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1. Dades del centre 

 

Nom del centre: Escola Antoni Tàpies 

Codi del centre: 08038259 

Titularitat: Pública 

Etapa: Infantil i Primària 

Línies del centre: Dues línies 

Adreça: Pau Claris 6-8 

CP: 08830 

Municipi: Sant Boi de Llobregat 

Correu electrònic: a8038259@xtec.cat 

Web: www.escolaantonitapies.cat 

Equip Directiu:  

 Direcció: xxxxxxxxxxxxxxx 

 Cap d’Estudis: xxxxxxxxxxxxxxx 

 Secretaria: xxxxxxxxxxxxxxx 

Ensenyaments: 6 Unitats EI i 12 unitats Primària. 

Nombre de mestres: 27'5 mestres 

Nombre d’alumnat: 462  alumnes 

Data de presentació al claustre: Dijous 27 de setembre de 2018. 

Data de presentació al Consell Escolar: Dilluns, 1 d’octubre de 2018. 

Resolució d’aprovació per la direcció del centre: Dilluns, 1 d’octubre de 2018. 

 

 

 

 

LEC Decret 
155/2010 

LEC Decret 
155/2010 

Projecte de  
Direcció 

Projecte de  
Direcció 

Projecte de  
Direcció 
Projecte de  
Direcció 

Dades del 
centre 
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2. Presentació 

 

Tal i com s'estableix a la Llei d'Educació de Catalunya (Llei 12/2009, de 10 de juliol, 

d'Educació - LEC-) i al Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia de centres educatius, 

s'ha d'elaborar anualment la Programació General Anual de Centre (PGAC) en la qual es 

concreten les prioritats i tots els aspectes relatius a les activitats i funcionament del 

centre. 

 

En aquest document es concreta la PGAC del curs 2018-2019. S'han explicitat els 

objectius, les actuacions i els indicadors d'avaluació proposats per aquest curs a partir 

del Projecte de Direcció 2018-2022. S'han tingut en compte també les valoracions, 

propostes de millora i de continuïtat que es van recollir a la Memòria Anual de Centre i 

els resultats educatius del curs 2015/16, 2016/17 i 2017/18 així com els objectius 

prioritaris del Departament d'Ensenyament. S'ha fet un anàlisi i reflexió conjuntament 

amb el claustre de professorat i fruit d'aquestes reunions esdevé aquesta PGAC. 

 

Com a línia d'escola seguim donant resposta a les diferents realitats del nostre centre 

potenciant la formació integral de tot l'alumnat de l'escola. 

 

A l'Escola Antoni Tàpies aquest curs escolar donem prioritat als següents aspectes: 

- Posem la mirada en l'alumne com a protagonista del seu procés d'Ensenyament 

Aprenentatge 

- Donem continuïtat i millora al treball per ambients, espais d'aprenentatge amb 

docència compartida i treball per projectes a l'Educació Infantil, iniciats el curs 2016/17. 

- Donem continuïtat i millora al treball per projectes a Coneixement del Medi a tota 

l’Educació Primària, iniciat el curs 2016/17. 

 - Donem continuïtat als 30 minuts de lectura diària i apadrinament lector per a la 

millora de la  comprensió lectora en Llengua Catalana a tota la Primària 

- Donem un impuls a les TAC com a eina indispensable d’aprenentatge en les àrees 

instrumentals. 

- Treballem l'Atenció a la Diversitat per arribar amb més quantitat i qualitat a tot 

l’alumnat. 

- Adaptem l’avaluació objectiva i per competències, aprofitant la nova plataforma 

Presentació 
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Esfer@, segons l’ordre d’Avaluació ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny. 

- Millorem la relació família-escola, fent partícip  a les famílies en el dia a dia del nostre 

centre. 

 

L'Equip directiu ha coordinat el treball per elaborar aquest document amb la resta de la 

comunitat educativa: 

- Elaboració del document per part de l'Equip Directiu.  

- Anàlisi, reflexió i modificació del contingut en sessió de cicle. 

- Retorn a l’Equip Directiu, el qual elabora un únic document amb totes les 

aportacions dels cicles, comissions i coordinadors/es.  

- Presentació en sessió de Claustre. Si s’escau, s’inclouen d’altres 

aportacions/modificacions.  

- Transmissió via correu electrònic a tots/es els membres del Consell Escolar.  

- Presentació en sessió de Consell Escolar. Si s’escau, s’inclouen d’altres 

aportacions/modificacions.  

- Aprovació per part del Director. 

Al google sites intern de centre disposem del document compartit amb tot el personal 

docent i PAS del centre, perquè sigui a l'abast de tothom. 

No és un document tancat, sinó un document revisable en qualsevol moment per 

incloure una millora al llarg del curs escolar. 

Aquesta PGAC presenta un canvi de filosofia, un canvi de metodologia a l'aula 

substancial, consensuat al claustre de mestres, amb molta il·lusió i convenciment per 

tots nosaltres, hem aconseguit crear ponts de diàleg i arribar a grans acords pedagògics 

que sens dubte permetran encara més millorar el nostre centre.  

Ha estat presentada al Claustre el dijous 27 de setembre de 2018  i al consell escolar el 

dilluns 01 d'octubre de 2018. 
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3. Situació del context 

      

 

El nostre centre compta aquest curs 2018-19 amb un total de 6 grups d’Educació 

Infantil, 12 grups de Primària. 

Actualment composen la nostra escola: 462 alumnes matriculats, 27,5 membres d’equip 

docent, 1 TEI, 1  vetlladora a temps parcial (14h), 1 administrativa i  1 conserge a temps 

total i 1 a temps parcial. 

21 propietaris definitius, 1 d’ells Comissió de serveis fora del centre, 3 Comissió de 

serveis i 3,5 mestres interins/es. 

Incorporats a partir del 3 de setembre 2 substitutes per cobertura de reduccions. 

Hi ha 4 mestres (3 de Primària, i 1 d’Ed. Infantil) que s’han acollit a la reducció de 

jornada per majors de 55 anys.  

Pel que fa a les famílies, el teixit de pares i mares de l’escola Antoni Tàpies, està 

organitzat en una AFA que es troba en un procés de millora contínua amb una 

col·laboració molt fidel amb les activitats de l’Escola. 

Aquesta pren un paper actiu i compromès amb el centre i gestiona, sota supervisió de la 

Direcció del centre, les següents activitats: 
 

● Menjador escolar. 

● Acollida de l’alumnat de matí. 

● Activitats extraescolars. 

Enguany, l’estructura organitzativa i de gestió de l’AFA està essent molt partícip en les 

activitats del centre, amb reunions mensuals de planificació i seguiment amb l’Equip 

Directiu per la millora de la comunitat educativa. 

Pel que fa al vincle amb l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i les diferents iniciatives 

que s’impulsen, val la pena destacar les següents actuacions: 

● Manteniment del Projecte Escola 50/50 i marató Energètica. 

● Presència en el “Consell d’Infants”  

● Plans de promoció d’Esports. 

