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1.- INTRODUCCIÓ 

 
La PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE CENTRE és l’instrument en què es concreten 
els objectius del Projecte de Direcció i del Projecte Educatiu de l’Escola Mare de Déu 
del Roser per al curs escolar 2020/2021, d’acord amb el que estableix l’article 10 del 
Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius. 

La Programació General de Centre es converteix així en un instrument a curt termini 
coherent amb els diferents projectes del centre adaptant-se a l’entorn amb les seves 
possibilitats.  

La Programació General Anual explicita les actuacions que es duran a terme, els 
recursos, els responsables i els mecanismes de seguiment de la seva implantació, així 
com els indicadors i procediments per a l’avaluació dels resultats.  

La present Programació s’ha elaborat tenint en compte els objectius prioritaris del 
Sistema Educatiu de Catalunya, la memòria anual del curs passat que recull el 
resultat de l’avaluació de l’assoliment dels objectius previstos en la programació 
general anual del centre i les previsions per a aquest.  

 

 

Fem pública la Programació General Anual de Centre per tal que sigui coneguda per 
tota la comunitat educativa. 
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2.- DADES GENERALS 

 
2.1.-  Dades d’identificació. 

 
Escola Mare de Déu del Roser 

Av d’Alforja, s/n 

43390 – Riudecols 

Telèfon 977 56 00 23 

Correu electrònic: e3005561@xtec.cat 
 escola-mdroser-riudecols@xtec.cat 

Web: http://agora.xtec.cat/escola-mdroser-riudecols 
 
 
 

2.2.-  Equip docent. 
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Olga Sánchez Cecilia EI- EE Tutora de P3 I 1 

Cris Gamo Martínez EI Tutora  de P4 PD 1/2 

Esther Mayoralas Reina EI Tutora de P-4 I 1/2 

Maite Muixí Gebellí EI Tutora de P5 PD 2/3 

Natalia Belmonte Domínguez EI Suport P5 I 1/3 

Rosa Balanyà Ferré Pri  Tutora de 1r i 2n PP 2/3 

Albert Ferré Pallejà Pri Suport a 1r i 2n I 1/3 

Núria Pons Basora Pri Tutora de 3r PP 1 

Mamen Pomar Jiménez Pri - Fr Tutora de 4t i esp. francès PD 1 

Raquel Camacho Cobos Pri  Tutora de 6è PD 1 

Núria Olivé Marimon Pri -EF Tutora de 5è i esp. EF PD  2/3 

Daniel Vernet Andreu Pri -EF Especialista d’EF I 1/3 

Sara Alfonso Granero Pri-Ang Especialista d’anglès I 1 

Jordi López Rull Pri-Mus Esp. música PD 1 

M Isabel Magriñà Lozano Religió Especialista de Religió Contracte 1/4 

 
Altre personal : 

Vetlladora (1r):  M Rosa Arbonès Vallès (dilluns, dimarts i dimecres de 9:30 
a 12:30, i dijous i divendres de 15:00 a 16:30) 

mailto:e3005561@xtec.cat
mailto:escola-mdroser-riudecols@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/escola-mdroser-riudecols
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Horari dels tutors i tutores d’atenció a les famílies: 
 

TUTOR/A DIA DE LA SETMANA I HORA 

Olga Sánchez Cecilia dimecres de 12:30 a 13:30 

Esther Mayoralas Reina dijous de 12:30 a 13:30 

Maite Muixí Gebellí dimarts de 12:30 a 13:30 

Rosa Balanyà Ferré divendres de 11:30 a 12:30 

Núria Pons Basora dimecres de 12:30 a 13:30 

Mamen Pomar Jiménez dimecres de 13:30 a 14:30 

Núria Olivé Marimon dimecres de 12:30 a 13:30 

Raquel Camacho Cobos dimarts de 12:30 a 13:30 

 
L’atenció tutorial serà amb cita prèvia.  

 
 

2.3.- Òrgans unipersonals de govern. 
 

DIRECTORA:   Raquel Camacho Cobos 
SECRETÀRIA:  Núria Olivé Marimon 

 
Horari d’atenció a les famílies: 
 
dilluns  ........................  de 11:30 a 12:30 (directora i secretària) 
dimarts  ......................  de 10:00 a 11:30 (directora) 
dimecres  ....................  de 11:00 a 12:30 (directora i secretària) 
dijous  ........................  de 11:30 a 12:30 (secretària) 

                 divendres  ...................  de 10:00 a 11:00 (directora i secretària) 
 
 
 

2.4.- Coordinacions. 

 

Coordinadora d’ Infantil  ..........................  Maite Muixí Gebellí  
Coordinadora lingüística ......................... Olga Sánchez Cecilia 
Coordinadora de Primària  ........................  Mamen Pomar Jiménez 
Coordinadora Pla TAC i Informàtica ..........  Sara Alfonso Granero 
Coordinadora d’Escoles verdes  ................  Núria Olivé i Marimon 
Coordinador de Riscos laborals  ................  Jordi López Rull 
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2.5.- Òrgans col·legiats de govern. 

 
Consell Escolar, sorgit del procés d'elecció portat a terme com a conseqüència de la 
resolució de convocatòria de 5 de novembre de 2018 

 

Presidenta Raquel Camacho Cobos 

Secretària Núria Olivé i Marimon 

Representants dels mestres 

Mamen Pomar Jiménez (2018)  

Maite Muixí Gebellí (2018) 

Cris Gamo Martínez (2018) 

Representant de l’Ajuntament Rosa Samper Folqué  

Representants del sector de pares i 
mares d’alumnes 

Raquel Jané Parra (2018) 

Katinka Rodríguez-Solano (2018) 

Laura Sostres Llamas (2016) 

Representant de l’AMPA Josep M Nosas Piñol 

Comissió econòmica 

Presidenta Raquel Camacho Cobos 

Secretària Núria Olivé i Marimon 

Representant sector de  pares i mares Raquel Jané Parra 

Representant del sector de mestres Maite Muixí Gebellí 

Representant de l’Ajuntament Rosa Samper Folqué 

Comissió de convivència 

Presidenta Raquel Camacho Cobos 

Secretària Núria Olivé i Marimon 

Representant sector mestres Mamen Pomar Jiménez 

Representant sector de pares i mares Katinka Rodríguez-Solano 

 
REUNIONS: una vegada cada trimestre de forma ordinària i sempre que es cregui 
oportú de forma extraordinària. Acostumen a realitzar-se en dimecres a tres quarts de 
5 de la tarda. 
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2.6.- Serveis educatius. 
 

Director dels SSTT d’Ensenyament: Jean Marc Segarra Mauri 

Inspecció Departament d’Ensenyament:  Sr Marius Domingo Urbaneja 

Equip d'Assessorament Psicopedagògic (EAP): Eva Marqués Miralles 
Atenció a l’escola: 2n i 4t divendres de cada mes. 

 
2.7.- Serveis Socials. 

 
Assistenta social del Consell Comarcal: 

Montserrat Morató 
dimecres, de 10:00 a 13:30, a les oficines de l’Ajuntament. 

 
Educadora social del Consell Comarcal: 

Maria Ciurana Carmona 
1r i 3r dimecres, de 10:00 a 13:30, a les oficines de l’Ajuntament.  

 
Treballadora social de l’EAP: 

Raquel Hurtado 
atenció segons demanda 
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2.8.- Alumnat, tutories i nombre de famílies (inici de curs). 
 
 

NIVELL 

 
 
 

TUTORIES 
ALUMNES 

PER 
NIVELL 

NOMBRE 
DE 

FAMÍLIES 
no tenen 
germans 

més grans 
a l’escola 

COMUNCACIONS 
PER CARTA 

no tenen 
correu electrònic 

P3 Olga Sánchez Cecilia 8 4 0 

P4 Esther Mayoralas Reina 13 11 1 

P5 Maite Muixí Gebellí 13 7 + 1 1 

1r 

Rosa Balanyà Ferré  

11 9 + 1 4 

2n 2 2 0 

3r Núria Pons Basora 7 6 +1 0 

4t Mamen Pomar Jiménez 7 6 1 

5è Núria Olivé Marimon  11 11 + 4 0 

6è Raquel Camacho Cobos 12 12 + 2 2 

TOTAL  84 68+9 9 
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2.9.- AMPA 
  
a) Junta 

 

PRESIDENTA 
Raquel Jané Parra 

600 700 720 
rakeljp@gmail.com 

SECRETARI 
Antoni Llort Suárez 

656 667 582 
anoniullort@gmail.com 

TRESORERA 
Teresa Ortega Civit 

622 703 092 
teorci@gmail.com 

 
VOCALS 

Josep Maria Nosas Piñol 
650 013 054 

vichyladeiri@yahoo.es 

Sheila Culebradas Barrera 
651 174 636 

sheilareus@hotmail.com 

Núria Olivé Cabré 
645 535 199 

Nuriaolive1975@gmail.com 

Raquel Luri Monter 
620 889 724 

joaquimh701@gmail.com 

Glòria Margalef Domingo  
659 596 334 

 gmargalef74@gmail.com 

Montse Lucha Agudo 
615 840 390 

xavipauet@homai.com 

REPRESENTAT AL 
CONSELL ESCOLAR 

Josep Mª Nosas Piñol 
650 013 054 

vichyladeiri@yahoo.es 

 
 

b)  Activitats extraescolars 
 
              Aquest curs l’AMPA no té programades activitats extraescolars. 

mailto:rakeljp@gmail.com
mailto:anoniullort@gmail.com
mailto:teorci@gmail.com
mailto:vichyladeiri@yahoo.es
mailto:sheilareus@hotmail.com
mailto:Nuriaolive1975@gmail.com
mailto:joaquimh701@gmail.com
mailto:gmargalef74@gmail.com
mailto:xavipauet@homai.com
mailto:vichyladeiri@yahoo.es
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c) Servei de menjador 
 

El centre té publicat a la seva pàgina web el Pla de Funcionament del menjador. 
Cada família que s’incorpora de nou a la nostra comunitat signa un document 
manifestant la seva conformitat amb el mateix. Sense aquesta conformitat no es 
pot fer ús del servei de menjador. 

