776 

 
-Llengua Castellana LLENGUA CASTELLANA 5è-Construïm Ed. Cruïlla ISBN:978-84-661 3479 8 

 
-Matemàtiques Matemàtiques 5. Aula Activa Ed. Vicens Vives ISBN: 978-84-68219639 



- MÚSICA 5 Ed. Barcanova PER COMPRAR: 
 

-Llengua Catalana Supercompetents en... Quadern d’activitats 5è Construïm. ISBN: 978-84-661-34774 Ed. Barcanova 
 

-Lectura Llengua Catalana Un petó de mandarina Autor: Eulàlia Canal ISBN: 978-84-4894596-1 Ed. Edebé 
 

-Lectura Llengua Castellana No es tan fácil ser niño ISBN: 978-84-236-9069-5 
 

-Llengua Anglesa All about us 5 Activity Book (sense grapa) ISBN: 978-0194562263 Oxford University Press Ed Barcanova 
 

-Matemàtiques Matemàtiques Dossier d’aprenentatge 5è ISBN: 978-84-489-4459-9 Ed. Cruïlla 
 

-Coneixement del medi social i natural Coneixement del Medi 5 ISBN:978-84-661-3579-5 
Ed. Cruïlla 

 
 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 6è CICLE SUPERIOR 
 

-Llengua Catalana LLENGUA CATALANA 6è-Construïm Ed. Cruïlla ISBN:978-84-66138161 
 

-Llengua Anglesa ALL ABOUT US 6 Oxford University Press (nou 2020-21) Class Book 
 

-Llengua Castellana LLENGUA CASTELLANA 6è-Construïm Ed. Cruïlla ISBN:978-84-661 3819 2 
 

-Matemàtiques Matemàtiques 6. Aula Activa Ed. Vicens Vives ISBN: 978-84-68215761 
 

-Llengua Catalana Supercompetents en... Quadern d’activitats 6è- Construïm. ISBN: 978-84-66138178 Ed. Cruïlla 
 

-Llengua Anglesa (nou 2020-21) Les Bruixes Autor: Roald Dahl ISBN: 97-88415853978 Mi hermano el genio ISBN: 978-84236-7826-6 Ed.Edebé. 
Col·lecció Tucan 

 
-All about us 6 Activity Book (sense grapa) ISBN: 9780194562270 Ed. Estrella Polar. Oxford University Press 

 

-Matemàtiques Matemàtiques 6 Dossier d’aprenentatge 6 ISBN: 978-84-489-4750-7 Ed Barcanova 
 

-Quadern de Música 5 Tutti ISBN: 978-84-6831264-4 Ed. Cruïlla Ed. Edebé 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document aprovat en Claustre el dia 10 de novembre i en Consell escolar el dia 16 de novembre de l’any 2020 
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