● Formació de l’Escola de mares i pares. 

● Consell escolar municipal 

 Escola 

 Famílies 

 Institucions 

 

Context 

AFA 

Ajuntament 
de Sant Boi 
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4. Línies de treball prioritàries a la programació anual 

  

4.1 Renovació metodològica. 

L’escola, entesa com un agent que ajuda les persones a arribar al seu màxim potencial, 
que pretén fer créixer i desenvolupar les habilitats de cadascú i vetllar pel projecte vital 
dels alumnes, que està en un moment de canvi.  

En aquest estat de renovació pedagògica i metodològica, són molts els agents que 
promouen i incentiven refer els idearis d’innovació educativa per adaptar-los als canvis 
que demana la societat actual. 

Apostem enguany per iniciar canvis en les estratègies metodològiques de treball, per tal 
d’assegurar la participació i l’aprofitament de tots els alumnes. Aquestes estratègies es 
centraran en: 

 

 

 

4.2 Participació familiar. 

Obrir les portes de l’escola a la participació de les famílies pretén ser un gest de 
complicitat i de confiança. Enguany, amb l’objectiu de potenciar l’aprofundiment en la 
nostra coneixença i el nostre model educatiu, apostem per seguir comptant amb les 
famílies com a expertes i per seguir col·laborant en les activitats de centre, sortides 
pedagògiques i decoració de setmana cultural. 

Estem fent un treball conjunt amb les altres escoles de Sant Boi en el que estem 
redissenyant el model d’entrevista personalitzada entre el tutor i la família. 

El treball conjunt, famílies i Escola,  ens permetrà enfortir els lligams i potenciarà la 
implicació de tothom que forma part de la Comunitat Educativa.  
 

 

 

 el treball cooperatiu 

 el treball per projectes 

 la docència compartida 

 ambients de treball 

 els espais d’aprenentatge 

 els racons de treball 

 suport escolar personalitzat (SEP) 

 les tutories individualitzades 

 el suport tecnològic (TAC) 

 els tallers 

 Impuls de la lectura i de l’anglès. 

 

Prioritats 
PGA 

Famílies 
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5. Funcionament i organització del curs:  

 

5.1 Estructura organitzativa de govern, pedagògica i de coordinació 

5.1.1  Tutories i especialitats 
 

Tutors/es d'educació Infantil: 

ED
U

C
A

C
IÓ

 IN
IF

A
N

TI
L Mestra/e 

Nivell/ 
Especialitat 

Adscripció  
als Cicles 

Comissió 

xxxxxxxxxxxxxxx P-3 A Ed. Infantil Material i sortides 

xxxxxxxxxxxxxxx P-3 B Ed. Infantil No fa comissió 

xxxxxxxxxxxxxxx P-4 A Ed. Infantil Coordinació 

xxxxxxxxxxxxxxx P-4 B Ed. Infantil Comissió de pati 

xxxxxxxxxxxxxxx P-5 A Ed. Infantil Comissió de festes 

xxxxxxxxxxxxxxx P-5 B Ed. Infantil Decoració 

 

Tutors/es del Cicle Inicial: 

C
IC

LE
 IN

IC
IA

L Mestra/e 
Nivell/ 

Especialitat 
Adscripció  
als Cicles 

Comissió 

xxxxxxxxxxxxxxx 1r A Cicle Inicial Comissió de TAC 

xxxxxxxxxxxxxxx 1r B Cicle Inicial Material i sortides 

xxxxxxxxxxxxxxx 2n A Cicle Inicial Comissió de pati 

xxxxxxxxxxxxxxx 2n B Cicle Inicial Coordinació 

 

Tutors/es del Cicle Mitjà: 

C
IC

LE
 M

IT
JÀ

 Mestra/e 
Nivell/ 

Especialitat 
Adscripció  
als Cicles 

Comissió 

xxxxxxxxxxxxxxx 3r A Cicle Mitjà Comissió de festes 

xxxxxxxxxxxxxxx 3r B Cicle Mitjà Material i sortides 

xxxxxxxxxxxxxxx 4t A Cicle Mitjà Coordinació 

xxxxxxxxxxxxxxx 4t B Cicle Mitjà Comissió de pati 

 

Tutors/es del Cicle Superior: 

C
IC

LE
  S

U
P

ER
IO

R
 

Mestra/e 
Nivell/ 

Especialitat 
Adscripció  
als Cicles 

Comissió 

xxxxxxxxxxxxxxx 5è A Cicle Superior Material i sortides 

xxxxxxxxxxxxxxx 5è B Cicle Superior Comissió de pati 

xxxxxxxxxxxxxxx 6è A Cicle Superior Coordinació 

xxxxxxxxxxxxxxx 6è B Cicle Superior Comissió de festes 
 

 

 

Tutories i 
especialitats 
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Es
p

ec
ia

lit
at

s 
Mestra/e 

Nivell/ 
Especialitat 

Adscripció  
als Cicles 

Comissió 

xxxxxxxxxxxxxxx Reforç Ed. Infantil Comissió TAC 

xxxxxxxxxxxxxxx Reforç Ed. Infantil Material i sortides 

xxxxxxxxxxxxxxx Reforç Ed. Infantil No comissió 

xxxxxxxxxxxxxxx Anglès Cicle Inicial Decoració 

xxxxxxxxxxxxxxx Castellà Cicle Inicial Reforç de TAC 

xxxxxxxxxxxxxxx Ed. Musical Cicle Inicial Comissió de festes 

xxxxxxxxxxxxxxx Ed. Física i anglès Cicle Mitjà Comissió TAC 

xxxxxxxxxxxxxxx Reforç Cicle Mitjà Reforç de festes 

xxxxxxxxxxxxxxx Anglès Cicle Mitjà Reforç de festes 

xxxxxxxxxxxxxxx Reforç Cicle Superior Decoració 

xxxxxxxxxxxxxxx Ed. Física Cicle Superior Comissió TAC 

xxxxxxxxxxxxxxx Ed. Especial Cicle Superior No comissió 
 

5.1.2 Assignació de càrrecs 

EQUIP DIRECTIU 

Director xxxxxxxxxxxxxxx 

Cap d’estudis xxxxxxxxxxxxxxx 

Secretària xxxxxxxxxxxxxxx 
 

ÒRGANS 
UNIPERSONALS DE 

COORDINACIÓ 

Càrrec / Coordinació Nom 

Coordinadora Educació Infantil  xxxxxxxxxxxxxxx 

Coordinadora Cicle Inicial  xxxxxxxxxxxxxxx 

Coordinadora Cicle Mitjà  xxxxxxxxxxxxxxx 

Coordinadora Cicle Superior  xxxxxxxxxxxxxxx 

Coordinadora TAC xxxxxxxxxxxxxxx 

Coordinadora LIC xxxxxxxxxxxxxxx 

Coordinadora Riscos Laborals xxxxxxxxxxxxxxx 
 

PAS 

Lloc de treball Nom 

Auxiliar Administrativa xxxxxxxxxxxxxxx 

Tècnica d’Educació Infantil (TEI) xxxxxxxxxxxxxxx 

Vetlladora (14 h) xxxxxxxxxxxxxxx 
 

SERVEIS  
 
 