L’horari del menjador escolar és de 12.30 a 15.00h. El responsable d’aquest 
servei és l’AMPA. El preu és: 7,00 € (fixes)   /  8,00 € (esporàdics). En el preu  
està inclòs el menjar i el servei de  monitoratge. 

La monitora del menjador, contractada per l’AMPA, és la Sra Magda Veciana 
Alzamora,  com a ajudant per donar suport als alumnes amb necessitats 
educatives especials, també contractada per l’AMPA, la Sr. Emma Ortíz 
Fernández. 

Aquest curs a més a més, per tal de complir amb les indicacions donades pel 
Departament d’Educació i de Salut en relació a les mesures Covid, l’AMPA ha 
contractat una altra monitora , la Sr. Estefania Méndez. S’ha demanat al 
Departament ajuda per poder fer front a aquest augment de monitoratge. 

 

d) Acollida matinal 
 

L’AMPA ofereix un servei d’acollida matinal per a tots aquelles famílies que ho 
necessitin. 

De 8 a 9 del matí hi ha una monitora, contractada per l’AMPA, la Sr. Magda 
Veciana Alzamora, atén els infants que fan ús d’aquest servei. 

El preu del servei és d’1’20 € per infant i dia. 
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3.- OBJECTIUS 

Els objectius del curs s’han acordat un cop vistos els resultats plasmats en la 
memòria i després d’establir les prioritats del curs. 

S’agrupen en tres àmbits: 

  
Àmbit de millora dels resultats acadèmics 
 
1. Millorar els resultats d’ortografia natural en llengua catalana. 
2. Consolidar els resultats d’expressió escrita en llengua catalana. 
3. Millorar els resultats d’ortografia en llengua castellana. 
4. Consolidar els resultats d’expressió escrita en llengua castellana. 
5. Millorar l’expressió oral dels alumnes. 
6. Millorar els resultats de resolució de problemes 

 
Àmbit de millora de la cohesió social 

 
1. Fomentar la participació de tots els membres de la comunitat educativa. 
2. Promoure un bon clima de treball entre els membres del Claustre. 

 
Àmbit organitzatiu 

 
1. Revisar i actualitzar el Projecte lingüístic de Centrei les NOFC. 
2. Realitzar les actuacions previstes en el Pla d’Acció d’Escola Verda. 
3. Consolidar i millorar l’ús de les TAC entre el professorat i els alumnes. 
4. Promoure la formació continuada del professorat del centre. 
5. Redistribuir l’arquitectura del pati, creant espais de jocs i activitats diverses. 
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Àmbit de resultats acadèmics 

Objectiu 1: Millorar els resultats d’ortografia natural en llengua catalana. 

PGA Descripció de l’objectiu                                                                                                                                              MEMÒRIA  Valoració de l’objectiu 

Millora dels resultats d’ortografia natural en llengua catalana. 

Indicadors 

Grau d’assoliment dels indicadors 

20% 40% 60% 80% 100% 

1. Proves internes d’ortografia natural a 1r Situació actual*                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

2. Proves internes d’ortografia natural a 2n Situació actual*                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

3. Proves internes d’ortografia natural de 3r Situació actual*                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

4. Proves internes d’ortografia natural i arbitrària de 4t Situació actual*                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

5. Proves internes d’ortografia natural i arbitrària de 5è Situació actual*                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

6. Proves internes d’ortografia natural i arbitrària de 6è Situació actual*                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

 

Les dades referents a la situació actual són les dades del curs 2018/19.
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Actuacions Organització i recursos Responsables 

o Establir la metodologia i les pautes a seguir. 

o Treball sistemàtic d’ortografia a l’aula. 

o Glossari de paraules que cal saber a cada nivell. 

o Activitats de materials impresos (llibre de text, quadernets...). 

o Jocs d’ortografia de l’aula o elaborats pels mestres. 

o Dedicació de 2 hores i mitja semanals a la lectura. 

o Mestres de l’àrea. 

o Revisar els valors a partir dels quals s’estableixen els 

diferents nivells en l’ortografia natural (potser són massa 
estrictes, mentre els d’ortografia arbitrària, potser són 

massa permissius). 

o A partir de l’avaluació interna, modificar els criteris d’avaluació, de 

forma consensuada. 
o Mestres de l’àrea. 

o Reaització de dictats per a treballar diferents dificultats. o Dictats realitzats pel mestre de l’àrea tant del llibre com d’altres 
recursos. Els dictats es realitzen en la llibreta de dictats, fent un treball 

posterior de reflexió. 

o Mestre de l’àrea. 

o Correcció de les faltes ortogràfiques en qualsevol activitat 
realitzada per l’alumne. 

o Treballs de classe dels alumnes. o Tots els docents que 
intervenen en el grup. 
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Objectiu 2: Consolidar els resultats d’expressió escrita en llengua catalana. 

PGA Descripció de l’objectiu                                                                                                                                              MEMÒRIA  Valoració de l’objectiu 

Consolidació dels resultats d’expressió escrita en llengua catalana. 

Indicadors 

Grau d’assoliment dels indicadors 

20% 40% 60% 80% 100% 

1. Proves d’avaluació interna d’expressió escrita de 3r Situació actual*                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

2. Proves d’avaluació interna d’expressió escrita de 4t Situació actual*                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

3. Proves d’avaluació interna d’expressió escritade 5è Situació actual*                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

4. Proves d’avaluació interna d’expressió escrita de 6è Situació actual*                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

5. Proves externes de competències bàsiques de 6è Situació actual*                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

Actuacions Organització i recursos Responsables 

o Avaluació de la prova objectiva d’expressió escrita. o En el temps dedicat al treball de cicles, s’elaboraran materials pel 

treball de l’expressió escrita (connectors...) 

o El cicle treballarà tipologies textuals que ja s’han acordat en l’àrea de 

llengua catalana. 

o Penjarem algunes de les produccions dels alumnes a la pàgina web de 

l’escola. 

o Aprofitarem les sortides, projectes, celebracions... per treballar 

contextualitzadament l’expressió escrita. 

o Dedicació de 2 hores i mitja setmanals a la lectura. 

o Mestres de l’àrea 

o Tutors 

o Equip de cicle 

o Treball dels connectors a Cicle Mitjà i Superior. 

o Treball funcional d’expressió escrita. 
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Objectiu 3: Millorar l’ortografia (natural i arbitrària) en llengua castellana. 

PGA Descripció de l’objectiu                                                                                                                                              MEMÒRIA  Valoració de l’objectiu 

Millora dels resultats d’ortografia en llengua castellana (natural i arbitrària) 

Indicadors 

Grau d’assoliment dels indicadors 

20% 40% 60% 80% 100% 

1. Proves d’avaluació interna d’ortografia de 3r Situació actual*                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

2. Proves d’avaluació interna d’expressió escrita de 4t Situació actual*                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

3. Proves d’avaluació interna d’expressió escritade 5è Situació actual*                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

4. Proves externes de competències bàsiques de 6è Situació actual*                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

 

Actuacions Organització i recursos Responsables 

o Establir la metodologia i les pautes a seguir. 

o Treball sistemàtic d’ortografia a l’aula. 

o Glossari de paraules que cal saber a cada nivell. 

o Formació del professorat: Ara escric 

o Activitats de materials impresos (llibre de text, quadernets...). 

o Jocs d’ortografia de l’aula o elaborats pels mestres. 

o Dedicació de 2 hores i mitja semanals a la lectura. 

o A nivell organitzatiu, es procurarà que el mestre de castellà sigui el 

mateix en el major nombre de nivells possible. 

o El mestre de castellà tindrà un rol propi per tal d’afavorir la 
comunicació en aquesta llengua.  

o Aplicar les pràctiques del curs Ara Escric amb els alumnes 

o Mestres de l’àrea. 

o Reaització de dictats per a treballar diferents dificultats. o Dictats realitzats pel mestre de l’àrea tant del llibre com d’altres 
recursos. Els dictats es realitzen en la llibreta de dictats, fent un treball 

posterior de reflexió. 

o Mestre de l’àrea. 
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o Correcció de les faltes ortogràfiques en qualsevol activitat 

realitzada per l’alumne. 

o Treballs de classe dels alumnes. o Tots els docents que 

intervenen en el grup. 

 

(*) La situació actual fa referència al nivell assolit el curs 2018/19.  



 PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 
 Curs 2020/2021 

  

Pàgina 19 

 

Escola “Mare de Déu del Roser” 
Riudecols 

 

Objectiu 4: Consolidar els resultats d’expressió escrita en llengua castellana. 

PGA Descripció de l’objectiu                                                                                                                                              MEMÒRIA  Valoració de l’objectiu 

Consolidació dels resultats d’expressió escrita en llengua castellana. 

Indicadors  

Grau d’assoliment dels indicadors 

20% 40% 60% 80% 100% 

1. Proves d’avaluació interna d’expressió escrita de 3r Situació actual*                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

2. Proves d’avaluació interna d’expressió escrita de 4t Situació actual*                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

3. Proves d’avaluació interna d’expressió escrita de 5è Situació actual*                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

4. Proves d’avaluació interna d’expressió escrita de 6è Situació actual*                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

5. Proves externes de competències bàsiques de 6è Situació actual*                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

Actuacions Organització i recursos Responsables 

o Avaluar la prova objectiva d’expressió escrita. o En el temps dedicat al treball de cicles, s’elaboraran materials pel 

treball sistemàtic de l’expressió escrita (rúbriques...) 

o El cicle seguirà les tipologies textuals establertes en l’àrea de llengua 

llengua castellana. 

o Penjarem algunes de les produccions dels alumnes a la pàgina web de 

l’escola. 

o Aprofitarem les sortides, projectes, celebracions... per treballar 

contextualitzadament l’expressió escrita. 

o Dedicació de 2 hores i mitja setmanals a la lectura. 

o Docent que imparteix 
l’àrea. 

o Mestres del cicle. 

o Treball sistemàtic mensual d’expressió escrita. 

