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PLA DE COMUNICACIÓ 
 

L’objectiu principal d’aquest Pla és organitzar les comunicacions entre els membres de la comunitat escolar per generar una comunicació 
eficient i fluïda. Hem agrupat en 5 blocs aquestes comunicacions en funció de quin és l’agent de la comunitat educativa al què s’està informant: 

1. Informacions a les famílies 
2. Informacions al claustre 
3. Informacions a l’alumnat 
4. Informacions Consell Escolar 
5. Informacions a l’AFA 
6. Informacions a Paidos 

 

1. INFORMACIONS A LES FAMÍLIES 

Tipus de comunicació a Famílies Quan es fa Qui les fa Com es comunica 

1.1. Entrevistes a les noves famílies de P3: L’objectiu 
d’aquestes entrevistes és fer un primer contacte 
amb les noves famílies de P3. Es fan entrevistes 
d’uns 15 minuts a la ludoteca. Les famílies han de 
venir amb els seus fills/es. Es recull el qüestionari 
prèviament enviat, així com les autoritzacions. 

Durant l'última setmana 
de maig i les dues 
primeres setmanes de 
juny. 

Aquestes entrevistes les 
fan la mestra d’EE, una 
mestra de la comunitat i 
un membre de l’equip 
directiu.  

Des de secretaria es porta l'agenda 
d'aquestes entrevistes que es 
convoquen pel correu electrònic 
general d'escola.  

1.2. Reunió de benvinguda a les noves famílies de 
P3: es fa una trobada d’una hora amb les famílies 
noves de P3 juntament amb els seus fills/es. Es fa 
primer una presentació al gimnàs del personal i tot 
seguit es va a la terrassa de les aules de P3, amb 
les aules obertes, joguines i un petit refrigeri i es 
passa una estona per conèixer els espais i resoldre 
possibles dubtes. Prèviament a aquesta reunió s’ha 
enviat a les famílies el dossier d’adaptació de P3. 

A finals de juny (quan 
s'han acabat les 
classes) 

L’equip d’infantil, 
representants de 
l’AMPA, de Paidos i 
l’equip directiu, 

Des de secretaria es convoca a les 
famílies pel correu electrònic 
general d'escola. 

1.3. Presentació dels tutors/es: es convida a les 
famílies a entrar a les aules a conèixer els nous 
tutors i tutores dels seus fills/es. 

Abans de començar el 
curs escolar. 

Famílies i l’equip docent 
que intervé a cada nivell: 
tutors/es i especialistes. 

Des de secretaria pel correu 
general d’escola.  
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1.4. Reunions inici de curs: A les reunions d’inici de 
curs s’informa dels objectius i continguts generals, 
la metodologia, l’organització i el funcionament de 
curs.  

Es realitzen entre la 
segona quinzena de 
setembre i la primera 
quinzena d’octubre. 

Equip directiu: informa 
de les actuacions i línies 
generals del curs. 
P3: les tutores i la Tei  
De P4 a 6è els  tutors/es. 
Si hi ha algun 
professor/a nou, es 
queda només a la 
presentació de l’inici. 

Dossier general d’escola, que 
s’envia durant els primers dies de 
setembre pel correu electrònic 
general d’escola. 

1.5. Reunions durant el curs: es poden fer reunions 
extraordinàries amb totes les famílies d’un nivell o 
comunitat per tal de tractar algun tema concret que 
es consideri necessari o d’ interès (per exemple la 
reunió informativa abans de colònies). 

Quan es consideren 
necessàries  

La pot sol·licitar  l’equip 
docent d’un nivell 
determinat,  la direcció 
del centre o  les famílies 
d’un nivell determinat. 

Infantil: pel correu d’aula o amb 
una nota donada a la família. 
Primària: pel correu Clickedu o 
amb una nota a l’agenda o a la 
llibreta viatgera. 

1.6. Entrevistes: El tutor/a farà una entrevista  amb la 
família durant el curs. El desenvolupament de la 
reunió  i els acords presos queden recollits en un 
document que s’arxiva a l’expedient de l’alumnat en 
format paper i també digitalment. 
 

 També es fan reunions de seguiment durant el curs 
sempre i quan la família i/o el tutor/a ho cregui 
necessari 

Els dimecres de 
12:15h a 13:45h. 

El tutor/a amb els pares 
o tutors/es de l’infant. 

Infantil: pel correu d’aula o amb 
una nota donada a la família. 
Primària: amb una nota a l’agenda 
o a la llibreta viatgera. 

1.7. Reunions amb EE i altres professionals de 
suport:  Si l’infant rep l’atenció del mestre/a d’EE o 
del psicopedagog/a, aquests especialistes podran 
formar part de les entrevistes juntament amb el 
tutor/a per tal de coordinar actuacions 
conjuntament.  
 
