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A. OBJECTIUS GENERALS ANUALS DEL CENTRE

1. OBJECTIUS DE L’ÀMBIT PEDAGÒGIC I ACADÈMIC

1.1 Objectiu estratègic: Avançar en la millora del rendiment acadèmic de tots els alumnes
en l’adquisició de les competències bàsiques

1.1.1 Objectiu anual: Fomentar l’hàbit lector i millorar la velocitat lectora

Activitats Recursos Temporització
• Planificació dels suports a la lectura: acompanyament lector 

(borsa de famílies), mestre/s de suport, apadrinament 
lector...

• Sistematització de la lectura en veu alta tant per part de 
l’infant com per part de l’adult.

• Sistematització de les activitats per mesurar la velocitat 
lectora (a 1r, 2n i 3r).

Disponibilitat horària

Planificació d’activitats 
en grups flexibles 
(racons de llengües)

Al llarg del curs

Responsables

Equip docent
Equip directiu

Indicadors Criteri d’èxit Procediments per a l’avaluació

Taxa d’alumnat que supera la velocitat lectora a CI i 3r
(de 70 a 90 paraules per minut respectivament)

1r < 40%
2n < 24%
3r < 72%

Registre de la velocitat lectora, almenys una 
vegada per trimestre i en l’avaluació inicial i 
final (octubre / maig)

Taxa d’alumnat que supera l’expressió oral en les 
proves internes: castellà 4t i 5è / anglès 6è

4t < 64%
5è < 53%
6è < 34%

Registre de les avaluacions inicials i finals

Taxa d’alumnat en la franja alta del bloc de 
comprensió oral de les proves de 6è

Català < 95%
Castellà < 89%
Anglès < 93%

Resultats de les proves de CCBB de 6è

Taxa d’alumnat en la franja alta del bloc de 
comprensió lectora de les proves de 6è

Català < 89%
Castellà < 87%
Anglès < 82%

Resultats de les proves de CCBB de 6è

Grau de satisfacció de les famílies participants en 
l’activitat de l’acompanyament lector

=< al 75% 
(puntuació per 
sobre de 7)

Enquesta de satisfacció a les famílies (final de 
curs)

1.1.2 Objectiu anual: Millorar els resultats en expressió escrita i consolidar la línia d’escola pel seu
treball al llarg de l’escolarització

Activitats Recursos Temporització
• Sistematització del dictat a l’adult per part de l’infant (EI-CI), 

tant de paraules com frases simples, com a model per 
l’alumnat (planificar de manera diària).

• Sistematització del dictat als infants (CM i CS) per corregir-lo 
col·lectivament i/o individualment (planificar de manera 
diària).

• Planificació d’activitats d’escriptura col·lectiva (CM i CS).
• Treball sistemàtic de l’ortografia en totes les àrees.

Disponibilitat horària

Planificació activitats 
en grups flexibles 
(racons de llengües)

Al llarg del curs

Responsables

Equip docent
Equip directiu

Indicadors Criteri d’èxit Procediments per a l’avaluació

Taxa d’alumnat que supera el bloc de l’expressió 
escrita – ortografia, en les avaluacions internes

3r català < 26%
3r castellà < 18%
4t català < 42%
5è català < 10%

Registre de les avaluacions inicial i final

Taxa d’alumnat en la franja alta del bloc de l’expressió
escrita en les proves de 6è

Català < 76%
Castellà < 81%
Anglès < 80%

Resultats de les proves de CCBB de 6è



1.1.3 Objectiu anual: Aplicar estratègies diverses per millorar el càlcul ràpid (Quinzet, operacions
en 2’...)

Activitats Recursos Temporització
 Incorporació d’activitats que potencien el càlcul ràpid en els 

ambients (EI / EI-1r)
 Implementació de la metodologia que plantegen els 

quaderns «Laboratori de nombres» d’Innovamat. (CI)
 Consolidació de les activitats planificades setmanalment de 

càlcul ràpid i làmines d’estimació (EI – EP)

Materials i 
assessorament 
Innovamat

Planificació horària

Al llarg del curs

Responsables

Equip docent

Indicadors Criteri d’èxit Procediments per a l’avaluació

Taxa d’alumnat en la franja alta (de 7 a 10 encerts) en 
els resultats dels problemes del Quinzet de les proves
internes

1r < 57%
2n < 56%
3r < 76%
4t < 51%
5è < 43%
6è < 28%

Registre dels resultats de les proves internes

Taxa d’alumnat en la franja alta del bloc de numeració
i càlcul en les proves de 6è

< 28% Resultats de les proves de CCBB de 6è

Taxa d’alumnat en la franja alta del bloc de relacions i 
canvi en les proves de 6è

< 12% Resultats de les proves de CCBB de 6è

1.1.4 Objectiu anual: Revisar la metodologia de les matemàtiques fent especial èmfasi en l’ús de
materials manipulatius i activitats competencials

Activitats Recursos Temporització
 Revisar i modificar, si escau, les programacions de l’àmbit de 

les matemàtiques del CS elaborades en la FIC del curs 18/19.
 Iniciar l’elaboració de les programacions de l’àmbit de les 

matemàtiques en els cicles inicial i mitjà.
 Elaborar materials i activitats introductòries i d’avaluació 

(formatives i formadores) en els diferents blocs de l’àmbit de 
les matemàtiques.

Planificació de la FIC 
del curs 2019-20.

Programacions 
elaborades.

Al llarg del curs

Responsables

Equip directiu
Equip docent

Indicadors Criteri d’èxit Procediments per a l’avaluació
Nombre de sessions destinades a la programació de 
l’àmbit de les matemàtiques

CI i CM =< 10
CS =< 5

Registre de les sessions destinades a la 
programació.

Grau de satisfacció de l’equip docent amb la formació
en centre (FIC 2019-20)

< 75% (puntuació
per sobre de 7) Enquesta de satisfacció a l’equip docent

1.2  Objectiu  estratègic:  Implementar  pràctiques  innovadores  en  el  procés
d’ensenyament/aprenentatge  i  participar  en  els  projectes  d’innovació  educativa  i
consolidar les que ja s’apliquen

Objectiu anual: Consolidar i sistematitzar els «Equips x la convivència» (programa 
#aquíproubullying, implementat el curs 2018-2019)

Activitats Recursos Temporització

 Formar els Equips x la convivència (CS) durant el 1r trimestre 
(recordatori de les activitats, funcions, funcionament de les 
llibretes de la convivència...)

 Implementar els Equips x la convivència a partir del 2n 
trimestre (o abans, en funció de les sessions de formació)

 Valorar el funcionament dels Equips  i la conveniència de la 
seva continuïtat (en finalitzar el curs )

Materials del 
programa 
#aquíproubullying

Formació 1r trimestre
Implementació i 
seguiment 2n i 3r 
trimestre
Responsables
Equip docent del CS
Equip de referència del 
programa

Indicadors Criteri d’èxit Procediments per a l’avaluació



Nombre d’activitats en relació al programa 
#aquíproubullying

> 8 (en el 1r trimestre)
Registre de les activitats dutes a 
terme

Grau de satisfacció de l’alumnat (CS) en relació amb el
programa i les activitats dutes a terme

< 80% (puntuació per sobre
de 7)

Enquesta de satisfacció a l’alumnat de
5è i 6è en relació al programa 

Grau de satisfacció de les famílies amb el programa 
#aquíproubullying i les activitats dutes a terme

< 85% (puntuació per sobre
de 7) Enquesta de satisfacció a les famílies

1.3 Objectiu estratègic:  Avançar  en la millora de l’organització del  centre  per atendre la
diversitat

1.3.1 Objectiu anual: Implementar el suport intensiu a l’escola inclusiva (SIEI)

Activitats Recursos Temporització

 Incorporar els suports intensius a l’escola inclusiva al centre.
 Planificar l’atenció a l’alumnat que necessita el suport 

intensiu d’acord amb l’especialista d’educació especial, 
l’educador/a i l’EAP.

Especialista ed. especial

Educadora ed. especial

Auxiliar ed. especial

Al llarg del curs

Responsables
Equip directiu
Equip docent
Comissió CAD

Indicadors Criteri d’èxit Procediments per a l’avaluació
Nombre de sessions de coordinació: especialista, 
educadora, vetlladora, tutors/es i EAP

=< 3 sessions trimestrals
Registre de les sessions de 
coordinació

Grau de satisfacció de les famílies amb els suports 
rebuts (Suport intensiu a l’escola inclusiva)

<75% (puntuació per sobre 
de 7) Enquesta de satisfacció a les famílies

1.3.2 Objectiu anual: Adequar els recursos disponibles d’acord amb la detecció i seguiment de les
necessitats específiques de suport educatiu

Activitats Recursos Temporització
 Revisar i actualitzar, si escau, el protocol de detecció de les 

necessitats específiques de suport educatiu i la seva 
intervenció.

 Adequar, quan sigui necessari, l’atenció a la diversitat en 
relació a la matrícula viva del centre.

 Sistematitzar la figura del tutor/a com a referent del SEP en 
horari no lectiu.

 Sistematitzar la figura de l’alumne “tutor/a” quan arriba 
alumnat nouvingut o de nova incorporació al centre.

Disponibilitat horària

Al llarg del curs

Responsables

Equip directiu
Equip docent
Comissió CAD

Indicadors Criteri d’èxit Procediments per a l’avaluació
Grau de satisfacció de les famílies amb els suports 
rebuts.

< 75% (puntuació
per sobre de 7) Enquesta de satisfacció a les famílies

Grau de satisfacció de l’alumnat que ha rebut el 
suport de l’alumne “tutor/a”

< 75% (puntuació
per sobre de 7) Enquesta de satisfacció a l’alumnat implicat



1.3.3 Objectiu anual: Consolidar les activitats internivells que ja s’han implementat i fomentar-ne
d’altres

Activitats Recursos Temporització
 Sistematitzar l’activitat “matí científic” als cicles inicial i mitjà, 

per implementar el currículum de l’àmbit del medi.
 Planificar la incorporació de l’activitat “Workshops» o tallers 

en anglès” al CS per implementar l’educació visual i plàstica 
de l’àmbit de l’educació artística.

 Planificar diferents activitats en els ambients (P5-CI) en totes 
les llengües i de tots els àmbits.

Planificació horària

Al llarg del curs

Responsables

Equip directiu
Equip docent

Indicadors Criteri d’èxit Procediments per a l’avaluació
Grau de satisfacció de l’alumnat de CS amb les 
activitats internivells: reptes i tallers.

< 80% Enquesta de satisfacció a l’alumnat de CS

Grau de satisfacció de l’equip docent amb les 
activitats internivells.

< 85% (puntuació
per sobre de 7) Enquesta de satisfacció a l’equip docent

1.4  Objectiu  estratègic:  Consolidar  i  avançar  en  la  coordinació  interetapes,  intercicles,
cicles  i  internivells  per  arrelar  les  bones  pràctiques  pedagògiques  i  enfortir  la  línia
d’escola

Objectiu anual: Coordinació dels cicles, intercicles i interetapes per al bon desenvolupament de les 
activitats internivells

Activitats Recursos Temporització
 Sistematització de les sessions de coordinació de les activitats

internivells i l’avaluació dels diferents àmbits que s’hi 
treballen.

 Planificació del traspàs d’informació interetapes i internivells 
(primera setmana de setembre).

Disponibilitat horària

Al llarg del curs

Responsables

Equip directiu

Indicadors Criteri d’èxit Procediments per a l’avaluació
Nombre de sessions de coordinació per a les 
diferents activitats internivells

< 15 Registre de les sessions de coordinació

1.5 Objectiu estratègic:  Avançar  en la millora de la competència digital  integrada en els
diferents àmbits

Objectiu anual: Treballar l’edició audiovisual, la maquetació virtual, la creació de continguts digitals
per consolidar l’assoliment de la competència digital

Activitats Recursos Temporització
 Planificació de les activitats d’elaboració de continguts 

digitals pels blogs de les activitats internivells (CM i CS).
 Sistematització d’activitats relacionades amb les TAC en 

diferents àmbits i nivells.

Disponibilitat horària.

Al llarg del curs
Responsables
Equip docent
Comissió TAC

Indicadors Criteri d’èxit Procediments per a l’avaluació
Nombre d’entrades dels blogs de les activitats 
internivells (CM i CS)

< 16
Registre de les entrades: data, grup 
d’alumnes...

Nombre d’activitats en els diferents àmbits i nivells en
relació a la programació relacionades amb les TAC 

< 30% Registre de les activitats en relació a les TAC.



2.  OBJECTIUS  DE  L’ÀMBIT  DE  LA  COHESIÓ  SOCIAL  I  PARTICIPACIÓ  DE  LA
COMUNITAT EDUCATIVA I RELACIONS INSTITUCIONALS

2.1 Objectiu estratègic: Continuar mantenint i potenciant un bon clima de convivència en
el centre i amb la comunitat educativa, promovent la participació de tots els sectors

Objectiu anual: Fomentar la participació de la comunitat educativa en la presa de decisions

Activitats Recursos Temporització

 Consolidar la participació de les famílies en la vida diària del 
centre, a través de les xarxes virtuals, la pàgina web, el 
contacte amb l’equip docent...

 Promoure la participació en les decisions a través dels 
representants de les famílies en el Consell Escolar.

Pàgina web del centre.

Xarxes Instagram i 
Twitter del centre.

Al llarg del curs

Responsables
Equip directiu
Comissió TAC

Indicadors Criteri d’èxit Procediments per a l’avaluació

Grau de satisfacció de les famílies en relació a la 
participació i la difusió d’activitats

< 75% 
(puntuació per 
sobre de 7)

Enquesta de satisfacció a les famílies

2.2  Objectiu estratègic:  Continuar  treballant  de manera  coordinada amb les  institucions
més properes, establint lligams a llarg termini, quan es cregui necessari

Objectiu anual: Consolidar i enfortir la participació i col·laboració amb les institucions de l’entorn

Activitats Recursos Temporització

 Planificar activitats en relació a l’entorn en diferents àmbits i 
nivells: visites, tallers, col·laboracions (reptes CS)...

 Participar en les activitats organitzades per institucions de 
l’entorn, quan es considerin adequades.