(*) La situació actual fa referència al nivell assolit el curs anterior.  
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Objectiu 5: Millorar l’expressió oral dels alumnes. 

PGA Descripció de l’objectiu                                                                                                                                              MEMÒRIA  Valoració de l’objectiu 

Millora de l’expressió oral 

Indicadors 

Grau d’assoliment dels indicadors 

20% 40% 60% 80% 100% 

1. Proves d’avaluació interna d’exprressió oral de P-5 Situació actual*                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

2. Proves d’avaluació interna d’exprressió oral de 1r Situació actual*                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

3. Proves d’avaluació interna d’exprressió oral de 2n Situació actual*                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

4. Proves d’avaluació interna d’exprressió oral de 3r Situació actual*                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

5. Proves d’avaluació interna d’exprressió oral de 4t Situació actual*                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

6. Proves d’avaluació interna d’exprressió oral de 5è Situació actual*                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

7. Proves d’avaluació interna d’exprressió oral de 6è Situació actual*                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

Actuacions Organització i recursos Responsables 
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o Formació dels mestres en el programa “Tenim la paraula” o Participació d’una mestra d’Infantil i una de Primària en el programa 

“Tenim la paraula” 

o Comunicació al Claustre del treball realitzat a l’anterior programa. 

o Dur a terme les pràctiques de la formació amb els grups  

o Claustre. 

o Establir proves inrternes per a avaluar l’expressió oral en 

llengua catalana. 

o En el temps dedicat a treball de cicle, cercar materials per avaluar 

l’expressió oral en llengua catalana. 

o Incorporar l’expressió oral dins el calendari d’avaluació interna. 

o Equip de cicle. 

o Mestre de l’àrea. 
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Objectiu 6: Millorar els resultats de resolució de problemes. 

PGA Descripció de l’objectiu                                                                                                                                              MEMÒRIA  Valoració de l’objectiu 

Consolidació i millora dels resultats de resolució de problemes. 

Indicadors 

Grau d’assoliment dels indicadors 

20% 40% 60% 80% 100% 

1. Proves d’avaluació interna de resolucio de problemes de 1r Situació actual*                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

2. Proves d’avaluació interna de resolució de problemes de 2n Situació actual*                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

3. Proves d’avaluació interna de resolució de problemes de 3r Situació actual*                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

4. Proves d’avaluació interna de resolució de problemes de 4t Situació actual*                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

5. Proves d’avaluació interna de resolució de problemes de 5è Situació actual*                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

6. Proves d’avaluació interna de resolució de problemes de 6è Situació actual*                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

7. Proves externes de competències bàsiques de 6è Situació actual*                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     
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Actuacions Organització i recursos Responsables 

o Treballar els problemes d’acord amb els continguts 

establerts 

o Treball de comprensió de l’enunciat. 

o Treball dels diferents tipus de problemes. 

o Buscar problemes de la vida quotidiana i propers als seus interessos 

o Facilitar una fitxa dels passos per a resoldre un problema. 

o Fomentar que els propis alumnes puguin crear diferents problemes 

o Utilitzar diferents tipus de materials o Tutor 

o Docent de l’àrea 

o Passar les proves d’avaluació interna de resolució de 

problemes a tots els nivells de CI, CM i CS. 

o Incloure les proves en la programació de l’aula. 

o Iniciar un nou Projecte innovador sobre les 

matemàtiques manipulatives a CI. Promovent aquesta 
metodologia activa a CM i CS. 

o Material manipulatiu i dossiers del programa Innovamat  
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Àmbit 2: Millora de la cohesió social 

Objectiu 1: Fomentar la participació de tots els membres de la comunitat educativa. 

PGA Descripció de l’objectiu                                                                                                                                              MEMÒRIA  Valoració de l’objectiu 

Incrementar la participació de tots els membres de la comunitat educativa. 

Indicadors 

Grau d’assoliment dels indicadors 
20% 40% 60% 80% 100% 

1. Número de visites de les famílies a la pàgina web de l’escola Curs passat                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

2. Percentatge d’alumnes que participen en les sordides educatives organitzades 
per l’escola 

Curs passat                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

3. Percentatge de famílies que participen en comissions organitzades per l’escola 
 

Curs passat                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

4. Percentatge de famílies que han assistit a l’assemblea d’inici de curs i a les 
reunions de tutoria 

 

Curs passat                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

Actuacions Organització i recursos Responsables 
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o  Elaboració d’articles per parts dels mestres i alumnes 

sobre les activitats realitzades per tal de penjar-los a la 

web de l’escola.  

o Explicació de la pàgina web a l’assemblea d’inici de curs i 

a les reunions de tutoria. 

 

o Cada grup elaborarà com a mínim un article web mensual 

o Incloure el punt sobre la pàgina web al guió de reunions 

 

o Claustre del Centre. 

o Des del Centre es promou la participació de tots els 

alumnes a les sortides d’entorn. 

o Sortides educatives pel poble i per l’entorn natural, tant a nivell d’aula, 

de cicle o de tota l’escola. 
o Claustre del Centre 

o Les famílies són convocades a participar en el Comitè 

d’Educació ambiental. 

o El Comitè ambiental es reunirà un cop al trimestre. o Equip Directiu 

 

o Actualitzar el contingut de l’assemblea i de les reunions 
de tutoria. 

o Tenir en compte les propostes de les famílies sorgides 

del qüestionari de valoració de final de curs. 

o Utilització de les TAC  a les reunions. 

o Qüestionari de valoració de les famílies. 
o Equip Directiu 

o Equip Docent 
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Àmbit 2: Millora de la cohesió social 

Objectiu 2: Promoure un bon clima de treball i convivència entre els membres del Claustre. 

PGA Descripció de l’objectiu                                                                                                                                              MEMÒRIA  Valoració de l’objectiu 

Promoure un bon clima entre els membres del Claustre. 

Indicadors 

Grau d’assoliment dels indicadors 
20% 40% 60% 80% 100% 

  1. Recollir les diferents propostes sorgides a les diferens reunions (Etapa i CAD). Curs passat                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

  2. Participació del claustre en l’elaboració dels documents de centre (PGA, Pla      

     d’acció d’Escola Verda, Projecte de convivència i Projecte Lingüístic). 
Curs passat                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

  3.Oferir als mestres aquelles tasques en les quals presenten més coneixements i     

    habilitats. 

 

Curs passat                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

  4.Organitzar activitats lúdiques adreçades al claustre del centre. Curs passat                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

Actuacions Organització i recursos Responsables 

o Elaborar les actes corresponents a les diferents reunions,   

Etapal i CAD. 

o Actes de les reunions desades a la “P” de l’ordinador. o Secretària 

o Coordinadora d’Etapa 

o Membres del Cicle 

o Elaboració conjunta dels documents de centre. o Dedicar temps suficient dins el Claustre per tal de debatre els diferents 

punts. 
o Equip Directiu i Equip 

docent 

o Assignar les àrees i les coordinacions segon el perfil de 

cada mestre. 

o Coneixement per part de l’ED del perfil del mestres. o Equip Directiu 
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o Organitzar activitats lúdiques durant el curs (picnic, 

activitat final de curs), sempre i quan la situació pandèmica 

ens ho permeti.  

o Comissió de l’ED. o Equip Directiu 

o Mestres de la Comissió 
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Àmbit 3: Àmbit organitzatiu 

Objectiu 1: Revisió i actualització de documents del curs. 

PGA Descripció de l’objectiu                                                                                                                                              MEMÒRIA  Valoració de l’objectiu 

Elaboració, revisió i actualització de les Normes d’Organització i Funcionamenti del Projecte Lingüístic de Centre. 

Indicadors 

Grau d’assoliment dels indicadors 

20% 40% 60% 80% 100% 

1. Revisió i actualització de les Normes d’Organització i Funcionament del Centre 
(NOFC) 

Situació actual                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

2. Revisió i actualització del Projecte Lingúístic de Centre. Situació actual                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

 

Actuacions Organització i recursos Responsables 

o Revisió i actualització de les NOFC. o L’ED ho revisarà i actualitzarà i posteriorment a Cicles els mestres ho 
acabaran de supervisar.  

 

o Equip Directiu 

o Claustre 

o Revisió i actualització del Projecte Lingüístic de Centre. o L’ED ho revisarà i actualitzarà i posteriorment a Cicles els mestres ho 
acabaran de supervisar.  

 

o Equip Directiu 

o Claustre 
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Objectiu 2: Realitzar les actuacions previstes en el Pla d’Acció d’Escola Verda. 

PGA Descripció de l’objectiu                                                                                                                                              MEMÒRIA  Valoració de l’objectiu 

Realitzar les accions previstes al Pla d’Escola Verda. 

Indicadors 

Grau d’assoliment dels indicadors 

20% 40% 60% 80% 100% 

1. Elaboració del Pla d’Escola d’Acció d’Escola Verda a nivell de Claustre. Situació actual                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

2. Dur a terme les reunions del comité ambiental (format per alumnes, mestres, 
famílies i ajuntament) 

Situació actual                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

3. Coordinació i seguiment amb els professionals d’Escoles Verdes. Situació actual                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

4. Realització de les activitats previstes al Pla d’Acció d’Escola Verda. Situació actual                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

 

Actuacions Organització i recursos Responsables 

o Elaboració del Pla d’Acció d’Escola Verda pel Claustre. o Reunions de Claustre. o Coordinadora d’ 

Escola Verda 

o Equip directiu 

o Claustre 

o Reunions del Comité ambiental. o Comité ambiental. o Equip Directiu 

o Alumnes, mestres, 

famílies i ajuntament 
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o Coordinació i seguiment del Pla amb els professionals 

d’Escoles Verdes. 

o Espais de coordinació. o Coordinadora d’Escola 

Verda 

o Equip d’Escoles verdes 

o Realització de les actuacions previstes al Pla. o Apadrinament d’un entorn proper, estalvi energètic, Hort Ecològic ...  

o Comunitat educativa. 
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Objectiu 3: Consolidar i millorar l’ús de les TAC entre el professorat i l’alumnat. 