En el cas que algun professional privat (psicòleg, 
logopeda,...) que fa atenció a un alumne/a durant 
l’horari no lectiu necessiti coordinar-se amb el 

Els dimecres de 
12:15h a 13:45h 
 

La família, el tutor/a, el 
mestre/a d’EE  i/o  el 
psicopedagog/a. 

Infantil: pel correu d’aula o amb 
una nota donada a la família. 
Primària: amb una nota a l’agenda 
o a la llibreta viatgera. 
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tutor/a només es farà en presència del pare, mare 
o tutor/a legal de l’alumne/a. 

1.8. Circulars informatives: es faran arribar quan 
calgui donar informacions diverses, com per 
exemple  sortides escolars o nous projectes que es 
posen en marxa durant el curs. 

Quan es doni la 
situació. 

El  tutor/a o especialistes Infantil: pel correu d’aula o amb 
una nota donada a la família. 
Primària: pel correu Clickedu o 
amb una nota a l’agenda o a la 
llibreta viatgera. 

1.9. Informes d’avaluació: a infantil es lliuren dos 
informes durant el curs i a primària es lliuren 3 
informes, a més, la nota global de curs de 
cadascuna de les àrees i competències. 

P3: desembre i juny 
P4 i P5: febrer i juny 
Primària: un cada 
trimestre. 

El tutor/a. Infantil: pel correu d’aula  
Primària: pel correu clickedu.  

1.10. Reunions amb especialistes: educació 
física, música i anglès: Es poden fer amb les 
famílies de l’alumnat que atén durant el curs a 
petició de l’especialista o de la mateixa família. 
Depenent del tema, es pot fer en presència del 
tutor/a o directament amb la família. El 
desenvolupament de la reunió i els acords també 
queden recollits en un document que s’arxiva a 
l’expedient de l’alumnat en format paper i també 
digitalment.    

Quan es creguin 
necessàries. 

L’especialista, la família i 
el tutor/a, si es creu 
necessari. 

Infantil: pel correu d’aula o amb 
una nota donada a la família. 
Primària: amb una nota a l’agenda 
o a la llibreta viatgera. 

1.11. Reunions amb l’equip directiu: es cita a les 
famílies de l’alumnat nou per explicar el 
funcionament  del curs i ensenyar les instal·lacions, 
així com per fer la presentació del tutor/a assignat a 
l’alumne/a. 
També es poden realitzar reunions amb les famílies 
de la resta de l’alumnat sempre i quan ho consideri 
necessari la direcció del centre o quan la família ho 
demani. Caldrà especificar quin és el motiu de la 
consulta o demanda. Sempre se li informa a la 
tutora que hi ha hagut aquesta demanda.   

Quan sigui necessari. La família i l’equip 
directiu. 

Des de secretaria es convoca a la 
família pel correu electrònic 
general d'escola o per telèfon. 
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1.12. Reunions amb delegats/des: quan els 
delegats/des d’aula o nivell volen tenir una reunió 
amb la direcció de l’escola caldrà especificar quin 
és el motiu de la reunió i en representació de 
quantes famílies venen. També es poden  convocar 
des de direcció si es considera necessari per 
tractar algun tema d’interès. 

Quan sigui necessari. Els  delegats/des i l’equip 
directiu. 

Des de secretaria pel  correu 
general d’escola 

1.13. Informacions generals d’escola: poden ser 
informacions de qualsevol tipus que sigui important 
fer arribar a les famílies. S’envien des de secretaria 
a totes les famílies. Normalment les redacta l’equip 
directiu. 

Quan es considera 
necessari. 

L’equip directiu. Pel correu general d’escola. 
La pàgina web: 
https://agora.xtec.cat/escola-
pidenxandri/ 
Twitter: @EscolaPiXandri 

 
 
 

2. INFORMACIONS AL CLAUSTRE 

Tipus de comunicació al Claustre Quan es fa Qui les fa Com es comunica 

2.1. Claustres: El primer claustre de benvinguda es 
realitza el primer dia de curs escolar al setembre. 
Sempre que fem claustres es recull el 
desenvolupament de la reunió en una acta i 
aquesta se li fa arribar a tot l’equip docent en 
format d’esborrany amb els acords presos. 
S’aprova, amb les esmenes si n‘hi ha hagut, al 
següent claustre que fem.  

S'especifica a la 
planificació de reunions 
mensuals de l’equip 
docent. Es fan 
claustres 
quinzenalment o 
mensualment; o en 
funció de les 
necessitats. 