Disponibilitat horària 
(activitats internivells)

Oferta d’activitats de 
l’entorn

Al llarg del curs

Responsables
Equip directiu
Equip docent

Indicadors Criteri d’èxit Procediments per a l’avaluació
Nombre d’activitats d’institucions de l’entorn en les 
quals es participa

< 15 Registre de les activitats

Grau de satisfacció de l’alumnat de CS en relació a 
activitats de col·laboració amb institucions de l’entorn

< 75% 
(puntuació per 
sobre de 7)

Enquesta de satisfacció a l’alumnat



3. OBJECTIUS DE L’ÀMBIT DE L’ORGANITZACIÓ, GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ DEL
CENTRE

3.1 Objectiu estratègic: Enfortir i consolidar la línia d’escola a partir del projecte educatiu
i el projecte curricular del centre

Objectiu anual: Continuar la redacció de les programacions per àmbits i nivells

Activitats Recursos Temporització
 Continuar la redacció de les programacions de 

l’àmbit de llengua i de medi en els cicles on 
correspongui.

 Revisar i actualitzar les  activitats programades en 
els diferents ambients  que es desenvolupen en 
l’educació infantil.

FIC “La programació d’aula: 
repensar l’avaluació”

Al llarg del curs
Responsables

Equip docent
Coordinadores FIC

Indicadors Criteri d’èxit Procediments per a l’avaluació
Nombre de sessions destinades a la redacció de les 
programacions

< 15 Registre i recull de les programacions

3.2 Objectiu estratègic: Actualitzar i completar, i elaborar, quan escaigui, la documentació
del centre

Objectiu anual: Completar la revisió i actualització del projecte educatiu de centre (PEC)

Activitats Recursos Temporització
 Finalitzar la revisió i actualització del projecte 

educatiu de centre iniciada el curs 2018-2019, fent 
participar la comunitat educativa en la revisió.

 Aprovar, si escau, el projecte educatiu de centre, 
tant en claustre com en consell escolar.

PEC del centre.

Propostes per a la revisió i 
actualització

Primer trimestre del 
curs
Responsables

Equip directiu

Indicadors Criteri d’èxit Procediments per a l’avaluació

Nombre d’aportacions a la revisió i actualització del 
PEC

< 5

Registre de les aportacions dels 
diferents sectors de la comunitat 
educativa

Taxa de consens en l’aprovació del PEC. < 90% Actes de claustre i consell escolar



OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL PROJECTE D’INNOVACIÓ «PLA D’ENTORN 0-20»

1. Objectiu anual:    Donar a conèixer a tota la comunitat educativa l’oferta de recursos i activitats
educatives no formals de la ciutat i  establir  els mecanismes de coordinació necessaris amb les
entitats i serveis que els ofereixen.

Actuació prioritària en la qual s’emmarca (RESOLUCIÓ EDU/423/2019, de 21 de febrer
Inclusió en l'acció tutorial, l'orientació i l'acompanyament dels alumnes i les famílies en la creació d'itineraris formatius 
personalitzats de l'alumne que connectin l'educació formal i no formal, d'acord amb les seves necessitats i interessos.
Accions previstes Temporització

• Difusió en la pàgina web del centre del catàleg de serveis i 
entitats de la ciutat.

• Orientació a les famílies sobre els recursos i activitats que 
s’ofereixen a la ciutat.

• Coordinació amb les diferents entitats i serveis a través de la
comissió  corresponent  emmarcada  en  el  projecte  d’àmbit
comunitari d’acollida de les famílies de la ciutat.

Difusió i orientació durant el primer trimestre.
Coordinacions al llarg del curs 2019-2020.
Agents implicats
Equip docent de centre
Famílies
Entitats i serveis de la ciutat (a partir del mapa 
de recursos i el pla d’entorn 0-20)

Indicadors Criteri d’èxit / Font d’informació
Mapa de recursos del territori. Edició del mapa de recursos

Grau de satisfacció de les famílies en relació al mapa de recursos.
Valor superior al 75% (7) / Enquesta de 
satisfacció a les famílies (final de curs)

Nombre de sessions de coordinació a través del pla d’entorn i la 
comissió corresponent.

Una per trimestre / Registre de les 
coordinacions convocades

2. Objectiu anual: Dissenyar i implementar activitats on les famílies tinguin un paper important:
col·laboració en activitats, propostes de tallers que puguin liderar i dur a terme, promoure espais
de trobada entre les famílies i l’equip docent...

Actuacions prioritàries en les quals s’emmarca (RESOLUCIÓ EDU/423/2019, de 21 de febrer
• Inclusió en l'acció tutorial, l'orientació i l'acompanyament dels alumnes i les famílies en la creació d'itineraris 

formatius personalitzats de l'alumne que connectin l'educació formal i no formal, d'acord amb les seves 
necessitats i interessos.

• Elaboració d’un Pla d’acollida per les famílies.
Accions previstes Temporització

• Qüestionari a les famílies Borsa de famílies 2019-2020, per 
recollir la disponibilitat de les famílies a les activitats 
proposades i a la vegada recollir les propostes d’activitats de 
les pròpies famílies.

• Proposta de trobades sistemàtiques amb membres de 
l’AMPA.

• Difusió dels canals de comunicació directa famílies-escola: 
pàgina web, blogs d’aula, correus electrònics de centre i de 
nivell...

Qüestionari Borsa de famílies: abans de 
finalitzar el mes d’octubre de 2019.
Activitats al llarg del curs 2019-2020.
Agents implicats

AMPA
Famílies del centre
Equip docent del centre

Indicadors Criteri d’èxit / Font d’informació
Percentatge de famílies que responen el qüestionari Borsa de famílies 
en relació al nombre de famílies totals

Valor superior al 30% / Resultats del 
qüestionari (inici de curs)

Grau de satisfacció de les famílies en relació a la proposta i realització 
d’activitats a través de la Borsa de famílies

Valor superior al 75% (7) / Enquesta de 
satisfacció a les famílies (final de curs)

Percentatge de famílies que participen realitzant activitats al centre, 
en relació al nombre de famílies totals

Valor superior al 30% / Registre de les 
activitats dutes a terme



3. Objectiu anual: Fomentar la participació de l’alumnat  del cicle superior en activitats del centre:
tutories compartides amb les famílies i  tutors i  tutores,  acompanyament de l’alumnat de nova
incorporació al centre al llar del curs, participació en la presa de decisions en el marc d’activitats de
centre...

Actuacions prioritàries en les quals s’emmarca (RESOLUCIÓ EDU/423/2019, de 21 de febrer
• Alineació de l'acció tutorial i l'orientació del centre amb el Pla d'Orientació d'Àmbit Comunitari.
• Dinamització de la implicació de l'alumnat en espais de participació (aula, centre i entorn).
• Promoció de l’acció tutorial compartida.

Accions previstes Temporització
• Assistència de l’alumnat de cicle superior a alguna de les 

sessions de tutoria amb les famílies (de manera prioritària a 
6è).

• Implementació de la figura de «l’alumne tutor», com a 
referent per a l’alumnat de nova incorporació al centre durant
el curs escolar (matrícula viva).

• Implementació de la figura de «l’alumne delegat» als nivells 
de cicle superior, per fomentar la participació en la presa de 
decisions del centre en relació a la celebració d’activitats com 
les festes tradicionals, el bibliopati...

«Alumne delegat»: tria abans de finalitzar el 
mes d’octubre de 2019.
«Alumne tutor» al llarg del curs, segons la 
matrícula viva.
Tutories i participació al llarg del curs 2019-
2020.
Agents implicats

Equip docent del centre
Alumnat de cicle superior

Indicadors Criteri d’èxit / Font d’informació
Percentatge de tutories del cicle superior on ha assistit l’alumne, en 
relació al total (cicle superior)

Valor superior al 75% / Registre de les tutories 
i assistents

Grau de satisfacció de l’alumnat en relació a la figura i funcions de 
l’alumne tutor

Valor superior al 75% (7) / Enquesta de 
satisfacció l’alumnat que ha desenvolupat la 
tasca d’alumne tutor

Grau de satisfacció de l’alumnat en relació a la figura i funcions de 
l’alumne delegat (cicle superior)

Valor superior al 75% (7) / Enquesta de 
satisfacció l’alumnat que ha desenvolupat la 
tasca d’alumne delegat

4. Objectiu anual: Revisar i consensuar, a partir del projecte d’àmbit comunitari d’acollida de les
famílies emmarcat  en el  pla d’entorn de ciutat,  l’alineació amb el mateix projecte del  protocol
d’acollida al centre de les famílies.

Actuacions prioritàries en les quals s’emmarca (RESOLUCIÓ EDU/423/2019, de 21 de febrer
• Alineació de l'acció tutorial i l'orientació del centre amb el Pla d'Orientació d'Àmbit Comunitari.
• Elaboració d'un Pla d'acollida de famílies.
• Participació en un Projecte d'Àmbit Comunitari (PdAC de convivència, famílies, esport, salut i esport...)

Accions previstes Temporització
• Revisió de les accions d’acollida de les famílies al centre: 

reunions informatives, tutories en iniciar l’educació infantil, 
portes obertes del centre...

• Concreció d’accions emmarcades en el projecte d’àmbit 
comunitari d’acollida de les famílies dins el pla d’entorn de la 
ciutat.

Al llarg del curs 2019-2020
Agents implicats

Equip docent del centre
Famílies
Comissió corresponent del Pla d’entorn

Indicadors Criteri d’èxit / Font d’informació

Grau de satisfacció de les famílies en relació a l’acollida al centre
Valor superior al 75% (7) / Enquesta de 
satisfacció a les famílies (final de curs)

Nombre d’accions concretades en el marc del projecte d’àmbit 
comunitari i dins el protocol d’acollida de les famílies al centre

Famílies de P3 i dels nous alumnes incorporats
durant el curs (matrícula viva) / Registre de les 
entrevistes i/o tutories



5.  Objectiu  anual:  Organitzar  activitats  alineades  amb  el  projecte  d’àmbit  comunitari  del  pla
d’entorn relacionat amb la salut: programa SI (educació infantil), tallers i activitats en relació als
hàbits alimentaris, de pràctiques saludables, d’higiene...

Actuacions prioritàries en les quals s’emmarca (RESOLUCIÓ EDU/423/2019, de 21 de febrer
• Participació en un Projecte d'Àmbit Comunitari (PdAC de convivència, famílies, esport, salut i esport...)
• Actuacions per promoure estils de vida saludable.
• Actuacions per fomentar la pràctica fisicoesportiva.

Accions previstes Temporització
• Planificació d’activitats de centre relacionades amb els estils 

de vida saludables i la pràctica fisicoesportiva: mobilitat 
sostenible, alimentació saludable, higiene buco-dental i 
corporal...

• Incorporació d’activitats emmarcades en el programa SI a P4 i
consolidació de les activitats iniciades el curs 2018-2019 a P5.

Al llarg del curs 2019-2020
Agents implicats

Equip docent del centre
Comissió corresponent del Pla d’entorn

Indicadors Criteri d’èxit / Font d’informació
Nombre d’activitats relacionades amb estils de vida saludables Un mínim de 2 activitats per trimestre

Grau de satisfacció de l’equip docent i de les famílies en relació a les 
activitats que promouen els estils de vida saludables

Valor superior al 75% (7) / Enquesta de 
satisfacció a les famílies i a l’equip docent (final
de curs)

6. Objectiu anual: Participar en el projecte de ciutat Brass Band, en el marc del projecte d’àmbit
comunitari d’art del pla d’entorn 0-20.

Actuació prioritària en la qual s’emmarca (RESOLUCIÓ EDU/423/2019, de 21 de febr
Participació en un Projecte d'Àmbit Comunitari (PdAC de convivència, famílies, esport, salut i esport...)
Accions previstes Temporització

• Planificació de l’àrea de música (àmbit de l’educació artística) 
al 6è curs de l’educació primària, tenint en compte el projecte 
Brass Band.

• Coordinació en el marc del projecte d’àmbit comunitari d’art 
del pla d’entorn amb els altres centres educatius (primària) 
de la ciutat i l’Escola Municipal de Música de Tàrrega.

Al llarg del curs 2019-2020
Agents implicats
Equip docent del centre
Comissió corresponent del Pla d’entorn
Escola Municipal de Música de Tàrrega
Alumnat de 6è

Indicadors Criteri d’èxit / Font d’informació
Nombre de sessions de coordinació amb l’Escola Municipal de Música 
i la resta de centres de la ciutat

Un mínim de 2 sessions per trimestre / 
Registre de les sessions

Grau de satisfacció de l’alumnat de 6è amb l’activitat Brass Band
Valor superior al 75% (7) / Enquesta de 
satisfacció a l’alumnat de 6è (final de curs)



B. ASPECTES ORGANITZATIUS I DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE

B.1 De l’estructura organitzativa de govern i de coordinació del centre

a) Òrgans unipersonals de govern:
Directora: Núria Elias i Gavernet
Cap d'estudis: Àngels Cases i Amat
Secretari: Jordi Calderó i Cluet

b) Òrgans col·legiats de govern:

CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE:
Equip directiu: Les tres persones que el componen
Representants del claustre: Cinc representants triats pel claustre
Representants de les famílies: 

Quatre representants triats per les famílies
Una representant triada per la Junta de l’AMPA

Representant de l’Ajuntament: El regidor/a d’educació
Representant personal del PAS: Una representant triada pel sector PAS del centre

CLAUSTRE DE PROFESSORS:
El  formen tots  els  i  les  docents  del  centre,  el  personal  d’administració  i  serveis  amb  tasques
socioeducatives i el docent de religió

Personal  d’administració:  Una  auxiliar  administrativa  els  dilluns,  dimecres  i  divendres  alterns
(quinzenalment)

Personal extern de suport: Dues auxiliars d’educació especial, 36 hores setmanals

B.2 De l’organització pedagògica del centre

B.2.1 Organització de l’alumnat

L’alumnat s’organitza en nivells d’acord amb l’edat.
L’alumnat de P5, 2n i 6è, amb dos grups per nivell, s’ha agrupat d’acord amb criteris que responen
a diferents factors:

• Edat cronològica
• Sexe
• Necessitats  educatives  específiques  que  requereixen  la  intervenció  de  l’especialista

d’educació especial
• Dificultats en la llengua catalana i castellana

Aquest curs 2019-2020 tornem a tenir dos aules de P3. L’alumnat i les famílies tindran les dues
tutores  de referència durant  el  període d’adaptació,  per  tal  de  poder  fer  els  grups  equilibrats
d’acord també amb les capacitats i habilitats de cada infant.