PGA Descripció de l’objectiu                                                                                                                                              MEMÒRIA  Valoració de l’objectiu 

Consolidació i millora de l’ús de les TAC entre el professorat i els alumnes. 

Indicadors 

Grau d’assoliment dels indicadors 

20% 40% 60% 80% 100% 

1. Percentatge de docents d’Infantil que fan servir aplicacions digitals a l’aula 

amb els alumnes. 
Curs passat                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

2. Percentatge de docents que publiquen articles a la pàgina web. Curs passat                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

3. Concreció i utilització de l’entorn digital d’aprenentatge (portal Eix, google 
classroom ...) 

 

Curs passat                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

4. Elaboració del pla de contingència en cas de confinament Curs passat                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

5. Dotació d’ordinadors i connectivitat a tots els alumnes de C.M. i C.S. Curs passat                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     
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Actuacions Organització i recursos Responsables 

o Utilització de recursos digitals per part dels docents 

d’Infantil amb els alumnes 

o Projector de l’aula. 

o PDI. 

o Aplicacions digitals. 

o Docents d’Infantil 

o Publicació d’articles de forma mensual i incentivar als 

alumnes de CS i CM a que també en siguin autors. 

o Pàgina web de l’escola. o Claustre 

o Alumnes de CM i CS 

o Concreció de quin entorn digital d’aprenentatge 
s’utilitzarà aquest curs 

o Portal eix, Google Classroom ... 

o Formació del professorat 
o Equip Directiu 

o Claustre 

o Concreció del pla de contingència en cas de confinament o Reunió de Claustre o Claustre 

o Dotació d’ordinadors i connectivitat a tots els alumnes de        

C.M. i C.S. 

o Adquisició de nous portàtils per part de l’escola i donació per part del 

Departament d’Educació 

o Instal.lació de connectivitats a famílies que ho necessitin 

o Equip Directiu 

o Departament d’Educació 
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Objectiu 4: Promoure la formació continuada del professorat. 

PGA Descripció de l’objectiu                                                                                                                                              MEMÒRIA  Valoració de l’objectiu 

Promoure la formació continuada del professoret del centre. 

Indicadors 

Grau d’assoliment dels indicadors 

20% 40% 60% 80% 100% 

1. Percentatge de docents que participen en cursos,  seminaris..., relacionats amb 

la tasca docent fora de l’horari escolar. 
Curs passat                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

2. Percentatge de docents que apliquen els coneixements nous a la tasca docent Curs passat                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

Actuacions Organització i recursos Responsables 

o Realització de cursos, i seminaris de formació per la 

millora de la tasca docent.  

- Programa Ara escric.  

- Formació adreçat a la millora dels aprenentatges 

dels alumnes estrangers.  

- Programa Tenim la paraula 

o Mostra de coneixements entre els membres del claustre. 

o Assistència a la formació. 

o Comunicació dels coneixements al Claustre.  

 

o Mestres del centre 

o Departament d’Educació 

o Altres organismes de 
formació 

o Aplicació de nous coneixements als alumnes de l’escola o Aplicació d’aquestes metodologies amb els alumnes 

 
o Claustre 
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Actuacions Organització i recursos Responsables 

o L’Equip Directiu proposa un nombre de reunions d’etapa 

per a tractar el tema del pati. 

o Reunions d’etapa. o Equip Directiu 

o Mestres de l’escola 

o Coordinació amb arquitectura de la URV per tal 
d’elaborar un projecte de pati. 

o Comissió de Pati. o Equip Directiu 

o Equip docent 

o El mestres proposen actuacions i es duen a terme amb la 

col·laboració de les famílies i l’Ajuntament. 

o Reunions amb l’alcaldessa, comunicats a les famílies i reunions amb 

pares. 

o Treball al pati. 

o Equip Directiu 

o Ajuntament 

o Famílies 
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Objectiu 5: Redistribuir l’arquitectura del pati 

PGA Descripció de l’objectiu                                                                                                                                              MEMÒRIA  Valoració de l’objectiu 

Redistribuir l’arquitectura del pati, creant espai de jocs i activitats diverses 

Indicadors 

Grau d’assoliment dels indicadors 

20% 40% 60% 80% 100% 

1. Percentatge de reunions d’etapa en que s’ha tractat el tema del pati Curs passat                    
 

Previsió (meta)                    

Assolit                     

2. Percentatge de mestres que han fet aportacions Curs passat                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

3. Percentatge d’actuacions que s’han dut a terme sobre el total de proposades Curs passat                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

4. Percentatge de mestres que estan satisfets o molt satisfets del resultat final Curs passat                     

Previsió (meta)                     

Assolit                     

 

Actuacions Organització i recursos Responsables 

o L’Equip Directiu proposa un nombre de reunions d’etapa 

per a tractar el tema del pati 

o Reunions d’etapa o Equip Directiu 

o Mestres de l’escola 

o El mestres proposen actuacions i es duen a terme amb la 

col·laboració de les famílies i l’Ajuntament 

o Reunions amb l’alcaldessa, comunicats a les famílies i reunions amb 

pares 

o Treball al pati 

o Equip Directiu 

o Ajuntament 

o Famílies 

o A l’enquesta de final de curs s’inclou un ítem per a 
manifestar el grau de satisfacció sobre el treball del pati 

o La secretària en fa el buidatge al juliol o Equip Directiu 
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4.- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 
 

4.1.- Horari general. 
 
 Matí  de 9:00 a 12:30 
 Tarda de 15:00 a 16:30  
 Post lectiu 12:30 a 13:30 

 Jornada intensiva matinal:  21 de desembre de 2020 
  del 7 al 22 de juny de 2021 

Durant el mes de setembre i els dies de jornada matinal no hi ha post lectiu. 
 
 

4.2.- Calendari escolar del curs 2020/2021. 
 

Les activitats del professorat començaran el dia 1 de setembre de 2020 i acabaran 
el dia 30 de juny de 2021. 

Les classes s’iniciaran el dia 14 de setembre de 2020 i acabaran el dia 22 de juny 
de 2021. 

Períodes de vacances: 

 Nadal: del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021, ambdós 
inclosos. 

 Setmana Santa: del 27 de març al 5 d’abril de 2021, ambdós inclosos. 

Dies festius (en períodes lectius): 

 Any 2020: 12 d’octubre 
  8 de desembre  

 
Festes locals:  28 de juny i 1 de juliol (Sant Pere). Donat que els dos dies de festa 

local s’escauen en període no lectiu, i d’acord amb les instruccions 
d’inici de curs, es poden agafar dos dies més de lliure disposició (5 
en lloc de 3); per contra, els mestres treballarem el 28 de juny. 

 
Festes de lliure disposició: 2 de novembre (pont de Tots Sants) 

  7 de desembre (pont de La Puríssima) 
  19 i 22 de febrer (dilluns de Carnaval) 
                                            30 d’abril (pont 1 de maig) 
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4.3.- Reunions de tutoria. 
 

Durant el mes de setembre i abans de l’inici de les classes, es fa una reunió 
general amb totes les famílies per tal d’explicar els aspectes més rellevants del 
funcionament del centre (presentació del claustre, horaris, tutories, programes 
específics, pla d’obertura del Centre en el marc de la pandèmia de COVID19....).  

Un cop començat el curs, i en els primers dies, cada tutor realitza una reunió de 
tutoria amb la totalitat dels pares i mares dels alumnes del seu grup per a tractar i 
donar a conèixer els aspectes concrets de funcionament del cicle i de l’aula. 

Durant el segon trimestre, o el primer trimestre si es tracta d’un alumne nou, es 
realitzen les entrevistes individuals de cada família amb la tutora. Aquest calendari 
es pot variar a criteri de la tutora i/o les famílies. 

 

4.4.- Activitats dels mestres en horari d’exclusiva. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
A part d’aquestes tres hores, els/les mestres disposen de tres hores més, en horari 
fixe, de dedicació al centre sense alumnes, per atendre les famílies, preparació de 
classes, elaboració de material...  

 
 
4.5.- Horaris. 
 

Cada inici de curs l’Equip Directiu elabora els horaris dels mestres tenint en 
compte les propostes del claustre i les seves habilitats i les valoracions fetes el 
curs anterior. Aquests horaris juntament amb els horaris de les aules i dels espais 
comuns de l’escola queden recollits al despatx de direcció. 
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4.6.- Llibres de text i material. 
 

Cada Cicle elabora, durant el 3r trimestre, els llistats de llibres de text i material 
que utilitzaran els alumnes el curs següent. Aquests llistats unificats queden 
recollits i arxivats al despatx. Cada final de curs, en la reunió de Consell Escolar, 
es revisen i es fa constar en l’acta si hi ha hagut algun canvi d’editorial. 

Durant aquest curs ens hem assegurat que tots els llibres vagin acompanyats 
d’una llicència digital, per tal de facilitar el treball virtual. 

A final de curs s’exposa al taulell d’anuncis de l’Ajuntament el llistat de llibres per 
al curs següent.  

  
Projecte de reutilització de llibres 
 
Des del  curs 2006/2007 l’escola està duent a terme un Projecte de Reutilització 
de Llibres de Text a partir del 3r nivell de primària, en els cicles mitjà i superior.  

Aquest projecte ha estat aprovat pel Departament d’Educació. 

La participació en el projecte suposa, per a les famílies, l’acceptació del mateix, 
una aportació econòmica inicial equivalent a l’import dels llibres d’un curs escolar 
(200€) i una quota de manteniment anual que cada any s’anirà revisant (per 
aquest curs s’ha fixat en 10 €. Així mateix, en començar 6è es dipositarà una 
fiança de 50 € que es retornarà a final de curs si els llibres estan en bon estat. 