Tot el claustre. La secretària convoca el claustre 
amb 48 hores d’antelació pel 
correu general d’escola a tot 
l’equip de mestres. L’esborrany 
de l’acta també s’envia novament 
a tot l’equip docent. Assisteix 
també la TEI però només d’oient 
(sense dret a vot).  

2.2. Planificació mensual: cada mes es fa arribar al 
claustre una planificació mensual on es programen 
totes les reunions del mes i les dates importants 
com per exemple les formacions, avaluacions, etc... 
 

Mensualment. Cap d’estudis. Pel correu general d’escola. 

https://agora.xtec.cat/escola-pidenxandri/
https://agora.xtec.cat/escola-pidenxandri/
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2.3.  Reunions de comunitat: petits, mitjans i grans: 
es fan reunions per parlar de l’organització i 
funcionament del curs. 

Setmanalment en 
horari de migdia.  

El coordinador/a dinamitza 
la reunió amb l’equip 
docent assignat a la 
comunitat 

A la planificació mensual. 

2.4.  Reunions de comissions escola: Hi ha 5 
comissions: d’atenció a la diversitat (CAD), 
biblioteca, digital, sostenibilitat i festes. Cada 
comissió té uns objectius especificats a l’inici de 
curs. Es fa un acta de cada reunió i aquesta s’ha 
de penjar al drive de l’escola abans d’una setmana. 

Mensualment o cada 
mes i mig, segons les 
necessitats, en horari 
de migdia. 

Els membres de cada 
comissió (representants 
de totes les comunitats). 

A la planificació mensual. 

2.5.  Reunions de Coordinació pedagògica: es 
reuneixen per coordinar tots els temes parlats a les 
comunitats i per organitzar el funcionament del 
curs. 

Setmanalment en 
horari de migdia. 

Els coordinadors/es de 
cada comunitat i l’equip 
directiu. 

A la planificació mensual. 

2.6.  Reunions de nivell: es reuneixen els tutor/es 
paral·lels/es de cada nivell per coordinar-se en les 
actuacions a les aules de cara al funcionament i 
l’organització pedagògica i didàctica. En el cas de 
P3, la TEI es reuneix sempre que sigui possible. 
 
Els especialistes també es reuneixen per coordinar 
la programació i activitats d’aula.  

 

Setmanalment en 
horari lectiu. 
 
 
 
 
Setmanalment en 
horari lectiu. 

Els tutors/es de cada 
nivell. 
 
 
 
 
Els especialistes de 
música, educació física i 
anglès. 

Als horaris del mestre/a a l’inici 
de curs. 
 
 
 
 
Als horaris del mestre/a a l’inici 
de curs. 

 
 

3. INFORMACIONS A L’ALUMNAT 

Tipus de comunicació a l’Alumnat Quan es fa Qui les fa Com es comunica 

3.1. Informacions diverses: durant el curs hi ha 
informacions diverses de funcionament i 
organització d’aula que s’han de donar a l’alumnat i 
es fa a través dels seus tutors/es o especialistes”. 

Quan es considera 
necessari. 

Els tutors/es i 
especialistes. 
 

De forma oral o escrita a les aules. 
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3.2. Altres informacions: durant el curs hi ha altres 
informacions que es volen donar a la resta de 
l’escola: exposicions, activitats de teatre, etc... 
Sovint són els propis alumnes els que en fan la 
difusió.  

Quan es considera 
necessari. 

Delegats/des i altres 
representants. 

De forma oral, escrita, als murals o 
mitjançant exposicions. 

 
 
 

4. INFORMACIONS CONSELL ESCOLAR (C.E.) 

Tipus de comunicació a l’Alumnat Quan es fa Qui les fa Com es comunica 

4.1. Reunions ordinàries: Normalment es fan entre 4 o 
5 reunions en tot el curs escolar. La secretària del 
centre convoca els membres del C.E.amb 72 hores 
d’antelació.  
Utilitzem la Permanent (escrivint un correu al C.E. 
per no haver de reunir-se físicament) per aprovar 
d’una manera àgil i més ràpida alguns temes com 
les sortides escolars que no estaven aprovades en 
el Pla anual o altres aspectes que requereixen de 
l’aprovació del C.E. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un representant del 
PAS, un de l’Ajuntament, 
un de l’AMPA, 4 de les 
famílies, 5 dels mestres i 
l’equip directiu. 
 
 
 
 

La secretària fa un acta de cada 
reunió del Consell Escolar i s’envia 
pel correu general d’escola a tots 
els representants. 
 
 
 

4.2. Comissió econòmica: els temes d’economia es 
presenten anualment a la comissió d’economia on 
un representant del C.E. és informat del pressupost 
anual econòmic de l’escola i del tancament de cada 
exercici. Després es convoca una reunió ordinària 
al gener per aprovar-ho en C.E. 