EDUCATIUS 

Funció Nom 

Psicopedagoga de l’EAP xxxxxxxxxxxxxxx 

Treballadora social de l’EAP xxxxxxxxxxxxxxx 

Logopeda del CREDA xxxxxxxxxxxxxxx 
 

AJUNTAMENT 

Funció Nom 

Conserges xxxxxxxxxxxxxxx 

Personal neteja xxxxxxxxxxxxxxx 
 

AFA 

Funció Nom 

 Presidenta xxxxxxxxxxxxxxx 

Tresorera xxxxxxxxxxxxxxx 

Secretària xxxxxxxxxxxxxxx 
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5.2 Organització pedagògica de l’equip docent 

5.2.1 Consell de Direcció 

Aquest curs escolar pretenem millorar el Consell de Direcció format pels tres membres 

de l’equip directiu i les quatre coordinadores de cicle. Pretenem continuar essent un 

grup on puguem reflexionar i debatre diferents aspectes pedagògics i alhora prendre 

decisions conjuntes per una millora global del nostre centre. 

Les reunions seran els dimarts quinzenals i s’estructuraran en punts eminentment 

pedagògics. Els punts informatius s’enviaran directament via correu electrònic, i els 

punts pedagògics a debatre es parlaran en sessió de cicle els dijous. 

 

5.2.2 Claustre 

Programarem dos tipus de claustres. Uns claustres més informatius i de gestió un cop 

per trimestre, i uns claustres més pedagògics per compartir experiències, formacions, 

visites a altres escoles, xerrades... un cop al mes. 

 

5.2.3 Cicles 

Programarem dos tipus de cicles. Els dimarts que hi hagi consell de direcció, farem en 

dijous cicle de treball pedagògic. La resta de dijous farem cicles orientats a compartir el 

procés de canvi metodològic engegat fa dos cursos i al desenvolupament organitzatiu 

propi del cicle. 

L’equip Directiu estem assignats als diferents cicles, per tal de poder anar col·laborar i 

donar un cop de mà en aquest procés de canvi metodològic. 

 

5.2.4 Comissió d’Atenció a la Diversitat 

Partim del pla d'atenció a la diversitat revisat el juny del 2016, on es defineix la seva 

nova composició i les funcions dels diferents membres. 

Fa dos anys vam recuperar la figura d’una de les mestres d'Educació Especial, amb les 

funcions específiques que es detallen al PAD. Aquest curs escolar pretenem aprofundir 

més en l'atenció a la diversitat i fer referent a  les mestres d'EE en aquest àmbit, 

afiançant les hores d’atenció individual pròpia amb els alumnes amb necessitats. 

Aquest curs la mestra d’EE disposarà de dues hores d’hores no lectives per fer 

recolzament als tutors en l’elaboració i posada en pràctica dels Pis. I la referent de l’EAP 

farà equips docents i claustres sobre metodologies inclusives. 

Consell 
direcció 

Claustre 

Cicles 

CAD 



 

Programació general Anual de Centre                                                           Curs 2018-2019                              

11 

11 

5.2.5 Comissió social 

Fa dos cursos vam incorporar la Treballadora social de l'EAP per donar-li a la comissió un 

nou funcionament amb l'objectiu d'incidir més en l'alumnat amb risc social. 

Aquest curs volem insistir en la revisió de possibles alumnes  SCD amb reconeixement 

per part de l'EAP per tal d'actualitzar les dades socials del centre. 

Quant al treball conjunt amb les treballadores socials de l'ajuntament, vetllarem per 

donar continuïtat a les reunions periòdiques i seguiment d'alumnat, tot i que ha hagut 

un canvi de referents de centre. 

 

5.2.6 Formació del professorat 

Com a centre aquest curs escolar tots els mestres pretenem formar-nos amb 

metodologies d’aula més competencials. Actualment, tenim previstes dues formacions. 

Mitjançant el CRP, estem gestionant una formació d’Ambients per a les mestres del 

nostre claustre, conjuntament amb altres escoles. Així, volem insistir en el treball per 

ambients a Educació Infantil (objectiu 1 de la PGAC). 

També, el curs passat ens hem incorporat a la Xarxa de Competències Bàsiques i això 

comporta una formació per un grup impulsor que formarà al claustre per tal d’afiançar 

metodologies diverses adaptades al treball per Competències bàsiques. 

  

A continuació detallem els diferents seminaris i cursos en que participen els mestres de 

l'escola: 

 

- Seminari “La pedagogia dels ambients”: xxxxxxxxxxxxxxx 

- Curs de formació sobre Projectes de la Xarxa de Competències Bàsiques 

territorial: xxxxxxxxxxxxxxx 

- CoMfluim. Rúbrica de Canvi: xxxxxxxxxxxxxxx 

- Seminari d'Educació Física de mestres de Sant Boi: xxxxxxxxxxxxxxx 

- Seminari de coordinació de Primària - Secundària (Llengua): xxxxxxxxxxxxxxx 

- Seminari de coordinació de Primària - Secundària (Matemàtiques):  

xxxxxxxxxxxxxxx 

- - Seminari de Música de mestres de Sant Boi: xxxxxxxxxxxxxxx 

- Formació Cantània: xxxxxxxxxxxxxxx. 

Comissió 
Social 

Formació 
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- Coordinació d’especialistes de Llengua estrangera: anglès: xxxxxxxxxxxxxxx 

- Coordinació Pedagògica a Primària: seminari de Caps d’estudis: xxxxxxxxxxxxxxx- 

Coordinació Pedagògica a Primària: seminari de secretaris: xxxxxxxxxxxxxxx 

- Seminari TAC: xxxxxxxxxxxxxxx 

-Seminari Educació Infantil: Recursos TAC: M. xxxxxxxxxxxxxxx 

- Seminari d’ Àmbit de metodologies amb enfocament globalitzat ( 30 hores): xxxxxxx 

- Seminari de l’Escola: espais per habitar i temps per viure (30 hores): xxxxxxxxxxxxxxx 

- Taller “Detecció, diagnòstic i intervenció del TDAH ( 6 hores): xxxxxxxxxxxxxxx 

- Taller “Detecció, diagnòstic i intervenció del TEA ( 6 hores): xxxxxxxxxxxxxxx 

- Taller d’escriptura creativa a Primària: xxxxxxxxxxxxxxx. 