Per a dur-lo a terme s’ha creat una comissió de llibres formada per la directora, un 
representant del professorat i pares o mares col·laboradors. Entre altres coses 
s’encarrega de recollir, revisar i fer el manteniment dels llibres del projecte, 
determinar quins llibres cal comprar, portar la comptabilitat, distribuir els llibres 
entre els alumnes i solucionar possibles problemes. 

Aquest projecte comporta per a les famílies un estalvi econòmic aproximat del 
70% del valor dels llibres dels quatre cursos (de 3r fins a 6è). 

Durant el mes de maig, es fa una reunió amb les famílies que el proper curs 
entraran a formar part del projecte per tal de fer la presentació del mateix i 
explicar els aspectes concrets. 

 
 
4.7.-  Programacions didàctiques. 
 

Cada mestre és responsable de la programació de les àrees que imparteix. Les 
temporitzacions de les àrees, són recollides  i guardades al despatx de direcció, 
configurant una part de la memòria de final de curs. 
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4.8.- Recursos materials. 
 

El centre elabora un inventari dels recursos: mobiliari, ordinadors, material 
didàctic, àudio-visual, de psicomotricitat… detallant la seva ubicació. Cada curs 
s’actualitza tot l’inventari. 

En el pressupost general del centre hi ha destinada una partida per a compra de 
material didàctic, l’adquisició d’aquest material la decideix cada cicle. 

 
 

4.9 .- Avaluació dels alumnes. 
 

Tot l’equip docent de l’escola (tutors, suports i especialistes) es reuneix a final de 
cada trimestre per tal de realitzar l’avaluació dels alumnes del centre i acordar, 
entre altres coses quins alumnes se’ls proposarà per a que rebin un suport 
específic per la mestra d’Educació Especial, a quins se’ls recomanarà participar en 
el SEP, a quins caldrà elaborar in PI... 

Els informes d’avaluació previstos per al curs 2020/2021 es lliuraran a les famílies 
en les dates següents: 
 
Educació Infantil:   21 de desembre de 2020 
 22 de juny de 2021 
 
Educació Primària: 21 de desembre de 2020 
 26 de març de 2021 
 22 de juny de 2021 
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5.- ACTIVITATS I SORTIDES EDUCATIVES. 
 

5.1.- Activitats educatives. 
 

1
r 

T
R
IM

E
S
T
R
E
 

ACTIVITAT DATES 

- Castanyada 30 d’octubre  

- Cursa solidària 
 A favor dels infants de la RD del Congo 

Col·laborem amb l’ONG Save the children 
20 de novembre (matí) 

- Nadal 
Cantada de Nadales a les places del poble 

     Tió 
Visita del patge reial  

 
14 al 18 de desembre 
21 de desembre (matí) 
 

2
n
 

T
R
IM

E
S
T
R
E
 ACTIVITAT DATES 

-Tallers sobre consum responsable (Primària) 10 de febrer 

- Dijous gras i Carnaval 18 de febrer  

3
r 

T
R
IM

E
S
T
R
E
 

ACTIVITAT DATES 

- Sant Jordi 23 d’abril 

-Taller d’higiene de mans per part de la infermera del 
poble 

 5 de maig 

- Jornades lúdico-culturals  18  i 21 de juny 

- Fi de curs 22 de juny 
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5.2.- Sortides educatives. 

 

1
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ACTIVITAT DATES 

-P-5: Sortida de tardor 22 d’octubre 

-Cicle Inicial: Descoberta de la vegetació dels voltants 19 d’octubre 

- Cicle Mitjà: Sortida al bosc a recollir branques d’esbarzer 
pel projecte dels insectes pal 

15 d’octubre 

- Cicle Mitjà: Sortida al bosc a recollir elements naturals 
per a fer una manualitat per la Castanyada 

29 d’octubre 

- Cicle Superior: Sortida al bosc a recollir elements 
naturals per a fer una manualitat per la Castanyada 

27 d’octubre 

-P-5: Endevinalles de tardor 6 de novembre 

-Cicle Inicial: Collita d’olives al tros de la família d’un 
alumne de 2n 

Novembre 

 -Cicle Inicial: Descoberta del poble (gincama, cursa 
d’orientació ...)  

Novembre 

 - Cicle Superior: Sortida per l’itinerari “Ruta saludable” a 
descobrir els arbres i fruits de la tardor 

Novembre 

 -P-5: Sortida pels voltants de l’escola per buscar nombres i 
formes geomètriques 

Novembre 

 -P5: Anar a la bústia del poble a entregar la postal de 
Nadal 

Setmana del 15 al 18 
de desembre 

2
n
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 ACTIVITAT DATES 

Per concretar  

3
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ACTIVITAT DATES 

Per concretar  
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6.- ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. 

 
D’acord amb les indicacions que es donen en el document “Concreció i 
desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària” (punt 7. Atenció a la 
diversitat), les mesures d’atenció a la diversitat s’han de planificar atenent a tres nivells 
d’intervenció: 

-  Mesures universals: programació i metodologia de treball a l’aula, organització 
del centre, acció tutorial. 

- Suports addicionals: suport escolar personalitzat, atenció als alumnes 
nouvinguts, atenció als alumnes que pateixen malalties prolongades. 

-  Suports intensius per als alumnes amb necessitats educatives especials: plans 
individualitzats, USEE, escolarització compartida entre centre ordinari i 
d’educació especial. 

 
6.1.- Mesures universals. 

 
Cada inici de curs les famílies signen la carta de compromís educatiu i les tutores 
adeqüen la seva programació i metodologia de treball a l’aula, als alumnes que 
tindran. 

La CAD es realitzarà un copal mes, divendres de 12.30 a 14.00 h, coincidint amb 
un dels dies d’atenció de la psicopedagoga de l’EAP. 

En horari lectiu la mestra d’Educació Especial dedica 3 hores a atendre aquells 
alumnes que s’ha considerat que més ho necessiten, a més a més és la tutora de 
P-3, grup on trobem tres alumnes amb necessitats educatives especials. 

 
 
6.2.- Suports adicionals. 
 
 
       Realitzem una atenció als alumnes nouvinguts durant cinc hores a la setmana per  
       tal de treballar l’expressió oral i introduir la lectoescriptura en llengua catalana. 
 
       Aquest curs a més a més tenim un alumne a P-3 i una alumna a P-5 que pateixen                      
       una malaltia respiratòria perllongada i reben una atenció per part de la seva   
       tutora, que li envia tasques a realitzar a casa, fa un seguiment, està en contacte i  
       comunicació constant amb la família.      
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6.2.- Suport Escolar Personalitzat. 
 

D’acord amb les directrius del Departament d’Educació, la nostra escola dedica 3 
hores setmanals a Suport Escolar Personalitzat en horari post lectiu, els dimarts, 
dimecres i dijous de 12.30 a 13.30h. Aquest suport va destinat a l’alumnat de 1r a 
6è, dos dels quals són de llengua catalana i un de matemàtiques. Els dies han 
quedat distribuïts de la següent manera: 

 
 dimarts dimecres dijous 

1r 

llengua catalana matemàtiques llengua catalana 

2n 

3r 

4t 

5è 

6è 

 
En cada sessió d’avaluació l’equip de mestres determina a quins alumnes se’ls 
recomana que assisteixin a les classes de SEP per al trimestre següent. 

 
  
 

6.4.- Suports intensius per als alumnes amb necessitats educatives especials. 
 
Aquest curs es porta a la pràctica un Pla Individualitzat a set alumnes de Primària 
del centre, i una alumna d’Infantil; i se n’elaboraran tres a Infantil, i tres alumnes 
de primària.  
 
A 3r tenim un alumne d’escolarització compartida amb l’Escola d’Educació Especial 
“Font del Lleó”, de Reus. Aquest curs a conseqüència de la pandèmia, aquest 
alumne assisteix tots els dies al nostre centre i la tutora de l’alumne, Núria Pons 
Basora, es coordina amb l’altra escola.  

 
 

6.5.- Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). 
 

Assistents:-  Eva Marquès Miralles, assessora de l’EAP 
 -  Olga Sánchez Cecilia, mestra d’Educació Infantil i d’EE 
               -   Cris Gamo Martínez, mestra d’Educació Infantil 
 -   Núria Pons Besora, mestra de Cicle Mitjà  
  -  Núria Olivé Marimon, secretària del centre i mestra de Cicle                        
                   Superior 

  
Reunions: Un cop al mes, coincidint en un dia d’atenció de l’assessora de l’EAP, en 
horari de 12:30 a 13:30 
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7.- PROJECTES ESPECÍFICS. 

 
7.1.- Escola Verda. 

 
La nostra escola forma part del programa “Escoles Verdes” des del curs 
2010/2011. Aquest programa consisteix, entre altres coses, en què tota l’activitat 
educativa s’emmarca dins d’una visió d’estalvi energètic, aprofitament de recursos 
i preservació del medi, conscienciant els infants d’aquesta necessitat. 

Cada any s’actualitza i es revisa el Pla d’Acció d’Escola Verda. I cada 4 anys 
coincidint amb el Projecte de Direcció s’elabora el PES (Projecte de Sostenibilitat 
del Centre).   

 
  

7.2.- Impuls de les llengües estrangeres. 
 

A partir del curs 1995/1996, en què l’escola formava part de la ZER  
Baix Camp Nord, es va començar a impartir el francès com a segona llengua 
estrangera. A partir del curs 2010/2011, en què l’escola es va separar de la ZER, 
es continua impartint el francès com a segona llengua estrangera. L’estudi de la 
segona llengua estrangera, francès, s’inicia a 3r de Primària. 

Des del curs 2014/15 l’ensenyament l’anglès s’introdueix a P5.  
 
  

7.3.- Eco-workshop. 
 