En l’horari lectiu de cada grup, s’han previst sessions de racons, amb dos docents a l’aula, i sessions
on hi ha el suport d’un altre docent per atendre la diversitat (SEP en horari lectiu).

B.2.2 Atenció a la diversitat

Aquest curs 2019-2020 hem incrementat el nombre d’infants amb dictamen per part de l’EAP, un
total de 8 i l’assignació de recursos addicionals és de 36 h, que les faran dues vetlladores.

Cada nivell de l’educació primària té dins l’horari lectiu una sessió de SEP, on a més del tutor o
tutora  intervé  un  altre  docent,  per  atendre  l’alumnat  amb  alguna  dificultat  en  llengua  i
matemàtiques.

En el cursos de 1r, 2n i 3r tenen un suport setmanal per afavorir la lectura individual, tant amb el
tutor o tutora com amb altres docents que intervenen a l’aula.

En el marc de les actuacions per impulsar la lectura, continuarà l’apadrinament lector, on l’alumnat
de 6è apadrina l’alumnat de CI,  amb un registre de les activitats i  lectures que duen a terme.
S’iniciarà l’apadrinament lector durant el primer trimestre i es farà al llarg de tot el curs.

Les sessions de SEP en horari no lectiu seran els dilluns de les 12:30 a les 13:30, i les planificaran i
duran a terme els tutors i tutores de cada nivell. El primer trimestre s’iniciarà el SEP a l’octubre  i
d’acord  amb l’especialista  d’educació  especial  i  en  les  sessions  de  la  comissió  CAD i/o  en  les
sessions d’avaluació trimestrals, els grups d’alumnes podran ser modificats, donant d’alta o baixa
del SEP els infants, segons la seva evolució.

Les primeres setmanes del curs, l’especialista d’educació especial, valorarà els infants de l’educació
primària que s’incorporen de nou al centre, per dissenyar, si s’escau, adaptacions metodològiques
de  caire  lingüístic  (en  el  cas  d’alumnat  nouvingut)  o  bé  altres  adaptacions  que  els  siguin
necessàries en relació al grup classe.

Aquest  curs  2019-2020  incorporem el  SIEI  (suport  intensiu  a  l’escola  inclusiva).  Aquest  suport
implica la dotació d’un/a especialista d’educació especial que ens permetrà atendre de manera
prioritària  a  l’aula els  i  les  alumnes amb necessitats  específiques que comportin l’aplicació de
mesures de suport intensiu.

També aquest curs, tenim mitja dotació de TIS (tècnica en integració social), arrel de la inclusió del
centre en el programa d’innovació dels Plans d’entorn 0-20, que ens permetrà treballar amb les
famílies en risc socioeconòmic, vetllar per reduir l’absentisme, promoure bons hàbits de treball en
els infants que ho necessitin i implicar més les famílies en la vida diària del centre (especialment
les que estan en risc) i promoure la participació en les activitats del centre (infants i famílies).

B.2.3 Acció tutorial i acollida

Els tutors i  tutores que ja tenen la tutoria assignada,  reben les famílies abans de l’inici  de les
classes, per tal de conèixer-les i tenir el primer contacte del curs, a més de recollir el material que
es requereix per a cada curs.

També  està  previst  fer  l’acollida  a  les  famílies  de  l’alumnat  de  P3  que  iniciarà  l’escola  el  curs
2020/2021.  Un cop  finalitzat  el  procés  de  preinscripció  i  durant  l’última setmana  de  juny,  es



convocarà a les famílies de l’alumnat que farà P3, per una primera presa de contacte amb l’escola,
on rebran la informació d’aspectes bàsics a tenir en compte en iniciar el curs.

Les famílies de l’alumnat nou que s’incorpora al centre (de tots els nivells), es convocaran a una
entrevista individual abans d’acabar el mes d’octubre, per tenir-hi un contacte inicial i resoldre les
inquietuds que puguin sorgir i recollir la informació rellevant de l’infant. També es convocaran les
famílies que arribin al centre un cop iniciat el curs escolar, tan aviat com sigui possible.

En l’horari de cada grup, hi ha una estona setmanal (uns 30 minuts) destinada a l’assemblea, per
poder parlar amb l’alumnat, per resoldre conflictes, si escau, i fer un seguiment d’aspectes més
emocionals. Dins les NOFC hi ha redactat el pla d’acció tutorial.

Dins el programa d’innovació dels Plans d’entorn 0-20, hem plantejat objectius relacionats amb el
projecte d’àmbit comunitari per l’acollida i implementarem la figura de l’Alumne Tutor, en el cas de
l’alumnat que arriba nou al centre, assignant-los un/a company/a de la seva mateixa classe que
l’ajudi a conèixer l’escola i les seves dinàmiques i normes de funcionament.
Promourem també accions destinades a les famílies, de manera conjunta amb l’AMPA i la comissió
de la diversitat que s’hi creà el curs 2018-2019.

En el marc del Pla d’entorn 0-20, i amb la incorporació de la tècnica en integració social (TIS), mitja
jornada, podrem complementar el suport i seguiment que donem a les famílies i infants en risc
socioeconòmic, assessorar l’equip docent per la detecció de necessitats específiques de suport de
caire social i d’hàbits i coordinar-se amb els serveis externs (treballadora social de l’EAP, serveis
socials del Consell Comarcal) quan sigui necessari. 

B.3 Dels horaris i calendaris d’actuacions

B.3.1 Horaris generals de les activitats del centre, de l’alumnat i del professorat

a) Horaris generals:
Horari lectiu del centre per a tot l’alumnat: de 9:00 a 12:30 i de 15:00 a 16:30.
Horari del centre per a tot el professorat: de 9:00 a 13:30 i de 15:00 a 16:30.
Franja horària d’atenció a la diversitat (SEP): dilluns de 12:30 a 13:30.
Franges horàries de tasques socioeducatives (TEI): de dilluns a divendres de 12:30 a 13:30
Franges horàries d’atenció a les famílies de les tutores i tutors: els divendres de 12:30 a 13:30 i en
les hores de treball personal dins l’horari lectiu de cada tutor/a.
Franges horàries d’atenció a les famílies de la resta de l’equip docent i personal no docent amb
tasques educatives: de les 12:30 a les 13:30, de manera preferent i amb cita prèvia.
Horari  d’atenció  de  secretaria  (administrativa):  Dilluns  i  dimecres  de  9:00  a  17:00  i  divendres
(alterns quinzenalment) de 9:00 a 17:00.
Horari de la TIS (tècnica en integració social): Dimarts i dijous de 9:00 a 16:30 i dimecres (alterns
quinzenalment) de 9:00 a 16:30

b) Calendari Escolar curs 2019-2020:

PROFESSORAT
TEI

INICI DE CURS FINAL DE CURS
2 de setembre de 2019 30 de juny de 2020

ALUMNAT
INICI DE CURS FINAL DE CURS
12 de setembre de 2019 19 de juny de 2020



DIES FESTIUS

FESTIUS LL. DISPOSICIÓ
12 d’octubre de 2019
1 de novembre de 2019
6 de desembre de 2019
1 de maig de 2020

31 d’octubre de 2019
24 de febrer de 2020
14 d’abril de 2020
15 de maig de 2020

VACANCES

NADAL SETMANA SANTA
Del 21 de desembre de 2019 al
7  de  gener  de  2020  (ambdós
inclosos)

Del  4  al  13  d’abril  de  2020
(ambdós inclosos)

FESTES LOCALS 10 de setembre de 2019 14 de maig de 2020

c) Vigilància de patis: S’estableixen torns de pati d’acord amb la distribució de les franges horàries
del mateix.

A l’educació infantil la franja d’esbarjo és de les 11 a les 11:30 i l’equip docent en fa la vigilància en
la seva totalitat.

A l’educació primària els infants de 1r, 2n i 3r tenen l’esbarjo de les 10:30 a les 11:00 i els infants de
4t, 5è i 6è de les 11:00 a les 11:30, i en les dues franges els equips docents corresponents en fan la
vigilància.

d) Previsió de substitucions de curta durada: En el cas que s’hagi  de substituir algun/a docent,
s’estableix una graella per cobrir cada sessió lectiva.

B.3.2 Calendari d’actuacions previstes

a) Reunions i relacions Escola-Família:

Aquest curs 2019-2020, abans de finalitzar el mes de setembre, farem les xerrades d’inici de curs
per cicles, a l’aula, amb els tutores i tutores i el suport d’especialistes que entrin a cada cicle. Les
reunions es faran a partir de P4 i fins a 6è.

Les famílies de P3 ja van fer la reunió inicial el dia 25 de juny de 2019, i just iniciar el curs, se’ls
convocarà a les entrevistes individuals. Abans de finalitzar el primer trimestre es convocaran a una
nova reunió, per valorar l’adaptació i el seguiment dels infants.

Entrevistes individuals:

Els divendres de 12:30 a 13:30 és l’horari  que tenen els i  les tutores destinat a les entrevistes
individuals sempre amb cita prèvia.  En qualsevol moment del curs, les famílies poden sol·licitar
una entrevista amb el tutor o tutora. Els tutors i tutores també disposen de les hores de treball
personal que tenen dins l’horari lectiu per facilitar la trobada amb les famílies.
Els mesos de febrer i març és preceptiu convocar a les famílies a una entrevista individual per tal de
valorar l’evolució personal dels infants.

b) Reunions dels Òrgans de govern:



Claustres: Un dimarts de cada mes i els dimarts que calguin, de 12:30 a 13:30.

Equip directiu: Dimecres de 15:00 a 16:30 i dilluns de 12:30 a 13:30.

Coordinació equip directiu – coordinadores de cicle: Dilluns 11:30 a 12:30.

Equips de cicle: Dimecres de 12:30 a 13:30.

Comissions:  Els  dimarts  alternant  amb els  claustres  i  les  coordinacions  internivells  de  12:30 a
13:30.

Coordinació activitats internivells: Els dimarts alternant amb els claustres i les comissions de 12:30
a 13:30.

Consell Escolar: octubre de 2019 / gener de 2020 / maig de 2020 / Última setmana de juny de
2020. (dates  a concretar en dimarts a la tarda)

c) Avaluacions i lliurament d’informes:

Avaluació inicial i final de referència:

La primera setmana del mes d’octubre (entre el 30 de setembre i el 4 d’octubre), es fa l’avaluació
inicial de l’alumnat d’educació primària, d’aspectes com la velocitat lectora, la comprensió, el càlcul
mental, la resolució de problemes...  Abans de finalitzar el mes de maig (entre el 18 i el 22), es fa
l’avaluació final, fent servir de referència les mateixes proves que en la inicial, per valorar l’evolució
al llarg del curs.
A l’educació infantil també es realitzen proves inicials i finals. Aquestes proves són la referència,
d’acord amb els objectius exposats, i determinen el grau d’assoliment de cada un dels objectius en
relació al rendiment acadèmic i els resultats.

Avaluacions trimestrals 

Sessions
d’avaluació:

Primer trimestre Segon trimestre Tercer trimestre

P3 18/12/2019 1/4/2020 17/6/2020
P4 17/12/2019 31/3/2020 16/6/2020
P5 16/12/2019 30/3/2020 15/6/2020
1r - 5è 10/12/2019 24/3/2020 9/6/2020
2n 11/12/2019 25/3/2020 10/6/2020
3r - 4t 12/12/2019 26/3/2020 11/6/2020
6è 13/12/2019 27/3/2020 12/6/2020

Entrega d’informes: Primer quadrimestre Segon quadrimestre
Educació infantil 31/1/2020 23/6/2020

Entrega d’informes Primer trimestre Segon trimestre Tercer trimestre
Educació primària 20/12/2019 3/4/2020 23/6/2020

Avaluacions prescriptives del Departament d’Ensenyament:



Avaluació de les competències bàsiques
6è de primària

20, 21 i 22 d’abril de 2020

d) Sortides i activitats:

Activitats dins l’escola on hi participa tot l’alumnat:
Durant tot el curs: activitats relacionades amb el Pla de Fruita i l’Hort Escolar.
16 a 20 de setembre: Setmana de la mobilitat sostenible i segura.
30 de setembre al 6 d’octubre: Setmana del Medi ambient.
16 d’octubre: Celebrem el Dia mundial de l’alimentació.
11 a 15 de novembre: Setmana de la Ciència.
22 de novembre: Celebració de Santa Cecília.
18 a 22 de novembre: Setmana de la prevenció de residus.
19 i 20 de desembre: Celebrem el Nadal.
30 de gener: Dia Mundial de la No violència i la Pau.
17 a 21 de febrer: Setmana de celebració del Carnestoltes.
23 d’abril: Sant Jordi.
19 de juny: Celebrem l’últim dia del curs 2019-2020.
Animacions lectores i visites d’autores i autors (escriptors/es, il·lustradors/es)

Activitats dins l’escola per nivells:
Xerrada dels Mossos d’Esquadra: “Mobilitat segura” per l’alumnat de 4t: 23 de setembre.
Xerrada dels Mossos d’Esquadra: “Internet segura” per l’alumnat de 5è: 4 d’octubre.
Xerrada dels Mossos d’Esquadra: “La Cibercaputxeta” per l’alumnat de 6è: 28 d’octubre.
Xerrada de la sexòloga Neus Planell per l’alumnat de 6è (a concretar)
Tallers sobre igualtat de gènere impulsats per la Regidoria de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament
de Tàrrega per tot l’alumnat d’infantil i primària (a concretar).
Tallers duts a terme per les famílies: higiene corporal, salut bucodental, prevenció de la pediculosi,
estampació... (dates a concretar).
Taller sobre la prevenció de la violència de gènere (també es farà a l’equip docent i a les famílies,
en dates a concretar).
Xerrada sobre la Marató de TV3 2019 (s’ha demanat per l’alumnat de 6è, data a concretar).