- Seguretat i salut laboral: Prevenció de riscos laborals. Nivell bàsic: xxxxxxx 
 
- Formació de Xarxa de Competències Bàsiques territorial (grup impulsor): 

xxxxxxxxxxxxxxx 

- Formació permanent directors/es del Baix Llobregat: xxxxxxxxxxxxxxx 

- Formador del seminaris de formació d’Esfer@ gestió acadèmica, administrativa i 

econòmica: xxxxxxxxxxxxxxx 

- Seminari de Sharing to learn: xxxxxxxxxxxxxxx 

 

5.2.7 Projectes de centre 

Els projectes en que participa el nostre centre són: 
- Centre Formador. 
- Consum de la Fruita. 
- Cruyff Courts 6vs6 
- Projecte 50/50 d’estalvi energètic. 
- Sharing to learn (novetat curs 2018-2019) 
 

5.2.8 Horari d’exclusives dels mestres 

*SEP POST LECTIU: De 1r a  6è Dilluns, dimecres i divendres de 12:30 a 13:00. 

Cicle HORARI Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous Divendres 

Ed. 

Infantil 

12:30-

13:30 

Nivell o  

especialitat 

 

12:30-

13:30 

Comissions/ 

Treball de 

cicle/ 

Consells de 

direcció 

12:30-

13:30 

 

 

Famílies 

12:30-

13:30 

Cicles/ 

Claustres/treball 

pedagògic 

 

 

Treball de 

cicle 

Ed. 

Primària 

13-14 12:30-

14 

13-14 12:30-

14 

Projectes 

Horari 
mestres 
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5.3 Organització de l’alumnat 

5.3.1 . Marc horari 
 

Acollida matinal: de 7:45 a 9h. 

EDUCACIÓ INFANTIL: de 9 a 12,30h i de 15h a 16,30h 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: de 9 a 12,30h i de 15h a 16,30h 

 

5.3.2. Calendari escolar 

 

Primer trimestre: del 12 de setembre al  21 de desembre de 2018. 

Segon trimestre: del  8 de gener al 12 d’abril de 2019. 

Tercer trimestre: del 23 d’abril al 21 de juny de 2019. 
 

Jornada intensiva (de 9 a 13h): 21 desembre i del 10 al 21 de juny de 2019. 
 

Els dies festius del curs seran: 

Nadal: Del  22 de desembre de 2018 al 7 de gener  de 2019 (ambdós inclosos).  

Setmana Santa: Del 13 d’abril al 22 d’abril de 2019(ambdós  inclosos). 

Festes de lliure disposició: 2 de novembre de 2018, 4 de març de 2019, 21 de maig de 
2019. 
 

Festes del poble: 7 de desembre 2018, 20 de maig de 2019, 10 de juny de 2019 

 

 

 
 

Horari 
alumnes 

Calendari 
escolar 
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5.3.3 Calendari d’avaluacions 

          Educació Infantil: 

1a Avaluació:  principis de febrer de 2019   

2a Avaluació:  28, 29 i 30 de maig de 2019  
 

E. Primària: 

1a Avaluació:  Del 10 al 18 de desembre de 2018 

2a Avaluació:  Del 20 al 28 de març de 2019    

3a Avaluació:  Del 4 al 13 de juny de 2019 

 

5.3.4 Calendari de  reunions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
És normatiu realitzar almenys una entrevista al curs amb cada família. 
En aquesta línia, es fan reunions individuals amb les famílies de P3 la primera setmana 
de setembre. 
Cal recollir el contingut de totes les entrevistes a la carpeta de classe de la promoció.  
Caldria començar des del mes d'octubre i abans de finals de segon trimestre caldria 
tenir-les totes fetes. 

P3 Dimarts 9 d’octubre a les 16:45h 

P4 Dimarts 25 de setembre a les 16:45 

P5 Dijous, 4 d’octubre a les 16:45h. 

1r Dijous 4 d’octubre a les 16:45h. 

2n Dimarts, 2 d’octubre a les 16:45h 

3r Dijous, 27 de setembre a les 16:45h 

4t Dimecres, 3 d’octubre a les 16:45h 

5è Divendres, 5 d’octubre a les 16:45h 

6è Dimecres, 26 de setembre a les 16:45h 

Calendari 
avaluacions 
i reunions 

Calendari 
de reunions 
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6. Objectius curs 2018/19 i indicadors de progrés 

 

Objectius curs 2018/19 Relació 
Obj. PdD 

Responsables Indicadors de progrés 

1. Millorar l'autonomia, potenciar la creativitat i la 
capacitat de comunicació i raonament a l'etapa 
d'Educació Infantil. 

4 Consell de 
Direcció 

1.1 Nombre d'alumnes que es mostren autònoms davant diferents 
situacions i/o activitats d'Ensenyament Aprenentatge. 
1.2 Nombre d'alumnes que es mostren creatius davant diferents 
situacions i/o activitats d'Ensenyament Aprenentatge. 
1.3 Nombre d'alumnes que es mostren comunicatius davant 
diferents situacions i/o activitats d'Ensenyament Aprenentatge. 

2. Millorar la competència d’Aprendre a aprendre en 
l’àrea de Coneixement del Medi a l’etapa Educació 
Primària  

4 Consell de 
Direcció 

2.1 Nombre d'alumnat que supera l’àrea de Coneixement del 
Medi. (1r a 6è) ( Competència en el coneixement i la interacció 
amb el món físic + Competència Social i Ciutadana + Competència 
d'Aprendre a Aprendre) 

3. Millorar el nivell de la competència lingüística en 
llengua catalana a l’Educació Primària 

1 Consell de 
Direcció 

3.1 Nombre d'alumnat que supera  l’àrea de català. (1r a 6é) 
(Competència lingüística) 
3.2 Nombre d'alumnat que supera la prova de català de l'avaluació 
diagnòstica de 3r. 
3.3 Nombre d'alumnat a la franja baixa en català a les proves de 
Competències bàsiques de 6è. 
3.4 Nombre d'alumnat a la franja mitjana en català a les proves de 
Competències bàsiques de 6è. 
3.5 Nombre d'alumnat a la franja alta en català a les proves de 
Competències bàsiques de 6è. 

4. Millorar la competència digital de tot l'alumnat. 5 Consell de 
Direcció 

4.1 Nombre d'alumnat d'infantil que es mostra autònom en les 
activitats proposades del programa informàtic scratch i  en 
activitats tecnològiques en general. 

4.2 Nombre d'alumnat de primària que supera l'avaluació interna 
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envers les activitats proposades del programa informàtic scratch. 

4.3 Nombre d'alumnat de primària que es mostra autònom fent 
servir els recursos digitals en les àrees de Medi i Català. 

5. Millorar l’atenció a la diversitat utilitzant metodologies 
per afavorir la inclusió del nostre alumnat. 

6 Consell de 
Direcció 

5.1 Grau de satisfacció dels mestres envers les pràctiques 
inclusives proposades per la CAD 

 

6. Avaluar de manera competencial i objectiva totes les 
àrees d’Educació Infantil i Primària. 

1,2,3,4 Consell de 
Direcció 

6.1 Grau de satisfacció dels mestres envers la nova manera 
d'avaluar. 

7. Millorar les relacions entre els diferents membres de la 
Comunitat Educativa. 

7 Equip Directiu 

AFA 

7.1 Nombre de famílies associades a l'AFA. 

7.2 Grau de participació de les famílies a les xerrades del centre. 

7.3 Grau de participació de les famílies a les sortides escolars. 

7.4 Grau de participació de les famílies a les activitats 
d'Ensenyament Aprenentatge. 

7.5 Grau de satisfacció de les famílies envers al centre. 

8. Millorar la projecció externa del centre. 8 Equip Directiu 

Coordinadora 
TAC 

8.1 Nombre de famílies que formen part del facebook del centre. 

8.2 Nombre de publicacions fetes al facebook. 

8.3 Nombre de visites a la web de l'escola. 

8.4 Índex de famílies que escullen l'escola com a primera opció. 
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Activitat:  1A. Treballem per ambients a l'Educació Infantil Objectiu 1: Millorar l'autonomia, potenciar la creativitat i la capacitat 

de comunicació i raonament a l'etapa d'Educació Infantil. 