A partir del curs 2003/2004, a Cicle Superior, s’imparteix una part de l’àrea de 
Medi Natural, medi ambient, en llengua anglesa (eco-workshop). Es tracta d’un 
corrent pedagògic a nivell europeu. Les activitats són dissenyades per oferir als 
alumnes una visió de la seva pròpia capacitat de produir canvis que afecten el 
planeta, tot utilitzant la llengua anglesa com a llengua vehicular d’aprenentatge. 

L’any 2005 aquest projecte va rebre el “Segell Europeu a la Innovació i 
aprenentatge de les llengües”. 

A partir del curs 2015/2016, s’amplia amb el treball de dos temes del llibre de text 
de l’àrea de Coneixement del Medi Natural de 5è i 6è. 

 
  
          7.4.- Arts & Crafts. 
 

Com a ampliació del treball integrat de continguts i llengua estrangera, al curs 
2014/2015 es va iniciar el treball de plàstica utilitzant l’anglès com a llengua 
vehicular, projecte Arts & Crafts a 1r nivell de Primària. Aquest projecte s’ha anat 
ampliant, progressivament,  i ja tots els  cursos de primària fan la plàstica en 
anglès. 

  
 
 
 



 PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 
 PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 

 Curs 2020/2021 
  

Pàgina 45 

 

Escola “Mare de Déu del Roser” 
Riudecols 

 
7.5.- Filosofia 3/18. 

 
“Pensar per un mateix des d’una perspectiva democràtica” 

Des del curs 2005/2006 s’ha anat introduint de manera progressiva el projecte de 
filosofia 3/18, amb la intenció d’anar consolidant el projecte i fer una línia d’escola 
marcada amb aquest tret característic del tractament de la filosofia al centre. 

Filosofia 3/18 és un projecte educatiu nascut a Catalunya l’any 1987 que té com a 
referent el currículum educatiu Philosophy for Children , creat pel filòsof Matthew 
Lipman. 

Té com a finalitat reforçar les habilitat de pensament a l’escola en l’educació 
infantil, primària, secundària i batxillerat, amb l’objectiu de formar ciutadans que 
pensin i parlin raonablement, amb criteri i autonomia. 

El seu contingut i el seu mètode porta els infants a reflexionar sobre temes 
presents en totes les disciplines: la veritat, identitat, subjecte, temps, llibertat, 
relació, etc. Així, sense adonar-nos-en, treballant aspectes de la filosofia, estem 
reforçant les bases d’altres disciplines, i evidentment  tractem qüestions que són 
fonamentals per a la vida humana, per a la presa de posició de l’individu al món; 
conceptes com: justícia, bondat, bellesa, món, amistat, amor, llei, etc. 

És des de la filosofia on podem dialogar, polemitzar, discordar i exercitat totes les 
destreses mentals. 

En el nostre centre s’introdueix a P4 i es duu a terme fins a 2n de Primària. Quan 
la disponibilitat horària ho permeti s’ampliarà a la resta de Cicles d’Educació 
Primària. 

 
 

7.6.- Educació emocional. 
 

A partir del curs 2008/2009 es va començar a impartir educació emocional de 
manera sistemàtica a Educació Infantil.  

Aquest programa està basat en contes, vivències i converses col·lectives 
encaminat a treballar la consciència emocional, la regulació de les emocions, 
l’autonomia emocional, les habilitats sòcio-emocionals i de vida i benestar; ja que 
la dimensió emocional dels infants ha de ser educada per tal que les emocions i 
els sentiments, que tant importants són a la nostra vida, es converteixin en aliats i 
no en enemics. 

A Primària l’educació emocional es treballa a les diferents tutories i a les classes 
d’“Educació en valors cívics i socials” i en el dia a dia de la vida escolar.  
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7.7.- Educació en valors socials i cívics. 

 
Els alumnes que no fan religió, fan l’àrea “Educació en valors cívics i socials”. 

L’objectiu de l’àrea és donar elements als alumnes perquè siguin capaços de viure 
plenament i de manera feliç i perquè puguin contribuir al benestar dels qui els 
envolten, tant dels qui els són més propers com dels qui, desconeguts, els són 
més llunyans. 
  

  
7.8.- Treball per projectes. 

 
Un Projecte de Treball és un treball d’investigació que parteix de la curiositat i les 
inquietuds de les persones que el duran a terme (mitjançant un treball 
cooperatiu en un entorn democràtic) i que pretén aconseguir informació al 
voltant de les inquietuds inicials, però que la seva finalitat està fonamentalment 
en la riquesa i autenticitat del mateix procés d’elaboració del projecte. 

En el nostre centre, aquest treball es duu a terme en tots els cursos.  

D’acord amb les directrius del Departament, a l’etapa de Primària cada curs duu 
a terme, com a mínim, un projecte que engloba les diferents àrees curriculars. 

 
  

7.9.- Ambients d’aprenentatge. 
 

Des del curs 2015/16 els alumnes d’educació infantil, al llarg de la setmana, 
passen per diferents ambients d’aprenentatge on poden treballar de forma 
autònoma d’acord amb el seu nivell maduratiu i segons els seus interessos. 

L’objectiu és potenciar el treball cooperatiu dels nens i nenes de diferents edats 
per tal de promoure l’aprenentatge entre els iguals i potenciar el respecte i 
responsabilitat vers els altres.  

Aquest curs es treballen els ambients dins el grup estable, P-3 i P-4 per una 
banda i P-5 per una altra. 

 
7.10.-  Pla de Consum de Fruita a les escoles. 

 

Amb la finalitat de promoure el consum de fruites i hortalisses entre la població 
escolar i contribuir a la promoció d’hàbits de consum saludables, la Comunitat 
Europea va aprovar en Pla de Consum de Fruita a les escoles. 

La nostra escola s’ha adherit a aquest Pla i, a partir del 2009/2010, ens 
subministren fruita de manera gratuïta per al consum dels infants de primària, 
tres dies consecutius al mes. 

Per aquest motiu, una setmana de cada mes serà la setmana de la fruita. Els 
infants  de primària tindran, per esmorzar, una peça de fruita, a part d’allò que 
es vulguin portar de casa. 
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A partir del curs 2012/2013, per tal de reforçar aquesta acció, l’escola va 
determinar que tots els dimecres els alumnes portin una peça de fruita per 
esmorzar. 

 
          7.11.-  Hort ecològic. 
 

A partir del curs 2010/2011 l’escola té un hort ecològic, del qual s’encarreguen 
els alumnes de Cicle Mitjà. L’objectiu principal de l’activitat és el coneixement al 
voltant del conreu a l’hort, el seu manteniment,  cura i els productes que se’n 
deriven del seu treball. 

Tot i que en l’horari dels alumnes hi ha una hora setmanal per a aquest projecte, 
el temps de dedicació varia molt en funció de les tasques a realitzar. Es realitzen 
seguiments setmanals del treball dels alumnes i es reparteixen les tasques per tal 
que tothom col·labori i experimenti les diverses fases del treball en el hort.  

 
 

7.12.-  La méteo a Riudecols. 
 

A partir del curs 2012/2013 els alumnes de Cicle Mitjà inicien el projecte de la 
Méteo, el qual consisteix en el treball i anàlisi dels elements més bàsics de la 
climatologia. 

L’escola compta amb una estació meteorològica de la qual els alumnes 
extreuen informació i dades exactes dels elements climatològics que desitgen 
treballar, això facilita molt la feina, ja que aquestes dades es consulten 
directament al marcador electrònic, el qual recull totes les informacions de 
forma clara i entenedora. Els alumnes de 3r i 4t fan un control diari de 
temperatura, precipitacions i humitat per tal de fer-ne l’estudi i a més a més 
informar a la resta del centre educatiu dels canvis que es produeixen en el 
temps. Una vegada s’han consultat aquestes dades, es registren en una petita 
graella situada a la classe de cada grup. 

 
          7.13.-  Impuls a la lectura. 
 

Tots els cicles de Primària tenen, dins l’horari setmanal, dues hores i mitja  
dedicades a la lectura, repartides entre diferents àrees.  

A més, els alumnes prenen en servei de préstec els llibres de la biblioteca d’aula, 
o bé, els llibres que algun altre company ha portat de casa. Els alumnes duen a 
terme les corresponents fitxes de biblioteca després de les lectures, per tal de 
treballar la comprensió lectora i l’expressió escrita.  

A part de la biblioteca d’aula, també es disposa de biblioteca de llibres en anglès 
(de P-5 a 6è) i de francès (de Cicle mitjà i Cicle superior), fent també un treball 
de potenciació de la lectura i la comprensió en aquestes llengües. 
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7.14.-  Currículum Bimodal. 
 

A partir del curs 2015/2016, la nostra escola introdueix un projecte d’innovació 
pedagògica, que s’anomena Currículum Bimodal (CB) i que té com a finalitat 
reduir el fracàs escolar i que els alumnes aprenguin més, proporcionant-los una 
formació més acord amb la societat actual en la que vivim. 

El CB considera que en tot procés d’aprenentatge hi ha una part teòrica “que cal 
memoritzar” i una part pràctica “ que cal saber fer”. 

En cada tema, el/la mestre/a tria uns coneixements imprescindibles que tot 
alumne hauria d’assolir de forma memorística en finalitzar el tema (Glossari de 
paraules clau). Per altra banda, l’alumne realitzarà una sèrie d’activitats 
pràctiques, on pot utilitzar els apunts elaborats per ell, donats pel mestre o 
cercats en altres fonts d’informació.  

Utilitzant aquesta metodologia s’ajuda als alumnes a ser més competents i 
autònoms en els seus aprenentatges. 

A partir del curs 2015/2016, el Currículum Bimodal s’aplica a les àrees de Medi 
natural i social.  