Activitats i tallers fora de l’escola:
Biblioteca: tots els nivells, un cop al trimestre.
Piscina coberta: P5, un cop durant el curs escolar. Primària: dues vegades durant el curs escolar.
Ràdio Tàrrega, col·laboració al programa “Anem a l’escola”: de 4t a 6è (un grup reduït de cada
nivell, d’acord amb el calendari que ens faciliten des de Ràdio Tàrrega).
Jornada esportiva comarcal a través del Pla de l’Esport, per l’alumnat de 6è: 18 d’octubre.
Activitats del matí científic: quan es planifiquin d’acord amb els continguts
Visita guiada guiada a l’Arxiu Comarcal i al Museu Comarcal, per l’alumnat de 6è (a concretar)
Activitat esportiva en bicicleta pel Cicle Superior: entre el 6 i el 21 de juny.
Activitats  del  Pla  Comarcal  de  Suport  a  l’Educació:  representacions  teatrals  per  a  2n,  4t  i  6è,
concurs  artístic Sant  Jordi  alumnat  de 6è,   visita  a  la  planta  de compostatge  alumnat  de 5è i
activitat de cinema alumnat de P5.
Espais de Ponent: presentació al centre i sortida a l’exterior (matins científics de CM).



Durant  el  curs,  sorgeixen diferents  activitats,  que d’acord  amb les  necessitats  i  inquietuds  del
centre i  prèvia consulta i  aprovació per part  del  Consell  escolar,  s’incorporen a la programació
anual de centre.

Sortides d’un o dos dies fora del centre:

INFANTIL
Curs 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre

P3
20 de març: La Manreana
3 d’abril: Sortida de La Mona

21 de maig: La Panera (Lleida)

P4 29 d’octubre: Vilanova de Prades
20 de març: La Manreana
3 d’abril: Sortida de La Mona

Taller  al  Gat  del  Rosal  (a
concretar)

P5 29 d’octubre: Vilanova de Prades 3 d’abril: Sortida de La Mona
1  i  2  de  juny:  Colònies  a  Can
Bajona

PRIMÀRIA
Curs 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre

1r
11  d’octubre:  Cervera  (Exposició
de l’Associació Alba)

20 de març: Agramunt
3 d’abril: Sortida de La Mona

12 de maig:  Visita  al  Museu del
Paper de Mollerussa

2n
20 de març: Agramunt
3 d’abril: Sortida de La Mona

1  i  2  de  juny:  Colònies  a  Can
Bajona

3r 18 d’octubre: Pujalt
12 de març: Espluga de Francolí
3 d’abril: Sortida de La Mona

24 d’abril: Belianes (matí científic)
Visita al Museu del Paper i la Casa
Canal de Mollerussa (a concretar)

4t
12 de març: Espluga de Francolí
3 d’abril: Sortida de La Mona

24 d’abril: Belianes (matí científic)
1 i 2 de juny: Colònies a Port del
Comte

5è 22 d’octubre: Tremp 3 d’abril: Sortida de La Mona
28 d’abril: Arbeca (atletisme)
5 de juny: Cantània (BCN)

6è 3 d’abril: Sortida de La Mona
27,  28  i  29 de maig:  Colònies  a
Tamarit

Es tindran en compte altres activitats que puguin anar sorgint al llarg del curs, que es considerin
adequades  i  que es  puguin  emmarcar  en aquesta  programació,  prèvia  consulta  i  aprovació  al
claustre i al consell escolar.

B.4 Dels serveis i activitats del centre

B.4.1 Serveis del centre

Servei de Menjador: cada dia a partir de les 12:30 i fins a les 15:00. Gestionat per l’empresa de
lleure QUALIA, que també condueix algunes de les activitats extraescolars del migdia.

Servei d’acollida matinal: cada dia a partir de les 7:45 i fins a les 9:00. Gestionat per QUALIA.

Servei d’acollida de tarda (berenar): cada dia a partir de les 16:30 i fins a les 18:00. Gestionat per
l’empresa QUALIA.

B.4.2 Activitats extraescolars i complementàries

L’empresa QUALIA també gestiona les activitats extraescolars,  que tant s’ofereixen en horari de
migdia com en horari de tarda.



Aquest curs 2019-2020, les activitats extraescolars que s’ofereixen són:
• Kitsune
• Balls moderns
• Escacs
• Anglès Green Valley
• Anglès New School
• Ioga
• Petit Taller
• Patinatge

Emmarcades en el Pla educatiu d’entorn 0-20 de la ciutat, s’oferiran tallers diversificats:
• Voleibol (el primer trimestre i en el marc del pla d’entorn 0-20 de la ciutat) i altres esports a

determinar en el segon i tercer trimestre.
• Teatre, vinculat a la Mostra de teatre escolar que organitza l’Ajuntament de Tàrrega.

En el moment d’aprovar la programació anual,  hi  ha tallers  encara per a concretar,  que prèvia
consulta i aprovació del Consell Escolar, s’afegiran a la PGA si escau.

Des de l’AMPA s’organitzen també diferents activitats al llarg del curs, obertes a tota la comunitat
educativa:

• Gimnàstica per a mares i pares
• Jornada Gastronòmica
• Festa de fi de curs
• Sortides a l’entorn (en bicicleta, caminant...)
• Xocolatada solidària
• Col·laboracions en activitats de l’escola

Es tindran en compte altres activitats que puguin anar sorgint al llarg del curs, que es considerin
adequades  i  que es  puguin  emmarcar  en aquesta  programació,  prèvia  consulta  i  aprovació  al
claustre i al consell escolar.

B.5 Del centre amb l’entorn

B.5.1 Relacions externes del centre previstes amb referència a col·laboracions, serveis educatius i
similars.

CRP: A convenir segons les necessitats del centre.

EAP - Psicopedagoga: Dimarts de 9:00 a 14:00. Coordinació d’11:30 a 12:30.

EAP – Fisioterapeuta: Assessoraments puntuals.

SEE-CREDA – Logopèdia: dimarts i dijous (a concretar) (atén 5 alumnes de manera directa i farà el
seguiment a 2 més amb assessorament a les tutores)

EAP – Treballadora social: Dimarts de 9:00 a 11:00 (segons calendari del Pla d’actuació)



B.5.2 Actuacions en el marc del Pla Educatiu d’Entorn

Aquest  curs  2019-2020  participem  del  programa  d’innovació  Pla  d’entorn  0-20,  reflectida  la
participació en els objectius generals de la programació. Hem iniciat el projecte d’àmbit comunitari
de la Brass Band en col·laboració amb l’Escola Municipal de Música de Tàrrega (EMMT), i en el qual
estem adscrits tots els centres educatius de la ciutat amb l’alumnat de 6è.  És una activitat  que
pretén aconseguir que l’alumnat acabi tocant un instrument de vent metall i participant amb tota
la classe de la formació de la banda. Les sessions de música de 6 è seran planificades de manera
conjunta amb el professorat de l’EMMT i es duran a terme a les seves instal·lacions.

En els objectius de la programació anual, estan concretades les activitats en relació al programa
d’innovació,  i  la  participació  en  les  diferents  comissions  de  seguiment  i  dinamització  de  les
diferents iniciatives del Pla marc de la ciutat.

B.6 De la coordinació amb els centres de secundària i les llars d’infants

Les actuacions van lligades al treball  dels darrers anys del Seminari de Coordinació Interetapes
organitzat des dels Serveis Educatius i  Inspecció. Aquest seminari de coordinació va establir un
protocol  d’actuació  pel  que  fa  al  traspàs  d’informació  entre  centres  i  etapes  i  les  accions  i
documentació de traspàs que es fa per l’alumnat que ha de passar a secundària. A més, en aquest
seminari de coordinació s’han elaborat activitats per reforçar les àrees i/o les competències que
l’alumnat de sisè no hagi  superat,  per tal  que les treballi  durant l’estiu i les presenti al tutor o
tutora de l’ESO.
A través de la inspecció educativa, es convoquen les sessions de traspàs d’informació de les llars
d’infants a l’equip docent de l’educació infantil de l’alumnat que iniciarà P3 i el traspàs d’informació
de l’escola cap als centres de secundària de l’alumnat que iniciarà 1r d’ESO. Aquest traspàs es fa
l’última setmana de juny o la primera de juliol.
Durant  la  primera  setmana  de  setembre,  es  fa  el  traspàs  d’informació  de  l’equip  docent  de
l’educació infantil  al  de primària de l’alumnat que iniciarà 1 r,  i  entre tutores  i  tutors  als altres
nivells, tant de l’educació infantil com de l’educació primària, en cas que canviïn de tutor/a i/o de
cicle.
A més, en finalitzar el primer trimestre, o inicis del segon, es convoca una nova sessió de traspàs
d’informació dels centres de secundària cap a les escoles, per veure com ha anat la preavaluació i
la primera avaluació de l’alumnat de 1r d’ESO i si és necessari plantejar alguna intervenció a 6è en
algun aspecte concret per millorar el canvi d‘etapa i l’adaptació al mateix.

B.7 Del disseny curricular

B.7.1 Oferta curricular

D’acord amb el currículum, la normativa vigent i l’autonomia de centre en el disseny curricular,
l’oferta del centre contempla qüestions específiques que responen a la línia d’escola:

Educació infantil:

Introducció de la llengua anglesa a P5 (60’ minuts a la setmana).

Sessions conjuntes de tots els nivells (Ambients) per treballar globalment les àrees i les capacitats.



S’ha consolidat la planificació dels Ambients a l’educació infantil, on es fan grups internivells amb
infants  dels  tres nivells,  tenint  en compte les intel·ligències múltiples a l’hora de planificar les
temàtiques d’aquestes activitats: 

• Lingüística
• Lògica matemàtica
• Cinestèsica (psicomotricitat)
• Visual i plàstica
• Musical
• Naturista
• Interpersonal i emocions
• Experimentació i manipulació

Aquest curs continuem amb la programació de sessions d’Ambients entre P5 i els cursos de CI,
essent una activitat intercicles, a més d’internivells, basada també en les intel·ligències múltiples, a
l’hora de dissenyar i planificar les diferents activitats.
Es  planifiquen  8  ambients,  amb  grups  internivells  d’uns  15  infants,  que  van  passant  per  les
diferents activitats al llarg de 8 sessions. 

Aquest curs, el projecte interdisciplinar al llarg del curs, estarà centrat en el canvi climàtic i les
accions que podem fer des de l’escola i des de casa per mirar de minimitzar els seus efectes. Tal i
com es va dissenyar el curs passat, abans de finalitzar el segon trimestre dedicarem una setmana a
aquest projecte. Al llarg del primer trimestre es concretaran les activitats i disseny del mateix.

Treball per racons de diferents tipus d’activitats i a partir de diferents estratègies.

Educació primària:

Continuem planificant el treball  per racons de diferents tipus d’activitats i  a partir de diferents
estratègies, en tots els nivells i en les àrees de llengua catalana i castellana i matemàtiques, a més
de les eines TAC.

Consolidem l’activitat internivells de Tallers, on els infants de 3r i 4t es barrejaran en 3 grups  per
fer  activitats  relacionades  amb l’àmbit  de  l’educació  artística  (visual  i  plàstica)  i  de  caire  més
manipulatiu i d’experimentació.

El CS continua l’activitat dels reptes, de diferents temàtiques relacionades amb l’àmbit del medi,
amb activitats  internivells  on es  formen 5  grups  barrejant  alumnes de 5è i  6 è,  un dels  tallers
segueix reforçant la competència lingüística en llengua anglesa.

Al CS, l’àrea d’educació física s’imparteix en llengua castellana i es programen activitats de jocs al
pati que condueixen l’alumnat de 6è. Una vegada a la setmana, a l’hora de l’esbarjo, l’alumnat de
6è proposa jocs a la resta de nivells, expressant-se en llengua castellana.

Tots els cursos de l’educació primària, tenen planificades estones de conversa i expressió oral en
llengua anglesa, per millorar la dimensió de la comunicació oral en aquesta llengua.

Aquest curs 2019-2020, es continua amb la implementació dels matins científics tant al cicle inicial
com al cicle mitjà, per treballar l’àmbit del medi. A partir de grups internivells i amb suport d’altres
mestres a banda dels tutors i tutores dels  nivells, es destinarà el matí dels dimecres al cicle inicial



(9:00  a  12:30)  i  el  matí  dels  divendres  al  cicle  mitjà  (9:00  a  12:30),  a  planificar  activitats
relacionades amb el medi, de caràcter experimental, manipulatiu, vivencial, per poder millorar les
competències que s’hi relacionen.

S’incorpora  aquest  curs  2019-2020  l’activitat  internivells  «Workshops»  al  cicle  superior,  per
treballar l’àmbit de l’educació artística (visual i plàstica), on es faran 4 grups i dues de les activitats
seran en llengua anglesa, per reforçar la dimensió de la comunicació oral en aquesta llengua.

Aquest curs, el projecte interdisciplinar al llarg del curs, estarà centrat en el canvi climàtic i les
accions que podem fer des de l’escola i des de casa per mirar de minimitzar els seus efectes. Tal i
com es va dissenyar el curs passat, abans de finalitzar el segon trimestre dedicarem una setmana a
aquest projecte. Al llarg del primer trimestre es concretaran les activitats i disseny del mateix.

B.7.2 Projectes interdisciplinaris de centre

Educació Ambiental – Escola Verda.
#aquíproubullying: s’incorpora l’actuació dels «Equips x la convivència» a la programació anual i al
projecte educatiu de centre, després de la implementació del projecte el curs 2018-2019.
Biblioteca Escolar:  a través  de la comissió LIC,  s’aniran actualitzant  les biblioteques d’aula i  es
promourà la lectura a tots els nivells.
Educació per la salut: es col·laborarà amb el CAP, dins el programa que du el mateix nom, a més de
treballar hàbits saludables alimentaris, d’higiene, de pràctica de l’esport com a hàbits saludables
de vida...
Programa SI de Salut Integral: es continua incorporant activitats del programa a l’educació infantil,
tant a P5 com a P4.
Socialització de llibres de text i de lectura.
Formació d’estudiants en pràctiques: TEI, Grau en Magisteri i col·laboracions puntuals que puguin
sorgir fruit de les relacions amb les institucions properes. (Escola-Taller, Centre Obert...)

B.8 De la col·laboració i participació dels sectors de la comunitat escolar

B.8.1 Actuacions previstes per dinamitzar la participació dels diferents sectors

Borsa de famílies: Les famílies mostren la seva disponibilitat per poder fer acompanyaments en les
sortides a l’entorn, com la piscina, la biblioteca, i també per a fer tallers i activitats amb l’alumnat,
tant a l’escola com a casa, per decorar l’escola en les dates assenyalades (Castanyada, Nadal...).
Aquest curs 2019-2020 i després de la bona resposta per part de les famílies els darrers cursos, es
continua l’acompanyament “lector”, en que mares i pares d’aquesta borsa, s’ofereixen a fer llegir
infants, de manera individual, de 1r, 2n i 3r de primària dins de l’horari lectiu.