Desenvolupament de l'activitat 

7 ambients per P3/P4/P5: Expressió corporal, l’Artista, l’hort, Juguem a ser, Filem prim, Som arquitectes, La 
llum i la foscor. 
En cada ambient l’alumnat trobarà diferents propostes de joc, treball... que lliurement escollirà per realitzar 
durant aquella sessió. El paper del mestre serà de guia, orientador, facilitador de materials i d’observador de 
cada nen/a. Al final de cada sessió el responsable de cada ambient farà una petita assemblea per compartir el 
que han après 
A cada ambient de P3/ P4/P5 aniran 16/17 nens i l’elecció és lliure. 

Alumnat a qui va dirigida P3, P4 i P5 

Responsables Mestres d'infantil 

Temporització 3 sessions de 1h i 30 min setmanals 

Recursos Material específic de cada ambient 

Instruments de recollida de dades Registre d'observacions 

Indicadors de procés 

Grau d'aplicació Qualitat de l’execució Grau d'impacte 

Indicador: S’han fet 

les sessions 

d’ambients previstes 

Resultat en % 
Indicador: S’han fet 

amb els recursos i 

materials adients i 

s’han anat revisant les 

propostes dels mestres 

Resultat 

en % 

Indicador: Grau de satisfacció dels 

docents envers aquesta metodologia 

Resultat en % 
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Activitat:  1B. Treball per projectes a P3, P4 i P5.   Objectiu 1: Millorar l'autonomia, potenciar la creativitat i la 

capacitat de comunicació i raonament a l'etapa d'Educació Infantil. 

Desenvolupament de l'activitat A partir de l’àrea de descoberta de l’entorn i d’un mateix, i de manera globalitzada, treballarem amb la 

metodologia de treball per projectes. L’acord del cicle és fer mínim un projecte per trimestre i grup. En quant al 

màxim no hi ha cap limitació. 

Alumnat a qui va dirigida P3, P4 i P5 

Responsables Mestres tutores d’infantil 

Temporització 3 sessions setmanals 

Recursos Els específics segons cada projecte (es detallaran a la documentació de cada projecte d’EI)  

Instruments de recollida de 

dades 

Registre d'observacions, els projectes, graella d'avaluació, graelles de documentació 

Indicadors de procés 

Grau d'aplicació Qualitat de l’execució Grau d'impacte 

Indicador: S’han fet 

les sessions de treball 

per projectes.  

Resultat en % Indicador: S’ha fet amb 

la metodologia de 

treball per projectes i 

amb els materials i 

recursos previstos 

Resultat 

en % 

Indicador: Nombre de projectes a cada 

nivell i grau de satisfacció de mestres dels 

mateixos 

Resultat en % 
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Activitat:  1C. Espais d’Aprenentatge a P4 i P5.           Objectiu 1: Millorar l'autonomia, potenciar la creativitat i la capacitat de 

comunicació i raonament a l'etapa d'Educació Infantil. 

Desenvolupament de 

l'activitat 

Docència compartida en llenguatge escrit i lògica matemàtica en 3 espais d’aprenentatge: Un amb la mestra tutora amb 

feines de llengua o matemàtiques que requereixen més ajut de l’adult, un amb la mestra de suport amb una tasca de 

llengua o matemàtiques  amb un recurs digital i un de treball més autònom.  

Alumnat a qui va 

dirigida 

P4 i P5 

Responsables Tutores de P4 i P5, Àngels P. I Blanca. 

Temporització 2 sessions de 1h i 30 min a cada grup classe de P4 i P5 

Recursos Aules de P4 i P5, PDIs, Ordinadors portàtils, tablets, beebots  i material específic per a cada activitat. 

Instruments de 

recollida de dades 

Registre d’observació, quadern d’avaluació. 

Indicadors de procés 

Grau d’aplicació Qualitat de l’execució Grau d’impacte 

Indicador: S’han fet les 

sessions d’espais 

d’aprenentatges 

Resultat en % Indicador: S’han fet 

amb els recursos 

previstos i els 

materials necessaris 

tal i com estaven 

programades 

Resultat en % Indicador: Grau de 

satisfacció de les 

mestres en relació als 

diferents espais 

Resultat en % 
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Activitat:  2A. Concreció i elaboració d’una programació 

d’aula competencial a les àrees de Coneixement del Medi  a 

tota la Primària.           

Objectiu 2: Millorar la competència d’Aprendre a aprendre en l’àrea de 

Coneixement del Medi a l’etapa Educació Primària 

Desenvolupament de 

l’activitat 

A partir del currículum de Coneixement del Medi, elaborarem uns projectes propis d’aquest àrea, més les competències 

digitals i d’Aprendre a Aprendre. 

Alumnat a qui va 

dirigida 

1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è 

Responsables Tutors/es de Primària 

Temporització Els dimecres  de 12:30 a 14h 

Recursos Currículum de Primària, documents de competències, ordinador i plantilla per documentar 

Instruments de 

recollida de dades 

Graelles per documentar acordades al Consell de Direcció (comunes per tota la Primària) 

Indicadors de procés 

Grau d’aplicació Qualitat de l’execució Grau d’impacte 

Indicador: S’han 

elaborat els 

documents dels  

Projectes 

Resultat en % Indicador: S’han 

entregat amb el temps 

acordat i en la plantilla 

acordada 

Resultat en % Indicador: Grau de 

satisfacció dels 

mestres  

Resultat en % 

   

 

 

 

 



 

Programació general Anual de Centre                                                                                                                                                      Curs 2018-2019                             21 

Activitat:  2B. Desenvolupament de Projectes  que integrin les àrees de Coneixement 

del Medi  i la competència digital a tota la Primària.           

Objectiu 2: Millorar la competència d’Aprendre a 

aprendre en l’àrea de Coneixement del Medi a l’etapa 

Educació Primària 

Desenvolupament de 

l’activitat 

Durant 4 sessions a la setmana, dues amb Docència Compartida, els alumnes treballaran amb metodologies variades 

(treball per projectes, cooperatiu, experimentaran, manipularan, investigaran...) l’àrea de medi, fent servir diversos 

recursos digitals, entre d’altres. El paper del mestre s’encaminarà a fer de guia, acompanyant, orientador... partint dels seus 

interessos i atenent les demandes d’aprenentatge.  