A partir del curs actual ens plantegem incorporar el CB a l’àrea de matemàtiques.  
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8.- FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 

 
Cursos i seminaris en què participa el professorat del centre durant el present curs 
escolar: 

 

TIPOLOGIA 
(curs, seminari, 
assessorament, 
grup de treball) 

NOM DEL CURS 
ENTITAT QUE 
L’ORGANITZA 

N
O

M
B

R
E

 

D
’H
O
R
E
S

 

N
O

M
B

R
E

 D
E

 

M
E

S
T

R
E

S
 

Seminari 
Neurociència, aprenentatge, mites i 
evidències 

Departament 
d’Educació 

2 1 

Seminari 
La mirada sistèmica en relació família-
escola 

Departament 
d’Educació 

2 1 

Curs 
Estimulació del llenguatge oral a 
l’escola 

Departament 
d’Educació 

15 1 

Seminari Junta de directors del Baix Camp Sud 
Junta de 
directors 

15 1 

Seminari Coordinació Escoles Verdes 
Departament 
d’Educació 

15 1 

Seminari 
Formació específica  Esfera- Gestió 
econòmica 

Departament 
d’Educació 

20 1 

Seminari 
Formació específica  Esfera- Gestió 
acadèmica 

Departament 
d’Educació  

20 1 

Curs Formació Covid 
Departament 
d’Educació 

20 15 

Màster 
Màster en Direcció i Organització 
d’activitats esportives 

Unisport 
Management 
School 

1025 1 

Seminari 
Formació en centre sobre compostatge 
escolar 

Cel Rogent 5 15 

Programa de 
comunicació 
oral 

Tenim la paraula 
Departament 
d’Educació 

15 2 

Seminari Escriptura en un centre educatiu CRP 30 6 

Curs 
Matemàtiques manipulatives a educació 
infantil 

Fundació 
vincles 

40 1 

Curs Scape room a l’aula 
Fundació 
vincles 

40 1 

Curs  Ciencias Montessori IMI 12 1 

Curs Escoles amb enfocament globalitzat Actisi  40 1 

Curs L’Educació Física i el gènere 
Departament 
d’Educació 

20 1 

Curs El treball cooperatiu Actisi 40 1 

Programa MET 
Formación de professores de 
Meditación 

Angèlica Soler 500 1 
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9.- RELACIONS AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 
 

9.1.- Activitats organitzades per la resta de la comunitat educativa. 
 

Som conscients que l’educació dels infants no s’ha de limitar només als 
coneixements i valors apresos dins l’escola; sinó que aquesta es troba immersa 
en la societat i per tant tots hem d’educar. És per això que creiem molt positiu 
organitzar i participar en activitats en les quals s’hi impliquin les diferents 
institucions de la comunitat educativa: pares, Ajuntament, entitats... 

L’escola procura participar en les activitats organitzades per l’Ajuntament, quan 
aquestes són de caire educatiu o tenen relació amb l’activitat docent. 

 

           9.2.- Informacions a les famílies. 
 

L’Equip directiu i el claustre promouran la participació dels alumnes i les seves 
famílies en activitats lúdico-educatives. 

També se’ls facilitarà qualsevol informació que els pugui interessar: tramitació 
d’ajuts, excursions... 

Les comunicacions a les famílies es fan via correu electrònic i aquelles que no en 
tenen o ho fan constar de manera explícita se’ls lliura en format paper. 

La pàgina web del centre és una eina importantíssima per tal d’estar al corrent 
de totes les activitats que realitza l’escola. En aquest sentit es potencia la 
subscripció de les famílies a la pàgina web i la realització de comentaris als 
articles publicats pels diferents nivells i departaments. 
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10. ASPECTES DE TIPUS SANITARI I HIGIÈNIC 
 

El Centre col·labora amb el Departament de salut en aquells aspectes de prevenció, 
avís i informació per tal de millorar la salut dels nostres infants i prevenir possibles 
infeccions. 

Així, doncs, es realitzen actuacions en l’àmbit de la higiene bucal, col·laboració amb el 
programa de vacunacions sistemàtiques dels infants, comunicacions a les famílies.... 
 
Aquest curs tenim a disposició de les famílies i des del web de l’escola el Pla 
d’obertura de l’escola en el marc de la pandèmia Covid19, on s’especifiquen totes les 
actuacions en matèria d’higiene i seguretat per aquest curs. 

 
 

11.- ACTUACIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT 
 

El Coordinador de Riscos Laborals, Jordi López Rull, assisteix a les reunions que, 
sobre aquest aspecte, convoca el Departament. 

Per altra banda, el Centre té elaborat un Pla d’Emergència que s’actualitza cada 
començament de curs. 

Un cop al trimestre, com a mínim, es realitzarà un simulacre d’evacuació o 
confinament, si bé només és prescriptiu realitzar un simulacre d’evacuació durant el 
primer trimestre.  
 
Aquest curs a més a més el Coordinador de Riscos laborals és el gestor Covid del 
nostre centre. 
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12.- PROJECCIO EXTERNA 
 

 El curs 2016/2017 es va posar en funcionament la pàgina web del centre. 
http://agora.xtec.cat/escola-mdroser-riudecols. 

 La pàgina web ha de ser una eina per a donar a conèixer l’activitat del centre, no 
només a la comunitat educativa, sinó a tota la societat i alhora ha d’esdevenir una eina 
per a facilitat la comunicació amb les famílies. 

 Per altra banda s’afavorirà la participació dels membres del claustre en aquelles 
activitats que suposen una projecció externa del treball del centre en les seves vessants 
pedagògiques i organitzatives en general. 

 
 

 
13.- ECONOMIA 

 
 Se segueix el pressupost aprovat pel Consell Escolar per l’exercici de l’any 2020. En 
cada reunió del Consell Escolar es comentarà l’estat del pressupost i es presentarà, si 
s’escau, les modificacions pertinents per tal que siguin aprovades. 

 En iniciar l’any 2021, durant el primer trimestre d’aquest exercici fiscal, s’elaborarà el 
pressupost i es durà a consulta al Consell Escolar, per posteriorment ser aprovat. 
També es presentarà la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2020. 

 

http://agora.xtec.cat/escola-mdroser-riudecols
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14.- MEMÒRIA ANUAL 
 

En finalitzar cada activitat (sortides, celebracions...) el claustre elaborarà la 
corresponent valoració i memòria. 

A final de curs cada cicle elaborarà la seva memòria i la lliurarà a l’equip directiu. 

L’equip directiu s’encarrega de facilitar els recursos necessaris per tal que es puguin 
elaborar aquestes memòries, així com de recollir-les i afegir-les a la Memòria Anual 
del curs. Aquesta es va elaborant al llarg de tot el curs amb tots els documents 
elaborats per a cada un dels aspectes de la Programació General Anual.   

Des del curs 2014/2015 l’equip directiu elabora la Memòria Anual que consta de 3 
apartats: 

- Llibre 1: Concreció del Pla Anual, amb tots els documents adjunts. 

- Llibre 2: Resultats de l’avaluació (inclou el resultat de les proves d’avaluació 
interna, proves de 6è, l’avaluació diagnòstica de 3r, avaluació de final de curs  
i les valoracions realitzades per cada equip de cicle). Durant el curs 2019/20 
no es van poder dur a terme gran part d’aquestes proves, per la situació de 
pandèmia.  

- Llibre 3: d’una banda, memòries de cicles i departaments i d’altra les 
valoracions del curs, qüestionaris que els mestres elaboren de manera 
anònima a final de curs. 

 
Aquest document analitza, entre altres, els objectius proposats en la Programació 
General Anual del curs actual i és el punt de partida per a la programació General 
Anual del proper curs, ja que, entre altres, en funció dels resultats de l’avaluació, 
s’establiran les prioritats i objectius per al curs que ve. 
 
 

15.- MECANISMES DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DE LA PGA. 
 
Quan a l’àmbit de resultats de l’avaluació, trimestralment es recullen dades 
objectives que permeten veure si ens acostem o no als objectius previstos. 

Quant a l’àmbit d’ensenyament-aprenentatge les accions a realitzar estan distribuïdes 
i planificades al llarg del temps. El seguiment d’aquesta panificació garantirà que 
s’assoleixin els objectius marcats. 

Quan a l’àmbit organitzatiu, en molts aspectes caldrà l’observació i parlar 
directament amb els docents, les famílies, l’AMPA, ... per a veure si anem pel bon 
camí i per preveure accions de cara al proper curs. 
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16.- ANNEXOS. 

 
16.1.- Calendari de les proves d’avaluació interna. 
 

 PARVULARI 
P3 P4 P5 

octubre   
 Prova de lectura 
 Prova inicial estadis 
de l’escriptura: 
gat/ tigre/ esquirol/ 
papallona/ El gat beu llet. 

novembre  
 Prova de lectura 
 Prova inicial estadis 
de l’escriptura: 
mà/ poma/ elefant 

 Prova càlcul mental  
(oral) 
sèrie 2 
 

desembre   
 Prova càlcul mental  
(oral) 
sèrie 1     

 

febrer   
 Prova seguiment 
estadis de l’escriptura: 
gat/ tigre/ esquirol/ 
papallona/ El gat beu 
llet.  