Escola oberta a les famílies: A banda de la disposició de qualsevol dels docents del centre a atendre
les famílies quan ho requereixin,  l’escola s’obre  a la participació més activa de les famílies en
celebracions com la festa de Nadal o la setmana de Sant Jordi, i es demana la seva col·laboració al
llarg del curs en diferents moments, d’acord amb les activitats que es plantegen. També hem ofert
la possibilitat  que vinguin a l’escola a fer activitats  i  tallers  d’acord amb les seves inquietuds i
habilitats (receptes, manualitats, explicació de contes...), a col·laborar en els matins científics dels
cicles inicial i mitjà, les sortides a Tàrrega o d’un dia fora de Tàrrega...



B.8.2 L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes

L’AMPA del nostre centre gestiona les activitats extraescolars i el menjador, a més de col·laborar de
manera periòdica amb el centre i les activitats que es proposen. També gestionen la compra dels
quaderns  complementaris  que  s’usen  a  les  aules,  i  ajuden  al  centre  amb  els  equipaments
informàtics o la biblioteca escolar, fent aportacions de manera puntual per aquests conceptes. Un
80% (aproximadament) de les famílies són associades a l’AMPA i  això permet que també facin
col·laboracions en les festes que celebrem a l’escola i aportacions puntuals a les sortides i colònies
que fan els diferents nivells.

B.9 De la projecció externa i atenció a l’usuari

B.9.1 Participació en premis i concursos

Concurs de contes “Associació Guixanet”.

Activitats del XX Programa comarcal de suport a l’educació. Consell Comarcal de l’Urgell (detallades
en el punt B.3.2 d)

Altres  activitats  d’aquest  caire  que  puguin  sorgir  durant  el  curs  i  es  consideri  adequada  la
participació en les mateixes, prèvia consulta i aprovació al claustre i al consell escolar.

B.10 Altres aspectes

B.10.1 Referents a utilització de recursos materials

El  nostre  centre  no  utilitza  llibres  de  text,  tant  sols  quaderns  complementaris  de  suport  als
diferents nivells, i els recursos materials que s’utilitzen són diversos. Totes les aules estan dotades
amb canó i pissarra blanca, i les aules de CM i CS tenen una pissarra digital interactiva (PDI).
En col·laboració amb l’AMPA, s’anirà actualitzant l’equipament del centre.
També hi ha recursos didàctics de diferents tipus: jocs, materials elaborats pels propis docents,
racons preparats com el del mercat o el de la perruqueria i els diferents ambients.

B.10.2 Referents a higiene i salut

Hi ha quatre farmacioles repartides en les instal·lacions del centre, a disposició dels docents i les
persones que ho requereixin (monitors i  monitores,  auxiliars...):  una al  lavabo situat al  pati de
primària, una altra entre les classes de P3B i P4, una al lavabo dels mestres de la planta baixa i una
altra al lavabo dels mestres de la primera planta.
També hi ha farmacioles itinerants, per quan es fan sortides i/o colònies.
Cada  aula  té  penjada  la  llista  de  l’alumnat  que  pateix  determinades  al·lèrgies  o  bé  malalties
cròniques,  com  a  informació  pels  i  les  docents  i  personal  que  pugui  intervenir  en  l’aula,  i
específicament informacions bàsiques de les actuacions a dur a terme en situacions derivades de
les malalties concretes (convulsions febrils, diabetis..). 

B.10.3 Referents a absències i retards

Pel que fa a absències i retards de l’alumnat, se seguirà la normativa vigent, i el que regulen les
NOFC (graelles de control i seguiment dels casos greus amb la treballadora social de l’EAP i la TIS).



Pel que fa a les absències i retards del professorat, els documents de gestió dels centres pel curs
2019-2020,  donen instruccions  precises per tal  de fer  el  seguiment i  control  de les absències,
justificades o no i dels retards.
Una  de  les  funcions  de  la  TIS  es  treballar  amb  les  famílies  per  reduir  el  nombre  de  retards,
d’absències injustificades i els hàbits relacionats amb l’assistència a l’escola i les tasques escolars.

B.10.4 Referents a activitats de formació permanent del professorat

Aquest curs 2019-2020, tornem a fer una formació en centre d’itinerari propi, per continuar amb el
treball  iniciat  el  curs  2015-2016  amb  el  currículum  i  ampliat  el  curs  2018-2019  amb  les
programacions: «La programació d’aula: repensar l’avaluació».

B.10.5 Referents al pla d’emergència del centre

La  coordinadora  de  riscos  del  centre  en  coordinació  amb  l’equip  directiu,  actualitzarà  el  pla
d’emergència del centre a la vegada que durà a terme el simulacre preceptiu abans de finalitzar el
primer  trimestre  del  curs.  Es  valorarà,  després  de  parlar  amb  els  serveis  d’emergència,  la
conveniència o no d’avisar-los perquè assisteixin al simulacre.

B.10.6 Referents al programa “Salut i escola”

Aquest curs 2019-2020, l’alumnat de 6è continua dins el programa “Salut i escola”, en l’aspecte de
vacunacions, programa gestionat des del CAP de la ciutat. També es continuarà amb les revisions
dentals i de salut que es fan en el CI, també des del mateix CAP i dins el mateix programa.

B.10.7 Centre de referència d’estudiants en pràctiques

Aquest curs 2019-2020 continuem essent un centre de referència per a les universitats de cara a
les  pràctiques  que  han  de  dur  a  terme  els  estudiants  del  Grau  de  Magisteri.  La  persona
responsable de coordinar les pràctiques d’estudiants serà la Cap d’Estudis, en col·laboració amb els
tutors i tutores de les universitats.



C. ANNEXES

Programacions didàctiques (a cada aula)

Aportacions material socialitzat
Les famílies fan aportacions a l’inici de curs, en concepte de material escolar i també en concepte
de llibres socialitzats. Aquestes quotes són necessàries per poder proporcionar el material fungible
i didàctic a l’alumnat, i també els llibres de lectura  i els de consulta de les aules, els diccionaris de
llengua catalana, castellana i anglesa, que hi ha les aules, les agendes que tenen l’alumnat de CM i
CS...
Aquestes aportacions aquest curs 2019-2020 són de 90€ en concepte de material escolar, i llibres
de lectura socialitzats. El cicle inicial incorpora els materials de matemàtiques Innovamat, que ha
adquirit l’escola i les famílies fan aportació de 35€ pels quaderns que es fan servir.

Lectures prescriptives curs actual

1r - La marmota espavilada. Hermínia Mas, il·lustradora Mercè Arànega. Editorial Baula.

2n - A mi no m’agraden els llibres!  Joan Portell Rifà. Editorial Animallibres.

3r
S’obre el teló: sabates en acció! Núria Albertí. Edicions del Pirata.
Em vaig casar amb els meus pares. Tessa Julià Dinarès.  Editorial Animallibres.
Un beso de mandarina. Eulàlia Canal. Editorial Anaya.
Anna and the Dolphin (stage 1) Editorial Express Publishing.

4t
Aventures  sense  sortir  de  casa  de  Núria  Albertí.   Editorial  Animallibres.  Col·lecció  La  Formiga
Groga.
Poca broma amb la xocolata! Els embolics  de la Judit i el Johan d’Ester Farran. Edicions del Pirata.
El pot de les enrabiades. M. Àngels Juanmiquel. Editorial Barcanova.
Amigos monstruosos. Anna Manso. Editorial Algar
Puss in boots (stage 2) Editorial Express Publishing.

5è
Una aventura al call jueu de Tàrrega. Gemma Peris. Editorial La Calaixera.
Poebromario de Fran Nuño i l’editorial Castellnou.
La volta al món en 80 dies. Jules Verne. Editorial Castellnou.
El  misterio  del  cuarto  amarillo  de  Gaston  Leroux.  Adaptació  de  David  Fernández.  Editorial
Castellnou.
Ali Baba and the Forty thieves. Oxford University Press.

6è
El misteri de la creu trobada. Gemma Peris. Editorial La Calaixera.
Robinson Crusoe. Daniel Defoe. Editorial Castellnou
El niño  con el pijama de rayas. John Boyne. Editorial Salamandra.
Tom Sawyer  de Mark Twain. Editorial Almadraba
Around the world in Eighty Days. Oxford University Press
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	Disponibilitat horària (activitats internivells)
	Oferta d’activitats de l’entorn
	Al llarg del curs
	Responsables
	Equip directiu
	Equip docent
	Indicadors
	Criteri d’èxit
	Procediments per a l’avaluació
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	Enquesta de satisfacció a l’alumnat
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	Coordinadores FIC
	Indicadors
	Criteri d’èxit
	Procediments per a l’avaluació
	Nombre de sessions destinades a la redacció de les programacions
	< 15
	Registre i recull de les programacions

	3.2 Objectiu estratègic: Actualitzar i completar, i elaborar, quan escaigui, la documentació del centre
	Activitats
	Recursos
	Temporització
	PEC del centre.
	Propostes per a la revisió i actualització
	Primer trimestre del curs
	Responsables
	Equip directiu
	Indicadors
	Criteri d’èxit
	Procediments per a l’avaluació
	Nombre d’aportacions a la revisió i actualització del PEC
	< 5
	Registre de les aportacions dels diferents sectors de la comunitat educativa
	Taxa de consens en l’aprovació del PEC.
	< 90%
	Actes de claustre i consell escolar

	OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL PROJECTE D’INNOVACIÓ «PLA D’ENTORN 0-20»
	1. Objectiu anual: Donar a conèixer a tota la comunitat educativa l’oferta de recursos i activitats educatives no formals de la ciutat i establir els mecanismes de coordinació necessaris amb les entitats i serveis que els ofereixen.
	Actuació prioritària en la qual s’emmarca (RESOLUCIÓ EDU/423/2019, de 21 de febrer
	Inclusió en l'acció tutorial, l'orientació i l'acompanyament dels alumnes i les famílies en la creació d'itineraris formatius personalitzats de l'alumne que connectin l'educació formal i no formal, d'acord amb les seves necessitats i interessos.
	Accions previstes
	Temporització
	Difusió en la pàgina web del centre del catàleg de serveis i entitats de la ciutat.
	Orientació a les famílies sobre els recursos i activitats que s’ofereixen a la ciutat.
	Coordinació amb les diferents entitats i serveis a través de la comissió corresponent emmarcada en el projecte d’àmbit comunitari d’acollida de les famílies de la ciutat.
	Difusió i orientació durant el primer trimestre.
	Coordinacions al llarg del curs 2019-2020.
	Agents implicats
	Equip docent de centre
	Famílies
	Entitats i serveis de la ciutat (a partir del mapa de recursos i el pla d’entorn 0-20)
	Indicadors
	Criteri d’èxit / Font d’informació
	Mapa de recursos del territori.
	Edició del mapa de recursos
	Grau de satisfacció de les famílies en relació al mapa de recursos.
	Valor superior al 75% (7) / Enquesta de satisfacció a les famílies (final de curs)
	Nombre de sessions de coordinació a través del pla d’entorn i la comissió corresponent.
	Una per trimestre / Registre de les coordinacions convocades

	2. Objectiu anual: Dissenyar i implementar activitats on les famílies tinguin un paper important: col·laboració en activitats, propostes de tallers que puguin liderar i dur a terme, promoure espais de trobada entre les famílies i l’equip docent...
	Actuacions prioritàries en les quals s’emmarca (RESOLUCIÓ EDU/423/2019, de 21 de febrer
	Inclusió en l'acció tutorial, l'orientació i l'acompanyament dels alumnes i les famílies en la creació d'itineraris formatius personalitzats de l'alumne que connectin l'educació formal i no formal, d'acord amb les seves necessitats i interessos.
	Elaboració d’un Pla d’acollida per les famílies.
	Accions previstes
	Temporització
	Qüestionari a les famílies Borsa de famílies 2019-2020, per recollir la disponibilitat de les famílies a les activitats proposades i a la vegada recollir les propostes d’activitats de les pròpies famílies.
	Proposta de trobades sistemàtiques amb membres de l’AMPA.
	Difusió dels canals de comunicació directa famílies-escola: pàgina web, blogs d’aula, correus electrònics de centre i de nivell...
	Qüestionari Borsa de famílies: abans de finalitzar el mes d’octubre de 2019.
	Activitats al llarg del curs 2019-2020.
	Agents implicats
	AMPA
	Famílies del centre
	Equip docent del centre
	Indicadors
	Criteri d’èxit / Font d’informació
	Percentatge de famílies que responen el qüestionari Borsa de famílies en relació al nombre de famílies totals
	Valor superior al 30% / Resultats del qüestionari (inici de curs)
	Grau de satisfacció de les famílies en relació a la proposta i realització d’activitats a través de la Borsa de famílies
	Valor superior al 75% (7) / Enquesta de satisfacció a les famílies (final de curs)
	Percentatge de famílies que participen realitzant activitats al centre, en relació al nombre de famílies totals
	Valor superior al 30% / Registre de les activitats dutes a terme

	3. Objectiu anual: Fomentar la participació de l’alumnat del cicle superior en activitats del centre: tutories compartides amb les famílies i tutors i tutores, acompanyament de l’alumnat de nova incorporació al centre al llar del curs, participació en la presa de decisions en el marc d’activitats de centre...
	Actuacions prioritàries en les quals s’emmarca (RESOLUCIÓ EDU/423/2019, de 21 de febrer
	Alineació de l'acció tutorial i l'orientació del centre amb el Pla d'Orientació d'Àmbit Comunitari.
	Dinamització de la implicació de l'alumnat en espais de participació (aula, centre i entorn).
	Promoció de l’acció tutorial compartida.
	Accions previstes
	Temporització
	Assistència de l’alumnat de cicle superior a alguna de les sessions de tutoria amb les famílies (de manera prioritària a 6è).
	Implementació de la figura de «l’alumne tutor», com a referent per a l’alumnat de nova incorporació al centre durant el curs escolar (matrícula viva).
	Implementació de la figura de «l’alumne delegat» als nivells de cicle superior, per fomentar la participació en la presa de decisions del centre en relació a la celebració d’activitats com les festes tradicionals, el bibliopati...
	«Alumne delegat»: tria abans de finalitzar el mes d’octubre de 2019.
	«Alumne tutor» al llarg del curs, segons la matrícula viva.
	Tutories i participació al llarg del curs 2019-2020.
	Agents implicats
	Equip docent del centre
	Alumnat de cicle superior
	Indicadors
	Criteri d’èxit / Font d’informació
	Percentatge de tutories del cicle superior on ha assistit l’alumne, en relació al total (cicle superior)
	Valor superior al 75% / Registre de les tutories i assistents
	Grau de satisfacció de l’alumnat en relació a la figura i funcions de l’alumne tutor
	Valor superior al 75% (7) / Enquesta de satisfacció l’alumnat que ha desenvolupat la tasca d’alumne tutor
	Grau de satisfacció de l’alumnat en relació a la figura i funcions de l’alumne delegat (cicle superior)
	Valor superior al 75% (7) / Enquesta de satisfacció l’alumnat que ha desenvolupat la tasca d’alumne delegat