Alumnat a qui va 

dirigida 

1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è 

Responsables Tutors/es de Primària 

Temporització 4 sessions setmanals, 2 de les quals amb dos mestres a l’aula 

Recursos Els específics segons cada Projecte (es detallaran a la documentació de cada Projecte) 

Instruments de 

recollida de dades 

Registre d’observacions, graelles d’avaluació 

Indicadors de procés 

Grau d'aplicació Qualitat de l’execució Grau d'impacte 

Indicador: S’han fet les 

4 sessions de 

projectes a la setmana 

Resultat en % Indicador: S’han 

desenvolupat amb la 

metodologia, recursos 

i materials previstos 

Resultat 

en % 

Indicador: Grau de satisfacció dels 

mestres 

Resultat en % 
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Activitat:  2C. Desenvolupament de les competències transversals mitjançant la 

participació en la Xarxa de CB i desenvolupament del treball per competències 

(treball cooperatiu)           

Objectiu 2: Millorar la competència d’Aprendre a 

aprendre en l’àrea de Coneixement del Medi a l’etapa 

Educació Primària 

Desenvolupament de 

l’activitat 

A partir de la formació de la xarxa de CB es dissenyaran activitats i avaluacions competencials per tal de millorar les 

competències transversals i el treball cooperatiu.  

Alumnat a qui va 

dirigida 

1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è 

Responsables Tutors/es de Primària 

Temporització 20 hores presencials. 

Recursos Documentació del curs de la Xarxa de CB. 

Instruments de 

recollida de dades 

Registre d’observacions, graelles d’avaluació 

Indicadors de procés 

Grau d'aplicació Qualitat de l’execució Grau d'impacte 

Indicador: S’han fet les 

4 sessions de 

projectes a la setmana 

Resultat en % Indicador: S’han 

desenvolupat amb la 

metodologia, recursos 

i materials previstos 

Resultat 

en % 

Indicador: Grau de satisfacció dels 

mestres 

Resultat en % 
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Activitat:  3A. Concreció i elaboració d'una programació d'aula competencial a l’àrea 

de llengua catalana a tota la Primària.           

Objectiu 3: Millorar el nivell de la competència 

lingüística en llengua catalana a l’Educació Primària 

Desenvolupament de 

l'activitat 

A partir del currículum de Llengua catalana, elaborarem unes programacions   pròpies d’aquest àrea, més les competències 

digitals i d’Aprendre a Aprendre. 

Alumnat a qui va 

dirigida 

1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è 

Responsables Tutors/es de Primària 

Temporització Els dimecres de 12:30 a 14h 

Recursos Currículum de Primària, documents de competències, ordinador i plantilla per documentar 

Instruments de 

recollida de dades 

Graelles per documentar acordades al Consell de Direcció (comunes per tota la Primària) 

Indicadors de procés 

Grau d'aplicació Qualitat de l’execució Grau d'impacte 

Indicador: S’han 

elaborat els 

documents de les 

programacions 

Resultat en % Indicador: S’han 

entregat amb el temps 

acordat i en la plantilla 

acordada 

Resultat 

en % 

Indicador: Grau de satisfacció dels 

mestres  

Resultat en % 
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Activitat:  3B. Desenvolupament de sessions de lectura per millorar la comprensió 

lectora a l’àrea de Llengua Catalana. 

Objectiu 3: Millorar el nivell de la competència 

lingüística en llengua catalana a l’Educació Primària 

Desenvolupament de 

l'activitat 

Durant 4 sessions a la setmana els alumnes treballaran la lectura amb metodologies variades  (gust per la lectura, 

comprensió lectora, saber llegir ...) l’àrea de llengua catalana. El paper del mestre s’encaminarà a fer de guia, acompanyant, 

orientador...  

Alumnat a qui va 

dirigida 

1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è 

Responsables Tutors/es de Primària 

Temporització 4 sessions setmanals, el Cicle Inicial comptarà amb dues mestres a l’aula per reforçar el procés de lecto-escriptura 

Recursos Els específics segons cada bloc de l’àrea. 

Instruments de 

recollida de dades 

Registre d’observacions, graelles d’avaluació 

Indicadors de procés 

Grau d'aplicació Qualitat de l’execució Grau d'impacte 

Indicador: S’han fet les 

4 sessions de lectura a 

la setmana 

Resultat en % Indicador: S’han 

desenvolupat amb la 

metodologia, recursos 

i materials previstos 

Resultat 

en % 

Indicador: Grau de satisfacció dels 

mestres 

Resultat en % 
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Activitat:  3C. Realització d’activitats d’apadrinament lector en l’Educació Primària           Objectiu 3: Millorar el nivell de la competència 

lingüística en llengua catalana a l’Educació Primària 

Desenvolupament de 

l'activitat 

Durant 1 sessió a la setmana tots els alumnes des de P4 fins a 6è faran l’activitat d’apadrinament lector, la qual consisteix 

en que un alumne d’un curs superior apadrina a un alumne d’un curs inferior per treballar la lectura de manera cooperativa. 

Alumnat a qui va 

dirigida 

1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è 

Responsables Tutors/es de Primària 

Temporització 1 sessions setmanals, el Cicle Inicial comptarà amb dues mestres a l’aula per reforçar el procés de lecto-escriptura 

Recursos Els específics segons cada curs 

Instruments de 

recollida de dades 

Registre d’observacions, graelles d’avaluació 

Indicadors de procés 

Grau d'aplicació Qualitat de l’execució Grau d'impacte 

Indicador: S’han fet la 

sessió  

d’apadrinament a  la 

setmana 

Resultat en % Indicador: S’han 

desenvolupat amb la 

metodologia, recursos 

i materials previstos 

Resultat 

en % 

Indicador: Grau de satisfacció dels 

mestres 

Resultat en % 
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Activitat:  4A. Programem amb l'scratch i beebots           Objectiu 4: Millorar la competència digital de tot l'alumnat. 

Desenvolupament de 

l'activitat 

Realitzarem programació en scratch i beebots  a tots els nivells 

Alumnat a qui va 

dirigida 

P3, P4, P5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è 

Responsables Comissió TAC (integrada per un mestre de cada cicle i una coordinadora) 

Temporització E.I: Setmanal en mig grup classe.  

EP: En tallers intercicle. 

Recursos Tablets i programa informàtic. 

Instruments de 

recollida de dades 

Registre d’observació i graelles d’avaluació. 

Indicadors de procés 

Grau d'aplicació Qualitat de l’execució Grau d'impacte 

Indicador: S’han fet les 

sessions programades 

de programació en 

scratch 

Resultat en % Indicador: S’han fet 

amb el temps, 

recursos i materials 

previstos 

Resultat en % Indicador: Grau de 

satisfacció dels 

mestres  

Resultat en % 
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Activitat:  4B. Integració de les TAC en les diferents àrees del currículum d'educació Infantil.          Objectiu 4: Millorar la competència digital 

de tot l'alumnat. 