Al gener. 
 
 
 

Un representant del C.E. 
i dos representants de 
l’equip directiu. 
 

Mitjançant correu general d’escola 
es convoca a una trobada 
personal.  
 

4.3. Comissió de convivència: es reuneix quan hi ha 
algun conflicte greu en el centre. Es segueix el 
protocol acordat al projecte de convivència i es 
prenen les mesures oportunes. 

Quan sigui necessari. La cap d’estudis, la 
directora, un membre del 
C.E. sector famílies i una 
mestra de la CG. 

Pel correu general d’escola  
s’informa a tot el C.E. que la 
comissió s’ha de reunir donat un 
cas greu. 
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5. INFORMACIONS A L’AFA 

Tipus de comunicació a l’AFA Quan es fa Qui les fa Com es comunica 

5.1.  Informacions diverses a l’AFA de l’escola: 
Totes les comunicacions amb l’AFA de l’escola es 
fan a través del president/a de l’AFA o mitjançant 
els representants de les diferents comissions.  

A demanda i quan és 
necessari. 
 
 
 

Qualsevol membre de 
les diferents comissions 
o equip directiu 
 
 

Mitjançant correu general d’escola  
 
 
 
 

5.2. Comissions d’extraescolars i menjador Al llarg 
del curs l’equip directiu es reuneix trimestralment 
amb els representants de les. Es fa una acta de les 
informacions tractades i els acords presos que es 
passa a tots els representants de les comissions.  

Trimestralment. Membres de l’empresa 
Paidos, un representant 
les famílies i l’equip 
directiu. 

L’equip directiu informa a l’equip 
docent dels acords o decisions 
preses mitjançant reunió de 
claustre i la representant de 
famílies ho comunica a la junta 
d’AFA. 

5.3. Comissions de l’AFA: La comissió tèxtil, llibres, 
festes, delegades, camí escolar, coeducació, 
sostenibilitat, obres i Guiri Club està formada per 
representants de famílies i per l’equip directiu (i en 
algun cas per mestres de l’equip). També tenen 
com a objectiu prendre decisions necessàries per 
un bon funcionament d’escola. 

Depenent de cada 
comissió, es reuneixen 
quan és necessari. 

Representants de 
famílies i l’equip directiu. 

L’equip directiu informa a l’equip 
docent dels acords o decisions 
preses mitjançant una reunió del 
claustre i la representant de 
famílies a la reunió de junta d’AFA. 

 
 

6. INFORMACIONS A PAIDOS 

Tipus de comunicació a PAIDOS Quan es fa Qui les fa Com es comunica 

6.1. Reunió mestres i monitoratge: a l’inici de curs es 
fa una reunió de tot el personal de monitoratge i 
professorat per presentar-nos i fer la benvinguda al 
nou curs.  

La primera quinzena de 
setembre. 

L’equip de monitoratge i 
tot el claustre. 

Es comunica al coordinador/a de 
Paidos de forma oral o bé 
mitjançant el correu general de 
l’escola. Es prepara al juny del curs 
anterior. 
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6.2. Trobades diàries d’educadors/es: cada dia al 
migdia es fa un traspàs d’informació entre els 
monitors/es de cada classe i el seu tutor/a. 
Expliquen com ha anat l’estona del menjador i del 
migdia i si hi ha hagut alguna incidència. En aquest 
últim cas, es fa un full d’incidència des de Paidos i 
es fa arribar una còpia a direcció. 

Cada migdia. Tutor/a i monitor/a. 
El full d’incidències el fa 
la coordinadora de 
temps de migdia. 

De forma oral al migdia.  
En el cas d’incidència, es fa arribar 
el full corresponent a direcció i es 
comunica també oralment. 
 

6.3. Reunions extraordinàries monitoratge amb 
tutors/es: quan es considera necessari es pot 
convocar una reunió amb els monitors/es per tal de 
resoldre algun problema o establir actuacions 
conjuntes davant del grup classe o individualment a 
l’estona del migdia. 

Quan sigui necessari. Tutor/a i monitor/a.  
Si la incidència és greu 
també hi és la 
coordinador/a de Paidos 
i inclús la directora/cap 
d’estudis. 

De forma oral al migdia. 
 

6.4. Reunió amb les comissions d’escola: quan hi ha 
algun tema que implica a Paidos se’ls convida a 
participar de les comissions de l’escola. 

Quan sigui necessari. Els membres de la 
comissió i el 
coordinador/a de Paidos. 

La secretària fa la convocatòria 
mitjançant el correu general 
d’escola. 

 