	4. Objectiu anual: Revisar i consensuar, a partir del projecte d’àmbit comunitari d’acollida de les famílies emmarcat en el pla d’entorn de ciutat, l’alineació amb el mateix projecte del protocol d’acollida al centre de les famílies.
	Actuacions prioritàries en les quals s’emmarca (RESOLUCIÓ EDU/423/2019, de 21 de febrer
	Alineació de l'acció tutorial i l'orientació del centre amb el Pla d'Orientació d'Àmbit Comunitari.
	Elaboració d'un Pla d'acollida de famílies.
	Participació en un Projecte d'Àmbit Comunitari (PdAC de convivència, famílies, esport, salut i esport...)
	Accions previstes
	Temporització
	Revisió de les accions d’acollida de les famílies al centre: reunions informatives, tutories en iniciar l’educació infantil, portes obertes del centre...
	Concreció d’accions emmarcades en el projecte d’àmbit comunitari d’acollida de les famílies dins el pla d’entorn de la ciutat.
	Al llarg del curs 2019-2020
	Agents implicats
	Equip docent del centre
	Famílies
	Comissió corresponent del Pla d’entorn
	Indicadors
	Criteri d’èxit / Font d’informació
	Grau de satisfacció de les famílies en relació a l’acollida al centre
	Valor superior al 75% (7) / Enquesta de satisfacció a les famílies (final de curs)
	Nombre d’accions concretades en el marc del projecte d’àmbit comunitari i dins el protocol d’acollida de les famílies al centre
	Famílies de P3 i dels nous alumnes incorporats durant el curs (matrícula viva) / Registre de les entrevistes i/o tutories

	5. Objectiu anual: Organitzar activitats alineades amb el projecte d’àmbit comunitari del pla d’entorn relacionat amb la salut: programa SI (educació infantil), tallers i activitats en relació als hàbits alimentaris, de pràctiques saludables, d’higiene...
	Actuacions prioritàries en les quals s’emmarca (RESOLUCIÓ EDU/423/2019, de 21 de febrer
	Participació en un Projecte d'Àmbit Comunitari (PdAC de convivència, famílies, esport, salut i esport...)
	Actuacions per promoure estils de vida saludable.
	Actuacions per fomentar la pràctica fisicoesportiva.
	Accions previstes
	Temporització
	Planificació d’activitats de centre relacionades amb els estils de vida saludables i la pràctica fisicoesportiva: mobilitat sostenible, alimentació saludable, higiene buco-dental i corporal...
	Incorporació d’activitats emmarcades en el programa SI a P4 i consolidació de les activitats iniciades el curs 2018-2019 a P5.
	Al llarg del curs 2019-2020
	Agents implicats
	Equip docent del centre
	Comissió corresponent del Pla d’entorn
	Indicadors
	Criteri d’èxit / Font d’informació
	Nombre d’activitats relacionades amb estils de vida saludables
	Un mínim de 2 activitats per trimestre
	Grau de satisfacció de l’equip docent i de les famílies en relació a les activitats que promouen els estils de vida saludables
	Valor superior al 75% (7) / Enquesta de satisfacció a les famílies i a l’equip docent (final de curs)

	6. Objectiu anual: Participar en el projecte de ciutat Brass Band, en el marc del projecte d’àmbit comunitari d’art del pla d’entorn 0-20.
	Actuació prioritària en la qual s’emmarca (RESOLUCIÓ EDU/423/2019, de 21 de febr
	Participació en un Projecte d'Àmbit Comunitari (PdAC de convivència, famílies, esport, salut i esport...)
	Accions previstes
	Temporització
	Planificació de l’àrea de música (àmbit de l’educació artística) al 6è curs de l’educació primària, tenint en compte el projecte Brass Band.
	Coordinació en el marc del projecte d’àmbit comunitari d’art del pla d’entorn amb els altres centres educatius (primària) de la ciutat i l’Escola Municipal de Música de Tàrrega.
	Al llarg del curs 2019-2020
	Agents implicats
	Equip docent del centre
	Comissió corresponent del Pla d’entorn
	Escola Municipal de Música de Tàrrega
	Alumnat de 6è
	Indicadors
	Criteri d’èxit / Font d’informació
	Nombre de sessions de coordinació amb l’Escola Municipal de Música i la resta de centres de la ciutat
	Un mínim de 2 sessions per trimestre / Registre de les sessions
	Grau de satisfacció de l’alumnat de 6è amb l’activitat Brass Band
	Valor superior al 75% (7) / Enquesta de satisfacció a l’alumnat de 6è (final de curs)
	B. ASPECTES ORGANITZATIUS I DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE


	B.1 De l’estructura organitzativa de govern i de coordinació del centre
	a) Òrgans unipersonals de govern:
	Directora: Núria Elias i Gavernet
	Cap d'estudis: Àngels Cases i Amat
	Secretari: Jordi Calderó i Cluet
	b) Òrgans col·legiats de govern:
	CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE:
	Equip directiu: Les tres persones que el componen
	Representants del claustre: Cinc representants triats pel claustre
	Representants de les famílies:
	Quatre representants triats per les famílies
	Una representant triada per la Junta de l’AMPA
	Representant de l’Ajuntament: El regidor/a d’educació
	Representant personal del PAS: Una representant triada pel sector PAS del centre
	CLAUSTRE DE PROFESSORS:
	El formen tots els i les docents del centre, el personal d’administració i serveis amb tasques socioeducatives i el docent de religió
	Personal d’administració: Una auxiliar administrativa els dilluns, dimecres i divendres alterns (quinzenalment)
	Personal extern de suport: Dues auxiliars d’educació especial, 36 hores setmanals
	

	B.2 De l’organització pedagògica del centre
	B.2.1 Organització de l’alumnat
	L’alumnat s’organitza en nivells d’acord amb l’edat.
	L’alumnat de P5, 2n i 6è, amb dos grups per nivell, s’ha agrupat d’acord amb criteris que responen a diferents factors:
	Edat cronològica
	Sexe
	Necessitats educatives específiques que requereixen la intervenció de l’especialista d’educació especial
	Dificultats en la llengua catalana i castellana
	Aquest curs 2019-2020 tornem a tenir dos aules de P3. L’alumnat i les famílies tindran les dues tutores de referència durant el període d’adaptació, per tal de poder fer els grups equilibrats d’acord també amb les capacitats i habilitats de cada infant.
	En l’horari lectiu de cada grup, s’han previst sessions de racons, amb dos docents a l’aula, i sessions on hi ha el suport d’un altre docent per atendre la diversitat (SEP en horari lectiu).

	B.2.2 Atenció a la diversitat
	Aquest curs 2019-2020 hem incrementat el nombre d’infants amb dictamen per part de l’EAP, un total de 8 i l’assignació de recursos addicionals és de 36 h, que les faran dues vetlladores.
	Cada nivell de l’educació primària té dins l’horari lectiu una sessió de SEP, on a més del tutor o tutora intervé un altre docent, per atendre l’alumnat amb alguna dificultat en llengua i matemàtiques.
	En el cursos de 1r, 2n i 3r tenen un suport setmanal per afavorir la lectura individual, tant amb el tutor o tutora com amb altres docents que intervenen a l’aula.
	En el marc de les actuacions per impulsar la lectura, continuarà l’apadrinament lector, on l’alumnat de 6è apadrina l’alumnat de CI, amb un registre de les activitats i lectures que duen a terme. S’iniciarà l’apadrinament lector durant el primer trimestre i es farà al llarg de tot el curs.
	Les sessions de SEP en horari no lectiu seran els dilluns de les 12:30 a les 13:30, i les planificaran i duran a terme els tutors i tutores de cada nivell. El primer trimestre s’iniciarà el SEP a l’octubre i d’acord amb l’especialista d’educació especial i en les sessions de la comissió CAD i/o en les sessions d’avaluació trimestrals, els grups d’alumnes podran ser modificats, donant d’alta o baixa del SEP els infants, segons la seva evolució.
	Les primeres setmanes del curs, l’especialista d’educació especial, valorarà els infants de l’educació primària que s’incorporen de nou al centre, per dissenyar, si s’escau, adaptacions metodològiques de caire lingüístic (en el cas d’alumnat nouvingut) o bé altres adaptacions que els siguin necessàries en relació al grup classe.
	Aquest curs 2019-2020 incorporem el SIEI (suport intensiu a l’escola inclusiva). Aquest suport implica la dotació d’un/a especialista d’educació especial que ens permetrà atendre de manera prioritària a l’aula els i les alumnes amb necessitats específiques que comportin l’aplicació de mesures de suport intensiu.
	També aquest curs, tenim mitja dotació de TIS (tècnica en integració social), arrel de la inclusió del centre en el programa d’innovació dels Plans d’entorn 0-20, que ens permetrà treballar amb les famílies en risc socioeconòmic, vetllar per reduir l’absentisme, promoure bons hàbits de treball en els infants que ho necessitin i implicar més les famílies en la vida diària del centre (especialment les que estan en risc) i promoure la participació en les activitats del centre (infants i famílies).

	B.2.3 Acció tutorial i acollida
	Els tutors i tutores que ja tenen la tutoria assignada, reben les famílies abans de l’inici de les classes, per tal de conèixer-les i tenir el primer contacte del curs, a més de recollir el material que es requereix per a cada curs.
	També està previst fer l’acollida a les famílies de l’alumnat de P3 que iniciarà l’escola el curs 2020/2021. Un cop finalitzat el procés de preinscripció i durant l’última setmana de juny, es convocarà a les famílies de l’alumnat que farà P3, per una primera presa de contacte amb l’escola, on rebran la informació d’aspectes bàsics a tenir en compte en iniciar el curs.
	Les famílies de l’alumnat nou que s’incorpora al centre (de tots els nivells), es convocaran a una entrevista individual abans d’acabar el mes d’octubre, per tenir-hi un contacte inicial i resoldre les inquietuds que puguin sorgir i recollir la informació rellevant de l’infant. També es convocaran les famílies que arribin al centre un cop iniciat el curs escolar, tan aviat com sigui possible.
	En l’horari de cada grup, hi ha una estona setmanal (uns 30 minuts) destinada a l’assemblea, per poder parlar amb l’alumnat, per resoldre conflictes, si escau, i fer un seguiment d’aspectes més emocionals. Dins les NOFC hi ha redactat el pla d’acció tutorial.
	Dins el programa d’innovació dels Plans d’entorn 0-20, hem plantejat objectius relacionats amb el projecte d’àmbit comunitari per l’acollida i implementarem la figura de l’Alumne Tutor, en el cas de l’alumnat que arriba nou al centre, assignant-los un/a company/a de la seva mateixa classe que l’ajudi a conèixer l’escola i les seves dinàmiques i normes de funcionament.
	Promourem també accions destinades a les famílies, de manera conjunta amb l’AMPA i la comissió de la diversitat que s’hi creà el curs 2018-2019.
	En el marc del Pla d’entorn 0-20, i amb la incorporació de la tècnica en integració social (TIS), mitja jornada, podrem complementar el suport i seguiment que donem a les famílies i infants en risc socioeconòmic, assessorar l’equip docent per la detecció de necessitats específiques de suport de caire social i d’hàbits i coordinar-se amb els serveis externs (treballadora social de l’EAP, serveis socials del Consell Comarcal) quan sigui necessari.


	B.3 Dels horaris i calendaris d’actuacions
	B.3.1 Horaris generals de les activitats del centre, de l’alumnat i del professorat
	a) Horaris generals:
	Horari lectiu del centre per a tot l’alumnat: de 9:00 a 12:30 i de 15:00 a 16:30.
	Horari del centre per a tot el professorat: de 9:00 a 13:30 i de 15:00 a 16:30.
	Franja horària d’atenció a la diversitat (SEP): dilluns de 12:30 a 13:30.
	Franges horàries de tasques socioeducatives (TEI): de dilluns a divendres de 12:30 a 13:30
	Franges horàries d’atenció a les famílies de les tutores i tutors: els divendres de 12:30 a 13:30 i en les hores de treball personal dins l’horari lectiu de cada tutor/a.
	Franges horàries d’atenció a les famílies de la resta de l’equip docent i personal no docent amb tasques educatives: de les 12:30 a les 13:30, de manera preferent i amb cita prèvia.
	Horari d’atenció de secretaria (administrativa): Dilluns i dimecres de 9:00 a 17:00 i divendres (alterns quinzenalment) de 9:00 a 17:00.
	Horari de la TIS (tècnica en integració social): Dimarts i dijous de 9:00 a 16:30 i dimecres (alterns quinzenalment) de 9:00 a 16:30
	b) Calendari Escolar curs 2019-2020:
	PROFESSORAT
	TEI
	INICI DE CURS
	FINAL DE CURS
	2 de setembre de 2019
	30 de juny de 2020
	ALUMNAT
	INICI DE CURS
	FINAL DE CURS
	12 de setembre de 2019
	19 de juny de 2020
	DIES FESTIUS
	FESTIUS
	LL. DISPOSICIÓ
	12 d’octubre de 2019
	1 de novembre de 2019
	6 de desembre de 2019
	1 de maig de 2020
	31 d’octubre de 2019
	24 de febrer de 2020
	14 d’abril de 2020
	15 de maig de 2020
	VACANCES
	NADAL
	SETMANA SANTA
	Del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020 (ambdós inclosos)
	Del 4 al 13 d’abril de 2020 (ambdós inclosos)
	FESTES LOCALS
	10 de setembre de 2019
	14 de maig de 2020
	c) Vigilància de patis: S’estableixen torns de pati d’acord amb la distribució de les franges horàries del mateix.
	A l’educació infantil la franja d’esbarjo és de les 11 a les 11:30 i l’equip docent en fa la vigilància en la seva totalitat.
	A l’educació primària els infants de 1r, 2n i 3r tenen l’esbarjo de les 10:30 a les 11:00 i els infants de 4t, 5è i 6è de les 11:00 a les 11:30, i en les dues franges els equips docents corresponents en fan la vigilància.
	d) Previsió de substitucions de curta durada: En el cas que s’hagi de substituir algun/a docent, s’estableix una graella per cobrir cada sessió lectiva.