Desenvolupament de 

l'activitat 

Amb les sessions de treball de docències compartides , projectes  i espais d’aprenentatge a EI, introduirem les TAC de 

manera sistemàtica. Hem introduït una sessió de 1h 30m amb grup desdoblat per treballar les TAC. 

Alumnat a qui va 

dirigida 

P3, P4, P5. 

Responsables Mestres del cicle 

Temporització Diària 

Recursos PDIs, tablets, ordinadors de taula, ordinadors portàtils... 

Instruments de 

recollida de dades 

Registre d’observacions, registre d’avaluació. 

Indicadors de procés 

Grau d'aplicació Qualitat de l’execució Grau d'impacte 

Indicador: Els alumnes 

han utilitzat les TAC en 

diferents activitats 

d’ensenyament 

aprenentatge mínim 

quatre cops per 

setmana 

Resultat en % Indicador: Els alumnes 

han utilitzats diferents 

recursos TAC 

Resultat en % Indicador: Grau de 

satisfacció per part de 

mestres  

Resultat en % 
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Activitat:  4C. Integració de les TAC en les àrees de Coneixement del Medi a l'etapa d'Educació 

Primària.           

Objectiu 4: Millorar la competència digital 

de tot l'alumnat. 

Desenvolupament de 

l'activitat 

Amb les sessions de projectes  a Primària introduirem les TAC de manera sistemàtica. 

Alumnat a qui va 

dirigida 

1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è 

Responsables Tutors/es de Primària. 

Temporització Diària 

Recursos PDIs, tablets, ordinadors de taula, ordinadors portàtils, càmeres de fotos, correu electrònic... 

Instruments de 

recollida de dades 

Registre d’observacions, registre d’avaluació 

Indicadors de procés 

Grau d'aplicació Qualitat de l’execució Grau d'impacte 

Indicador: Els alumnes 

han utilitzat les TAC en 

diferents activitats 

d’ensenyament 

aprenentatge mínim 

dos cops per setmana 

Resultat en % Indicador: Els alumnes 

han utilitzats diferents 

recursos TAC 

Resultat en % Indicador: Grau de 

satisfacció per part 

dels mestres  

Resultat en % 
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Activitat:  5A. Creació i promoció de pràctiques inclusives des del 

marc de la CAD 

Objectiu 5:  Millorar l’atenció a la diversitat utilitzant metodologies per 

afavorir la inclusió del nostre alumnat. 

Desenvolupament de l'activitat En el marc de la CAD organitzarem un conjunt d’activitats i recursos per a millorar la inclusió dels alumnes en el 

centre. Realitzarem equips docents i de coordinació per tal de minimitzar les dificultats que sorgeixen a les aules, 

fent participar als mestres corresponents. 

Alumnat a qui va dirigida tot 

Responsables CAD. 

Temporització Tot el curs. 

Recursos Decret 150/2017 i recursos oferts pel Servei Educatiu de zona. 

Instruments de recollida de dades Actes de CAD 

Indicadors de procés 

Grau d'aplicació Qualitat de 

l’execució 

Grau d'impacte 

Indicador: S'han fet les 

reunions plantejades per 

parlar d'avaluació 

Resultat en % Indicador: S'han 

fet amb les 

persones del 

Consell de Direcció 

i s'ha reflexionat 

posteriorment als 

Cicles 

Resultat 

en % 

Indicador: S'ha implementat una avaluació 

més objectiva en medi i català  

Resultat en % 
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Activitat:  6A. Reflexió i implementació de criteris comuns i objectius 

per l'Avaluació competencial de totes les àrees d’Educació Primària 

Objectiu 6:  Avaluar de manera competencial i objectiva totes les àrees 

d’Educació  Infantil i Primària. 

Desenvolupament de l'activitat Reflexionarem conjuntament sobre com avaluem totes les  àrees per tal d'aconseguir una avaluació més objectiva i 

competencial. 

Alumnat a qui va dirigida 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è 

Responsables Consell de Direcció 

Temporització Tot el curs. 

Recursos Currículum, Ordre d'avaluació, informes d'avaluació per les famílies. 

Instruments de recollida de dades Actes del consell de direcció 

Indicadors de procés 

Grau d'aplicació Qualitat de 

l’execució 

Grau d'impacte 

Indicador: S'han fet les 

reunions plantejades per 

parlar d'avaluació 

Resultat en % Indicador: S'han 

fet amb les 

persones del 

Consell de Direcció 

i s'ha reflexionat 

posteriorment als 

Cicles 

Resultat 

en % 

Indicador: S'ha implementat una avaluació 

més objectiva en medi i català  

Resultat en % 
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Activitat:  6B. Consolidació d'activitats d'autoavaluació per part de tot l'alumnat. Objectiu 6:  Avaluar de manera 

competencial i objectiva totes les àrees 

d’Educació  Infantil i Primària. 

Desenvolupament de 

l'activitat 

Continuïtat i aprofundiment d’activitats d’autoavaluació periòdiques en funció de cada nivell. 

Alumnat a qui va 

dirigida 

P3, P4, P5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è. 

Responsables Tots els mestres del centre 

Temporització Segons cada nivell  

Recursos Activitats d’autoavaluació, Editorial Barcanova (Axioma) 

Instruments de 

recollida de dades 

Graelles d’avaluació 

Indicadors de procés 

Grau d'aplicació Qualitat de l’execució Grau d'impacte 

Indicador: S’han fet les 

activitats 

d’autoavaluació 

plantejades 

Resultat en % Indicador: S’han fet en 

el temps programat 

segons cada nivell i 

s’ha fet una reflexió 

del resultat 

Resultat en % Indicador: Nombre 

d'alumnes que ajusten 

la seva autoavaluació 

a la seva avaluació 

Resultat en % 
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Activitat:  6C. Iniciació a la coavaluació en les àrees de Coneixement 

del Medi i Català i a la competència d'Aprendre a Aprendre al Cicle 

Superior. 

Objectiu 6: Avaluar de manera competencial i objectiva totes les àrees 

d’Educació  Infantil i Primària. 

Desenvolupament de 

l'activitat 

Al finalitzar cada sessió de projecte els alumnes del CS faran una coavaluació sobre aspectes varis de la competència 

d'aprendre a aprendre (a nivell d'equip de treball).  

Al final de cada projecte, es fa una coavaluació a nivell de tot el grup classe de la defensa oral que cada equip de treball fa 

sobre el seu projecte final. 

Alumnat a qui va 

dirigida 

5è i 6è 

Responsables Tutors del CS 

Temporització Anual 

Recursos Material específic detallat a cada projecte. 

Instruments de 

recollida de dades 

Graelles individuals, de l'equip de treball i dels mestres 

Indicadors de procés 

Grau d'aplicació Qualitat de l’execució Grau d'impacte 

Indicador: S'han fet les 

coavaluacions 

Resultat en % Indicador: S'han fet 

les coavaluacions en 

cada sessió de 

projecte  i una global 

en finalitzar-la 

Resultat 

en % 

Indicador: Nombre  d'alumnes que han 

millorat els seus aprenentatges a partir 

de les coavaluacions 

Resultat en % 
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Activitat:  7A. Revisió de l'estructura de les reunions d'inici de curs dels tutors amb les famílies. Objectiu 7: Millorar les relacions entre els 

diferents membres de la Comunitat 

Educativa. 