 Prova seguiment 
estadis de l’escriptura: 
full/llapis/pissarra/ 
retolador/La nena 
esborra la pissarra 

maig   
 Prova de lectura 
 Prova final estadis de 
l’escriptura: 
gat/tigre/esquirol / 
papallona/El gat 
beu llet 

 Prova de lectura 
 Prova final 
estadis de l’escriptura: 
full/ llapis/ pissarra/ 
retolador/La nena 
esborra la pissarra.   

juny 
 Prova estadis de 
l’escriptura:  
mà/ poma/ elefant 

 Prova càlcul mental 
(oral) sèrie 2     

 Prova càlcul mental 
(oral) sèrie 3 
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 CICLE INICIAL 

1r 2n 

octubre 
 Prova ortografia natural dictat 
Gal·lí num 1 
 Prova de velocitat lectora Gal·lí 

 2n: Prova  ACL comprensió 
lectora 
 Prova ortografia natural 
 dictat Galí     núm 2 i 4 
 Prova de velocitat lectora Gal·lí 

novembre 
 prova càlcul mental: 
1r: sèrie 4 

 prova càlcul mental: 
2n: sèrie 5 

febrer 
 Prova de velocitat lectora Gal·lí  Prova de velocitat lectora Gal·lí 

abril 
 Prova d’expressió escrita: peu de 
foto de St Jordi 

 Prova ortografia natural 
 dictat Galí     nº 2 i 4 

maig 
 Prova ACL-1 de comprensió 
lectora.   
 Prova ortografia natural 
dictat Galí     nº1 
 Prova de velocitat lectora Gal·lí 

 Prova ACL-2 de comprensió 
lectora.  
  Competències Bàsiques  
(matemàtiques) 
 Prova de velocitat lectora Gal·lí 

juny 
 prova càlcul mental:  
1r: sèrie 4 

 prova càlcul mental: 
2n: sèrie 5 
 Prova d’expressió escrita: acabar 
un conte 
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 CICLE MITJÀ 

3r 4t 

o
c
tu

b
re

 

 

 Català. Ortografia natural i arbitrària: dictat 
Galí   núm 1 
 Català. Comprensió lectora ACL-3 
 Català. Velocitat lectora 
 Català. Expressió escrita 
 Català. Expressió oral 
 Matemàtiques. Càlcul mental de  3r: sèrie 6 

 Català. Ortografia natural i arbitrària: dictat 
Galí   núm 2. 
 Català. Comprensió lectora ACL-4  
 Català. Velocitat lectora 
 Català. Expressió escrita 
 Català. Expressió oral 
 Matemàtiques. Càlcul mental de  4t: sèrie 7 
 Matemàtiques. Geometria (prova inicial) 

n
o

v
e
m

b
re

 
 

 Castellà. Ortografia natural i arbitrària: dictat 
Galí   núm 1 
 Castellà. Comprensió lectora 
 Castellà. Velocitat lectora 
 

 Castellà. Ortografia natural i arbitrària: 
dictat Galí   núm 2. 
 Castellà. Comprensió lectora 
 Castellà. Velocitat lectora 
 Castellà. Expressió escrita 
 Castellà. Expressió oral 
 

m
a

rç
 

 

 Català. Ortografia natural i arbitrària: dictat 
Galí   núm 1 
 Català. Comprensió lectora ACL-3 
 Català. Velocitat lectora 
 Català. Expressió escrita 
 Català. Expressió oral 
  Castellà. Ortografia natural i arbitrària: dictat 
Galí   núm 1 
 Castellà. Comprensió lectora  
 Castellà. Velocitat lectora 
 Matemàtiques. Càlcul mental de  3r: sèrie 6 

 Català. Ortografia natural i arbitrària: dictat 
Galí   núm 2. 
 Català. Comprensió lectora ACL-4 
 Català. Velocitat lectora 
 Català. Expressió escrita 
 Català. Expressió oral 
  Castellà. Ortografia natural i arbitrària: 
dictat Galí   núm 2. 
 Castellà. Comprensió lectora 
 Castellà. Velocitat lectora 
 Castellà. Expressió escrita 
 Castellà. Expressió oral 
 Matemàtiques. Càlcul mental de  4t: sèrie 7 
 Matemàtiques. Geometria 

m
a

ig
 

 

 Català. Ortografia natural i arbitrària: dictat 
Galí   núm 1 
 Català. Comprensió lectora ACL-3  
 Català. Velocitat lectora 
 Català. Expressió escrita 
 Català. Expressió oral 
 Castellà. Ortografia natural i arbitrària: dictat 
Galí   núm 1 
 Castellà. Comprensió lectora  
 Castellà. Velocitat lectora 
 Castellà. Expressió escrita 
 Castellà. Expressió oral 
 Matemàtiques. Càlcul mental de  3r: sèrie 6 
 Matemàtiques. Geometria 

 Català. Ortografia natural i arbitrària: dictat 
Galí   núm 2. 
 Català. Comprensió lectora ACL-4 
 Català. Velocitat lectora 
 Català. Expressió escrita 
 Català. Expressió oral 
 Castellà. Ortografia natural i arbitrària: 
dictat Galí   núm 2. 
 Castellà. Comprensió lectora ACL-4 
 Castellà. Velocitat lectora 
 Castellà. Expressió escrita 
 Castellà. Expressió oral 
 Matemàtiques. Càlcul mental de  4t: sèrie 7 
 Matemàtiques. Geometria 
 Matemàtiques. Competències bàsiques 
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 CICLE SUPERIOR  

5è 6è 

novembre 
 Prova càlcul mental:  
5è: sèrie 8            
 Prova ACL-5 de comprensió lectora 
 Prova d’ortografia catalana: dictat Galí 
núm 3 
 Velocitat lectora català 
 Velocitat lectora castellà 
 Prova d’ortografia castellana: dictat 
Galí 
 Prova d’expressió escrita en català 5è 
 Prova d’expressió escrita en castellà 
5è 

 Prova càlcul mental: 
6è:  sèrie 9 
 Prova ACL-6 de comprensió lectora 
 Prova d’ortografia catalana: dictat Galí 
núm 4 
 Velocitat lectora català 
 Velocitat lectora castellà 
 Prova d’ortografia castellana: dictat 
Galí 
 Prova d’expressió escrita en català 6è 
 Prova d’expressió escrita en castellà 
6è 

maig  
Competències Bàsiques Departament 

maig 
 Prova càlcul mental:  
5è: sèrie 8            
 Prova ACL-5 de comprensió lectora 
 Prova d’ortografia catalana: dictat Galí 
núm 3 
 Velocitat lectora català 
 Velocitat lectora castellà 
 Prova d’ortografia castellana: dictat 
Galí 
 Prova de numeració i càlcul 5è 
 Prova de resolució de problemes 5è 
 Prova d’expressió escrita en català 5è 
 Prova d’expressió escrita en castellà 
5è 
 Prova de geometria de CS 

 Prova càlcul mental:  
5è: sèrie 9            
 Prova ACL-6 de comprensió lectora 
 Prova d’ortografia catalana: dictat Galí 
núm 3 
 Velocitat lectora català 
 Velocitat lectora castellà 
 Prova d’ortografia castellana: dictat 
Galí 
 Prova de numeració i càlcul 6è 
 Prova de resolució de problemes 6è 
 Prova d’expressió escrita en català 6è 
 Prova d’expressió escrita en castellà 
6è 
 Prova de geometria de CS 
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16.2.- Vigilància al pati. 
 

  

TORNS DE VIGILÀNCIA AL PATI 

 PATI DE P-3 i P-4 PATI DE P-5 PATI DE PRIMÀRIA 

Dilluns 
Cris 
Olga 

Albert 
Rosa 

Núria 
Raquel 

Dimarts 
Cris 
Olga 

Núria P. 
Maite  

Dani 
Rosa 

Dimecres 
Olga 

Mamen 
Jordi 

Natàlia 
Núria P. 

Sara 

Dijous 
Esther 
Rosa 

Maite 
Sara 

Jordi 
Mamen 

Divendres 
Esther 
Isabel 

Sara 
Mamen 

Núria P. 
Jordi 
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16.3.- Pla de seguretat. 

Què farà el professorat: 

El professor/a que hi hagi en el moment de l'emergència a cada aula és el responsable 
dels alumnes, i s'ha d'encarregar de: 

Al llarg del curs: 
 Fer les files seguint sempre el mateix ordre (ordre alfabètic dels cognoms dels 

alumnes). 
 Tenir actualitzada la llista d’alumnes de la seva classe que hi ha per a cas 

d’evacuació. 
 Memoritzar les rutes d’evacuació i els sons d’alarma. 

 
En cas d'evacuació: 

 Comunicar la incidència al coordinador. 
 Fer fila immediatament després de sentir el toc d’alarma. 
 La fila es farà seguint l’ordre alfabètic dels cognoms dels alumnes. 

 Se sortirà en ordre i sense córrer. 
 El/la mestre/a anirà davant de la fila per tal de guiar els infants,  agafarà la llista 

dels alumnes i els conduirà fins al punt de concentració. 

 Els/les mestres de l’Ala 3 agafaran la clau de la porta gran del pati de primària que 
es troba en un armariet al costat de la porta d’accés a les escales d’emergència. 

 L’últim/a alumne/a de la fila tancarà la porta de la seva aula. 
 Quan s’evacuï cap al pati els infants de l’ala 1 baixaran sempre per la rampa fent 

dues files: els més petits per la banda de la paret i els grans per la banda de la 
barana. 

 Sempre tindran prioritat de pas els més petits, que circularan per la dreta. 

 Un cop s’arriba al lloc de concentració, cada classe fa una fila ordenada en el punt 
del mateix color que té a la porta de l’aula: 

 Aula 1     blau Aula 6A   blau 

 Aula 2     verd Aula 6      verd 
 Aula 3       groc Aula 7    groc 
 Aula 4     vermell  Aula 8   vermell 
 Aula 5     taronja 

 Un cop feta la fila, cada tutor farà recompte dels infants al seu càrrec. 
 

En cas de confinament: 

 Tancar les finestres i persianes. 
 Fer el recompte dels alumnes a l’aula. 
 Els alumnes de l’ala 1 es concentraran a l’aula 0. 
 Els alumnes de l’ala 3 es concentraran a l’aula 6. 
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Què faran els alumnes: 

 
En cas d'evacuació: 
 
A cada aula, els alumnes: 

 Hauran d'anar amb el seu grup si es troben fora de l’aula on estaven treballant 
(lavabo...). 

 Hauran de deixar els objectes personals i evacuar l'aula amb tranquil·litat; de 
pressa, però sense córrer, sense tornar mai enrere. 

 Hauran de posar-se en fila índia, darrere del professor/a, que farà de guia. 

 L’últim de la fila, serà l’encarregat de tancar la porta de la classe. 
 
 

En cas de confinament: 

 Hauran d'entrar a l'escola si són a fora. 

 Hauran d'anar a la seva aula si quan sona l'alarma són a fora. 

 Els alumnes de l’ala 1 es concentraran a l’aula 0. 

 Els alumnes de l’ala 3 es concentraran a l’aula 6. 
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