	B.3.2 Calendari d’actuacions previstes
	a) Reunions i relacions Escola-Família:
	Aquest curs 2019-2020, abans de finalitzar el mes de setembre, farem les xerrades d’inici de curs per cicles, a l’aula, amb els tutores i tutores i el suport d’especialistes que entrin a cada cicle. Les reunions es faran a partir de P4 i fins a 6è.
	Les famílies de P3 ja van fer la reunió inicial el dia 25 de juny de 2019, i just iniciar el curs, se’ls convocarà a les entrevistes individuals. Abans de finalitzar el primer trimestre es convocaran a una nova reunió, per valorar l’adaptació i el seguiment dels infants.
	Entrevistes individuals:
	Els divendres de 12:30 a 13:30 és l’horari que tenen els i les tutores destinat a les entrevistes individuals sempre amb cita prèvia. En qualsevol moment del curs, les famílies poden sol·licitar una entrevista amb el tutor o tutora. Els tutors i tutores també disposen de les hores de treball personal que tenen dins l’horari lectiu per facilitar la trobada amb les famílies.
	Els mesos de febrer i març és preceptiu convocar a les famílies a una entrevista individual per tal de valorar l’evolució personal dels infants.
	b) Reunions dels Òrgans de govern:
	Claustres: Un dimarts de cada mes i els dimarts que calguin, de 12:30 a 13:30.
	Equip directiu: Dimecres de 15:00 a 16:30 i dilluns de 12:30 a 13:30.
	Coordinació equip directiu – coordinadores de cicle: Dilluns 11:30 a 12:30.
	Equips de cicle: Dimecres de 12:30 a 13:30.
	Comissions: Els dimarts alternant amb els claustres i les coordinacions internivells de 12:30 a 13:30.
	Coordinació activitats internivells: Els dimarts alternant amb els claustres i les comissions de 12:30 a 13:30.
	Consell Escolar: octubre de 2019 / gener de 2020 / maig de 2020 / Última setmana de juny de 2020. (dates a concretar en dimarts a la tarda)
	c) Avaluacions i lliurament d’informes:
	Avaluació inicial i final de referència:
	La primera setmana del mes d’octubre (entre el 30 de setembre i el 4 d’octubre), es fa l’avaluació inicial de l’alumnat d’educació primària, d’aspectes com la velocitat lectora, la comprensió, el càlcul mental, la resolució de problemes... Abans de finalitzar el mes de maig (entre el 18 i el 22), es fa l’avaluació final, fent servir de referència les mateixes proves que en la inicial, per valorar l’evolució al llarg del curs.
	A l’educació infantil també es realitzen proves inicials i finals. Aquestes proves són la referència, d’acord amb els objectius exposats, i determinen el grau d’assoliment de cada un dels objectius en relació al rendiment acadèmic i els resultats.
	Avaluacions trimestrals
	Sessions d’avaluació:
	Primer trimestre
	Segon trimestre
	Tercer trimestre
	P3
	18/12/2019
	1/4/2020
	17/6/2020
	P4
	17/12/2019
	31/3/2020
	16/6/2020
	P5
	16/12/2019
	30/3/2020
	15/6/2020
	1r - 5è
	10/12/2019
	24/3/2020
	9/6/2020
	2n
	11/12/2019
	25/3/2020
	10/6/2020
	3r - 4t
	12/12/2019
	26/3/2020
	11/6/2020
	6è
	13/12/2019
	27/3/2020
	12/6/2020
	Entrega d’informes:
	Primer quadrimestre
	Segon quadrimestre
	Educació infantil
	31/1/2020
	23/6/2020
	Entrega d’informes
	Primer trimestre
	Segon trimestre
	Tercer trimestre
	Educació primària
	20/12/2019
	3/4/2020
	23/6/2020
	Avaluacions prescriptives del Departament d’Ensenyament:
	Avaluació de les competències bàsiques
	6è de primària
	20, 21 i 22 d’abril de 2020
	d) Sortides i activitats:
	Activitats dins l’escola on hi participa tot l’alumnat:
	Durant tot el curs: activitats relacionades amb el Pla de Fruita i l’Hort Escolar.
	16 a 20 de setembre: Setmana de la mobilitat sostenible i segura.
	30 de setembre al 6 d’octubre: Setmana del Medi ambient.
	16 d’octubre: Celebrem el Dia mundial de l’alimentació.
	11 a 15 de novembre: Setmana de la Ciència.
	22 de novembre: Celebració de Santa Cecília.
	18 a 22 de novembre: Setmana de la prevenció de residus.
	19 i 20 de desembre: Celebrem el Nadal.
	30 de gener: Dia Mundial de la No violència i la Pau.
	17 a 21 de febrer: Setmana de celebració del Carnestoltes.
	23 d’abril: Sant Jordi.
	19 de juny: Celebrem l’últim dia del curs 2019-2020.
	Animacions lectores i visites d’autores i autors (escriptors/es, il·lustradors/es)
	Activitats dins l’escola per nivells:
	Xerrada dels Mossos d’Esquadra: “Mobilitat segura” per l’alumnat de 4t: 23 de setembre.
	Xerrada dels Mossos d’Esquadra: “Internet segura” per l’alumnat de 5è: 4 d’octubre.
	Xerrada dels Mossos d’Esquadra: “La Cibercaputxeta” per l’alumnat de 6è: 28 d’octubre.
	Xerrada de la sexòloga Neus Planell per l’alumnat de 6è (a concretar)
	Tallers sobre igualtat de gènere impulsats per la Regidoria de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Tàrrega per tot l’alumnat d’infantil i primària (a concretar).
	Tallers duts a terme per les famílies: higiene corporal, salut bucodental, prevenció de la pediculosi, estampació... (dates a concretar).
	Taller sobre la prevenció de la violència de gènere (també es farà a l’equip docent i a les famílies, en dates a concretar).
	Xerrada sobre la Marató de TV3 2019 (s’ha demanat per l’alumnat de 6è, data a concretar).
	Activitats i tallers fora de l’escola:
	Biblioteca: tots els nivells, un cop al trimestre.
	Piscina coberta: P5, un cop durant el curs escolar. Primària: dues vegades durant el curs escolar.
	Ràdio Tàrrega, col·laboració al programa “Anem a l’escola”: de 4t a 6è (un grup reduït de cada nivell, d’acord amb el calendari que ens faciliten des de Ràdio Tàrrega).
	Jornada esportiva comarcal a través del Pla de l’Esport, per l’alumnat de 6è: 18 d’octubre.
	Activitats del matí científic: quan es planifiquin d’acord amb els continguts
	Visita guiada guiada a l’Arxiu Comarcal i al Museu Comarcal, per l’alumnat de 6è (a concretar)
	Activitat esportiva en bicicleta pel Cicle Superior: entre el 6 i el 21 de juny.
	Activitats del Pla Comarcal de Suport a l’Educació: representacions teatrals per a 2n, 4t i 6è, concurs artístic Sant Jordi alumnat de 6è, visita a la planta de compostatge alumnat de 5è i activitat de cinema alumnat de P5.
	Espais de Ponent: presentació al centre i sortida a l’exterior (matins científics de CM).
	Durant el curs, sorgeixen diferents activitats, que d’acord amb les necessitats i inquietuds del centre i prèvia consulta i aprovació per part del Consell escolar, s’incorporen a la programació anual de centre.
	Sortides d’un o dos dies fora del centre:
	INFANTIL
	Curs
	1r trimestre
	2n trimestre
	3r trimestre
	P3
	20 de març: La Manreana
	3 d’abril: Sortida de La Mona
	21 de maig: La Panera (Lleida)
	P4
	29 d’octubre: Vilanova de Prades
	20 de març: La Manreana
	3 d’abril: Sortida de La Mona
	Taller al Gat del Rosal (a concretar)
	P5
	29 d’octubre: Vilanova de Prades
	3 d’abril: Sortida de La Mona
	1 i 2 de juny: Colònies a Can Bajona
	PRIMÀRIA
	Curs
	1r trimestre
	2n trimestre
	3r trimestre
	1r
	11 d’octubre: Cervera (Exposició de l’Associació Alba)
	20 de març: Agramunt
	3 d’abril: Sortida de La Mona
	12 de maig: Visita al Museu del Paper de Mollerussa
	2n
	20 de març: Agramunt
	3 d’abril: Sortida de La Mona
	1 i 2 de juny: Colònies a Can Bajona
	3r
	18 d’octubre: Pujalt
	12 de març: Espluga de Francolí
	3 d’abril: Sortida de La Mona
	24 d’abril: Belianes (matí científic)
	Visita al Museu del Paper i la Casa Canal de Mollerussa (a concretar)
	4t
	12 de març: Espluga de Francolí
	3 d’abril: Sortida de La Mona
	24 d’abril: Belianes (matí científic)
	1 i 2 de juny: Colònies a Port del Comte
	5è
	22 d’octubre: Tremp
	3 d’abril: Sortida de La Mona
	28 d’abril: Arbeca (atletisme)
	5 de juny: Cantània (BCN)
	6è
	3 d’abril: Sortida de La Mona
	27, 28 i 29 de maig: Colònies a Tamarit
	Es tindran en compte altres activitats que puguin anar sorgint al llarg del curs, que es considerin adequades i que es puguin emmarcar en aquesta programació, prèvia consulta i aprovació al claustre i al consell escolar.


	B.4 Dels serveis i activitats del centre
	B.4.1 Serveis del centre
	Servei de Menjador: cada dia a partir de les 12:30 i fins a les 15:00. Gestionat per l’empresa de lleure QUALIA, que també condueix algunes de les activitats extraescolars del migdia.
	Servei d’acollida matinal: cada dia a partir de les 7:45 i fins a les 9:00. Gestionat per QUALIA.
	Servei d’acollida de tarda (berenar): cada dia a partir de les 16:30 i fins a les 18:00. Gestionat per l’empresa QUALIA.

	B.4.2 Activitats extraescolars i complementàries
	L’empresa QUALIA també gestiona les activitats extraescolars, que tant s’ofereixen en horari de migdia com en horari de tarda.
	Aquest curs 2019-2020, les activitats extraescolars que s’ofereixen són:
	Kitsune
	Balls moderns
	Escacs
	Anglès Green Valley
	Anglès New School
	Ioga
	Petit Taller
	Patinatge
	Emmarcades en el Pla educatiu d’entorn 0-20 de la ciutat, s’oferiran tallers diversificats:
	Voleibol (el primer trimestre i en el marc del pla d’entorn 0-20 de la ciutat) i altres esports a determinar en el segon i tercer trimestre.
	Teatre, vinculat a la Mostra de teatre escolar que organitza l’Ajuntament de Tàrrega.
	En el moment d’aprovar la programació anual, hi ha tallers encara per a concretar, que prèvia consulta i aprovació del Consell Escolar, s’afegiran a la PGA si escau.
	Des de l’AMPA s’organitzen també diferents activitats al llarg del curs, obertes a tota la comunitat educativa:
	Gimnàstica per a mares i pares
	Jornada Gastronòmica
	Festa de fi de curs
	Sortides a l’entorn (en bicicleta, caminant...)
	Xocolatada solidària
	Col·laboracions en activitats de l’escola
	Es tindran en compte altres activitats que puguin anar sorgint al llarg del curs, que es considerin adequades i que es puguin emmarcar en aquesta programació, prèvia consulta i aprovació al claustre i al consell escolar.


	B.5 Del centre amb l’entorn
	B.5.1 Relacions externes del centre previstes amb referència a col·laboracions, serveis educatius i similars.
	CRP: A convenir segons les necessitats del centre.
	EAP - Psicopedagoga: Dimarts de 9:00 a 14:00. Coordinació d’11:30 a 12:30.
	EAP – Fisioterapeuta: Assessoraments puntuals.
	SEE-CREDA – Logopèdia: dimarts i dijous (a concretar) (atén 5 alumnes de manera directa i farà el seguiment a 2 més amb assessorament a les tutores)
	EAP – Treballadora social: Dimarts de 9:00 a 11:00 (segons calendari del Pla d’actuació)

	B.5.2 Actuacions en el marc del Pla Educatiu d’Entorn
	Aquest curs 2019-2020 participem del programa d’innovació Pla d’entorn 0-20, reflectida la participació en els objectius generals de la programació. Hem iniciat el projecte d’àmbit comunitari de la Brass Band en col·laboració amb l’Escola Municipal de Música de Tàrrega (EMMT), i en el qual estem adscrits tots els centres educatius de la ciutat amb l’alumnat de 6è. És una activitat que pretén aconseguir que l’alumnat acabi tocant un instrument de vent metall i participant amb tota la classe de la formació de la banda. Les sessions de música de 6è seran planificades de manera conjunta amb el professorat de l’EMMT i es duran a terme a les seves instal·lacions.
	En els objectius de la programació anual, estan concretades les activitats en relació al programa d’innovació, i la participació en les diferents comissions de seguiment i dinamització de les diferents iniciatives del Pla marc de la ciutat.


	B.6 De la coordinació amb els centres de secundària i les llars d’infants
	Les actuacions van lligades al treball dels darrers anys del Seminari de Coordinació Interetapes organitzat des dels Serveis Educatius i Inspecció. Aquest seminari de coordinació va establir un protocol d’actuació pel que fa al traspàs d’informació entre centres i etapes i les accions i documentació de traspàs que es fa per l’alumnat que ha de passar a secundària. A més, en aquest seminari de coordinació s’han elaborat activitats per reforçar les àrees i/o les competències que l’alumnat de sisè no hagi superat, per tal que les treballi durant l’estiu i les presenti al tutor o tutora de l’ESO.
	A través de la inspecció educativa, es convoquen les sessions de traspàs d’informació de les llars d’infants a l’equip docent de l’educació infantil de l’alumnat que iniciarà P3 i el traspàs d’informació de l’escola cap als centres de secundària de l’alumnat que iniciarà 1r d’ESO. Aquest traspàs es fa l’última setmana de juny o la primera de juliol.
	Durant la primera setmana de setembre, es fa el traspàs d’informació de l’equip docent de l’educació infantil al de primària de l’alumnat que iniciarà 1r, i entre tutores i tutors als altres nivells, tant de l’educació infantil com de l’educació primària, en cas que canviïn de tutor/a i/o de cicle.
	A més, en finalitzar el primer trimestre, o inicis del segon, es convoca una nova sessió de traspàs d’informació dels centres de secundària cap a les escoles, per veure com ha anat la preavaluació i la primera avaluació de l’alumnat de 1r d’ESO i si és necessari plantejar alguna intervenció a 6è en algun aspecte concret per millorar el canvi d‘etapa i l’adaptació al mateix.

	B.7 Del disseny curricular
	B.7.1 Oferta curricular
	D’acord amb el currículum, la normativa vigent i l’autonomia de centre en el disseny curricular, l’oferta del centre contempla qüestions específiques que responen a la línia d’escola:
	Educació infantil:
	Introducció de la llengua anglesa a P5 (60’ minuts a la setmana).
	Sessions conjuntes de tots els nivells (Ambients) per treballar globalment les àrees i les capacitats.
	S’ha consolidat la planificació dels Ambients a l’educació infantil, on es fan grups internivells amb infants dels tres nivells, tenint en compte les intel·ligències múltiples a l’hora de planificar les temàtiques d’aquestes activitats:
	Lingüística
	Lògica matemàtica
	Cinestèsica (psicomotricitat)
	Visual i plàstica
	Musical
	Naturista
	Interpersonal i emocions
	Experimentació i manipulació
	Aquest curs continuem amb la programació de sessions d’Ambients entre P5 i els cursos de CI, essent una activitat intercicles, a més d’internivells, basada també en les intel·ligències múltiples, a l’hora de dissenyar i planificar les diferents activitats.
	Es planifiquen 8 ambients, amb grups internivells d’uns 15 infants, que van passant per les diferents activitats al llarg de 8 sessions.
	Aquest curs, el projecte interdisciplinar al llarg del curs, estarà centrat en el canvi climàtic i les accions que podem fer des de l’escola i des de casa per mirar de minimitzar els seus efectes. Tal i com es va dissenyar el curs passat, abans de finalitzar el segon trimestre dedicarem una setmana a aquest projecte. Al llarg del primer trimestre es concretaran les activitats i disseny del mateix.
	Treball per racons de diferents tipus d’activitats i a partir de diferents estratègies.
	Educació primària:
	Continuem planificant el treball per racons de diferents tipus d’activitats i a partir de diferents estratègies, en tots els nivells i en les àrees de llengua catalana i castellana i matemàtiques, a més de les eines TAC.
	Consolidem l’activitat internivells de Tallers, on els infants de 3r i 4t es barrejaran en 3 grups per fer activitats relacionades amb l’àmbit de l’educació artística (visual i plàstica) i de caire més manipulatiu i d’experimentació.
	El CS continua l’activitat dels reptes, de diferents temàtiques relacionades amb l’àmbit del medi, amb activitats internivells on es formen 5 grups barrejant alumnes de 5è i 6è, un dels tallers segueix reforçant la competència lingüística en llengua anglesa.
	Al CS, l’àrea d’educació física s’imparteix en llengua castellana i es programen activitats de jocs al pati que condueixen l’alumnat de 6è. Una vegada a la setmana, a l’hora de l’esbarjo, l’alumnat de 6è proposa jocs a la resta de nivells, expressant-se en llengua castellana.
	Tots els cursos de l’educació primària, tenen planificades estones de conversa i expressió oral en llengua anglesa, per millorar la dimensió de la comunicació oral en aquesta llengua.
	Aquest curs 2019-2020, es continua amb la implementació dels matins científics tant al cicle inicial com al cicle mitjà, per treballar l’àmbit del medi. A partir de grups internivells i amb suport d’altres mestres a banda dels tutors i tutores dels nivells, es destinarà el matí dels dimecres al cicle inicial (9:00 a 12:30) i el matí dels divendres al cicle mitjà (9:00 a 12:30), a planificar activitats relacionades amb el medi, de caràcter experimental, manipulatiu, vivencial, per poder millorar les competències que s’hi relacionen.
	S’incorpora aquest curs 2019-2020 l’activitat internivells «Workshops» al cicle superior, per treballar l’àmbit de l’educació artística (visual i plàstica), on es faran 4 grups i dues de les activitats seran en llengua anglesa, per reforçar la dimensió de la comunicació oral en aquesta llengua.
	Aquest curs, el projecte interdisciplinar al llarg del curs, estarà centrat en el canvi climàtic i les accions que podem fer des de l’escola i des de casa per mirar de minimitzar els seus efectes. Tal i com es va dissenyar el curs passat, abans de finalitzar el segon trimestre dedicarem una setmana a aquest projecte. Al llarg del primer trimestre es concretaran les activitats i disseny del mateix.

	B.7.2 Projectes interdisciplinaris de centre
	Educació Ambiental – Escola Verda.
	#aquíproubullying: s’incorpora l’actuació dels «Equips x la convivència» a la programació anual i al projecte educatiu de centre, després de la implementació del projecte el curs 2018-2019.
	Biblioteca Escolar: a través de la comissió LIC, s’aniran actualitzant les biblioteques d’aula i es promourà la lectura a tots els nivells.
	Educació per la salut: es col·laborarà amb el CAP, dins el programa que du el mateix nom, a més de treballar hàbits saludables alimentaris, d’higiene, de pràctica de l’esport com a hàbits saludables de vida...
	Programa SI de Salut Integral: es continua incorporant activitats del programa a l’educació infantil, tant a P5 com a P4.
	Socialització de llibres de text i de lectura.
	Formació d’estudiants en pràctiques: TEI, Grau en Magisteri i col·laboracions puntuals que puguin sorgir fruit de les relacions amb les institucions properes. (Escola-Taller, Centre Obert...)


	B.8 De la col·laboració i participació dels sectors de la comunitat escolar
	B.8.1 Actuacions previstes per dinamitzar la participació dels diferents sectors
	Borsa de famílies: Les famílies mostren la seva disponibilitat per poder fer acompanyaments en les sortides a l’entorn, com la piscina, la biblioteca, i també per a fer tallers i activitats amb l’alumnat, tant a l’escola com a casa, per decorar l’escola en les dates assenyalades (Castanyada, Nadal...). Aquest curs 2019-2020 i després de la bona resposta per part de les famílies els darrers cursos, es continua l’acompanyament “lector”, en que mares i pares d’aquesta borsa, s’ofereixen a fer llegir infants, de manera individual, de 1r, 2n i 3r de primària dins de l’horari lectiu.
	Escola oberta a les famílies: A banda de la disposició de qualsevol dels docents del centre a atendre les famílies quan ho requereixin, l’escola s’obre a la participació més activa de les famílies en celebracions com la festa de Nadal o la setmana de Sant Jordi, i es demana la seva col·laboració al llarg del curs en diferents moments, d’acord amb les activitats que es plantegen. També hem ofert la possibilitat que vinguin a l’escola a fer activitats i tallers d’acord amb les seves inquietuds i habilitats (receptes, manualitats, explicació de contes...), a col·laborar en els matins científics dels cicles inicial i mitjà, les sortides a Tàrrega o d’un dia fora de Tàrrega...

	B.8.2 L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes
	L’AMPA del nostre centre gestiona les activitats extraescolars i el menjador, a més de col·laborar de manera periòdica amb el centre i les activitats que es proposen. També gestionen la compra dels quaderns complementaris que s’usen a les aules, i ajuden al centre amb els equipaments informàtics o la biblioteca escolar, fent aportacions de manera puntual per aquests conceptes. Un 80% (aproximadament) de les famílies són associades a l’AMPA i això permet que també facin col·laboracions en les festes que celebrem a l’escola i aportacions puntuals a les sortides i colònies que fan els diferents nivells.


	B.9 De la projecció externa i atenció a l’usuari
	B.9.1 Participació en premis i concursos
	Concurs de contes “Associació Guixanet”.
	Activitats del XX Programa comarcal de suport a l’educació. Consell Comarcal de l’Urgell (detallades en el punt B.3.2 d)
	Altres activitats d’aquest caire que puguin sorgir durant el curs i es consideri adequada la participació en les mateixes, prèvia consulta i aprovació al claustre i al consell escolar.


	B.10 Altres aspectes
	B.10.1 Referents a utilització de recursos materials
	El nostre centre no utilitza llibres de text, tant sols quaderns complementaris de suport als diferents nivells, i els recursos materials que s’utilitzen són diversos. Totes les aules estan dotades amb canó i pissarra blanca, i les aules de CM i CS tenen una pissarra digital interactiva (PDI).
	En col·laboració amb l’AMPA, s’anirà actualitzant l’equipament del centre.
	També hi ha recursos didàctics de diferents tipus: jocs, materials elaborats pels propis docents, racons preparats com el del mercat o el de la perruqueria i els diferents ambients.

	B.10.2 Referents a higiene i salut
	Hi ha quatre farmacioles repartides en les instal·lacions del centre, a disposició dels docents i les persones que ho requereixin (monitors i monitores, auxiliars...): una al lavabo situat al pati de primària, una altra entre les classes de P3B i P4, una al lavabo dels mestres de la planta baixa i una altra al lavabo dels mestres de la primera planta.
	També hi ha farmacioles itinerants, per quan es fan sortides i/o colònies.
	Cada aula té penjada la llista de l’alumnat que pateix determinades al·lèrgies o bé malalties cròniques, com a informació pels i les docents i personal que pugui intervenir en l’aula, i específicament informacions bàsiques de les actuacions a dur a terme en situacions derivades de les malalties concretes (convulsions febrils, diabetis..).

	B.10.3 Referents a absències i retards
	Pel que fa a absències i retards de l’alumnat, se seguirà la normativa vigent, i el que regulen les NOFC (graelles de control i seguiment dels casos greus amb la treballadora social de l’EAP i la TIS).
	Pel que fa a les absències i retards del professorat, els documents de gestió dels centres pel curs 2019-2020, donen instruccions precises per tal de fer el seguiment i control de les absències, justificades o no i dels retards.
	Una de les funcions de la TIS es treballar amb les famílies per reduir el nombre de retards, d’absències injustificades i els hàbits relacionats amb l’assistència a l’escola i les tasques escolars.

	B.10.4 Referents a activitats de formació permanent del professorat
	Aquest curs 2019-2020, tornem a fer una formació en centre d’itinerari propi, per continuar amb el treball iniciat el curs 2015-2016 amb el currículum i ampliat el curs 2018-2019 amb les programacions: «La programació d’aula: repensar l’avaluació».

	B.10.5 Referents al pla d’emergència del centre
	La coordinadora de riscos del centre en coordinació amb l’equip directiu, actualitzarà el pla d’emergència del centre a la vegada que durà a terme el simulacre preceptiu abans de finalitzar el primer trimestre del curs. Es valorarà, després de parlar amb els serveis d’emergència, la conveniència o no d’avisar-los perquè assisteixin al simulacre.

	B.10.6 Referents al programa “Salut i escola”
	Aquest curs 2019-2020, l’alumnat de 6è continua dins el programa “Salut i escola”, en l’aspecte de vacunacions, programa gestionat des del CAP de la ciutat. També es continuarà amb les revisions dentals i de salut que es fan en el CI, també des del mateix CAP i dins el mateix programa.

	B.10.7 Centre de referència d’estudiants en pràctiques
	Aquest curs 2019-2020 continuem essent un centre de referència per a les universitats de cara a les pràctiques que han de dur a terme els estudiants del Grau de Magisteri. La persona responsable de coordinar les pràctiques d’estudiants serà la Cap d’Estudis, en col·laboració amb els tutors i tutores de les universitats.
	C. ANNEXES


	Programacions didàctiques (a cada aula)
	Aportacions material socialitzat
	Les famílies fan aportacions a l’inici de curs, en concepte de material escolar i també en concepte de llibres socialitzats. Aquestes quotes són necessàries per poder proporcionar el material fungible i didàctic a l’alumnat, i també els llibres de lectura i els de consulta de les aules, els diccionaris de llengua catalana, castellana i anglesa, que hi ha les aules, les agendes que tenen l’alumnat de CM i CS...
	Aquestes aportacions aquest curs 2019-2020 són de 90€ en concepte de material escolar, i llibres de lectura socialitzats. El cicle inicial incorpora els materials de matemàtiques Innovamat, que ha adquirit l’escola i les famílies fan aportació de 35€ pels quaderns que es fan servir.

	Lectures prescriptives curs actual
	1r - La marmota espavilada. Hermínia Mas, il·lustradora Mercè Arànega. Editorial Baula.
	2n - A mi no m’agraden els llibres! Joan Portell Rifà. Editorial Animallibres.
	3r
	S’obre el teló: sabates en acció! Núria Albertí. Edicions del Pirata.
	Em vaig casar amb els meus pares. Tessa Julià Dinarès. Editorial Animallibres.
	Un beso de mandarina. Eulàlia Canal. Editorial Anaya.
	Anna and the Dolphin (stage 1) Editorial Express Publishing.
	4t
	Aventures sense sortir de casa de Núria Albertí. Editorial Animallibres. Col·lecció La Formiga Groga.
	Poca broma amb la xocolata! Els embolics de la Judit i el Johan d’Ester Farran. Edicions del Pirata.
	El pot de les enrabiades. M. Àngels Juanmiquel. Editorial Barcanova.
	Amigos monstruosos. Anna Manso. Editorial Algar
	Puss in boots (stage 2) Editorial Express Publishing.
	5è
	Una aventura al call jueu de Tàrrega. Gemma Peris. Editorial La Calaixera.
	Poebromario de Fran Nuño i l’editorial Castellnou.
	La volta al món en 80 dies. Jules Verne. Editorial Castellnou.
	El misterio del cuarto amarillo de Gaston Leroux. Adaptació de David Fernández. Editorial Castellnou.
	Ali Baba and the Forty thieves. Oxford University Press.
	6è
	El misteri de la creu trobada. Gemma Peris. Editorial La Calaixera.
	Robinson Crusoe. Daniel Defoe. Editorial Castellnou
	El niño con el pijama de rayas. John Boyne. Editorial Salamandra.
	Tom Sawyer de Mark Twain. Editorial Almadraba
	Around the world in Eighty Days. Oxford University Press