Desenvolupament de 

l'activitat 

Revisarem els guions i presentacions de les reunions d’inici de curs de manera vertical per veure si tenim una estructura 

comú i compartida i analitzarem si els punts tractats són els clau per informar a les famílies del projecte i funcionament de 

centre i del nivell en concret a qui va dirigida la reunió.  

Alumnat a qui va 

dirigida 

P3, P4, P5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è 

Responsables Mestres tutors/es 

Temporització Al llarg del curs. 

Recursos Guions i presentacions de l’entrevistes d’inici de curs de cursos anteriors, reunió de claustre, reunió del consell de direcció 

Instruments de 

recollida de dades 

Actes de claustres, actes del consell de direcció, guions modificats 

Indicadors de procés 

Grau d'aplicació Qualitat de l’execució Grau d'impacte 

Indicador: S’han 

revisat els guions i s’ha 

modificat l’horari de 

reunions d’inici de 

curs 

Resultat en % Indicador: El guió 

recull tots aquells 

punts que volem 

transmetre i s’explica 

en aquelles reunions 

el canvi metodològic 

Resultat en % Indicador: Grau de 

participació i 

satisfacció de les 

famílies i grau de 

satisfacció dels 

mestres 

Resultat en % 
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Activitat:  7B. Ampliació de les xerrades de temes educatius per les famílies. Objectiu 7: Millorar les relacions entre els 

diferents membres de la Comunitat 

Educativa. 

Desenvolupament de 

l'activitat 

Continuació de les xerrades educatives per les famílies i si es possible ampliació en nombre i en tipologia de temàtiques 

Alumnat a qui va 

dirigida 

Famílies de P3 a 6è 

Responsables Equip Directiu 

Temporització 1 per trimestre 

Recursos Experts en temàtiques concretes 

Instruments de 

recollida de dades 

Llistat d’assistència, presentació de la xerrada. 

Indicadors de procés 

Grau d'aplicació Qualitat de l’execució Grau d'impacte 

Indicador: S’han fet les 

xarrades plantejades 

Resultat en % Indicador: Han estat 

temàtiques de 

l’interès de les famílies 

i s’han fet en un horari 

facilitador de 

l’assistència 

Resultat en % Indicador: Grau de 

satisfacció i 

participació de les 

famílies 

Resultat en % 
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Activitat:  7C. Participació de les famílies en les sortides escolars. Objectiu 7: Millorar les relacions entre els 

diferents membres de la Comunitat 

Educativa. 

Desenvolupament de 

l'activitat 

Pretenem continuar en que les famílies ens acompanyin a les sortides escolars durant tot el curs. 

Alumnat a qui va 

dirigida 

P3 a 6è 

Responsables Tutors/es 

Temporització Anual 

Recursos  

Instruments de 

recollida de dades 

Graella de seguiment 

Indicadors de procés 

Grau d'aplicació Qualitat de l’execució Grau d'impacte 

Indicador: Han 

acompanyat les 

famílies a totes les 

sortides plantejades 

Resultat en % Indicador: s’han 

implicat famílies 

diferents i han 

complert les 

expectatives 

desitjades 

Resultat en % Indicador: Grau de 

satisfacció de famílies i 

mestres  

Resultat en % 
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Activitat:  7D. Realització d'activitats d'aula amb la participació de les famílies. Objectiu 7: Millorar les relacions entre els 

diferents membres de la Comunitat 

Educativa. 

Desenvolupament de 

l'activitat 

Realitzarem activitats per a  que les famílies puguin entrar a les aules en diferents activitats d’Ensenyament Aprenentatge 

Alumnat a qui va 

dirigida 

P3, P4, P5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è. 

Responsables Tots els mestres del centre 

Temporització Mínim un cop a l’any a cada aula 

Recursos Les famílies 

Instruments de 

recollida de dades 

Graella de control de participació 

Indicadors de procés 

Grau d'aplicació Qualitat de l’execució Grau d'impacte 

Indicador: Han 

participat  famílies en 

activitats d’EA 

Resultat en % Indicador: S’ha pactat 

amb cada família el 

paper a desenvolupar 

en aquella activitat 

Resultat en % Indicador: Grau de 

satisfacció de mestres 

i famílies  

Resultat en % 
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Activitat:  7E. Realització del Projecte de Convivència del centre. Objectiu 7: Millorar les relacions entre els 

diferents membres de la Comunitat 

Educativa. 

Desenvolupament de 

l'activitat 

L’equip Directiu farà una proposta  de projecte de Convivència que consensuarà amb el Consell de Direcció. Posteriorment 

es debatrà i reflexionarà als cicles i al consell escolar. Finalment aprovarem en sessió de Consell escolar el Projecte final i en 

farem difusió a tota la comunitat educativa. 

Alumnat a qui va 

dirigida 

A tota la comunitat educativa 

Responsables Equip directiu 

Temporització Anual 

Recursos Orientacions del Departament d’Ensenyament, LEC, Decret d’Autonomia de Centres. 

Instruments de 

recollida de dades 

El projecte final, actes de cicles, consell de direcció i consell escolar. 

Indicadors de procés 

Grau d'aplicació Qualitat de l’execució Grau d'impacte 

Indicador: S’ha 

elaborat el projecte de 

convivència 

Resultat en % Indicador: S’ha fet 

amb el temps previst 

compartit amb la 

comunitat educativa 

Resultat en % Indicador: Grau de 

satisfacció de mestres 

i famílies del Consell 

Escolar 

Resultat en % 
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Activitat:  8A. Potenciació de la  pàgina web. Objectiu 8: Millorar la projecció externa del 

centre. 

Desenvolupament de 

l'activitat 

Seguirem implementant la  pàgina web més dinàmica i atractiva on publicarem més activitats d’ensenyament aprenentatge. 

Alumnat a qui va 

dirigida 

A tota la comunitat educativa 

Responsables Coordinadora TAC 

Temporització Tot el curs 

Recursos Arxius de l’actual web, documents de centre, programa NODES 

Instruments de 

recollida de dades 

La web 

Indicadors de procés 

Grau d'aplicació Qualitat de l’execució Grau d'impacte 

Indicador: S’han 

introduït 

modificacions a  la 

nova web 

Resultat en % Indicador: S’ha fet 

difusió d’aquesta nova 

web abans de la 

castanyada i ha estat 

activa i actualitzada 

durant tot el curs 

escolar 

Resultat en % Indicador: Grau de 

satisfacció de mestres 

i famílies 

Resultat en % 
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Activitat:  8B. Potenciació del facebook de centre. Objectiu 8: Millorar la projecció externa del 

centre. 

Desenvolupament de 

l'activitat 

Potenciarem el  facebook de centre per promoure activitats del centre, informacions rellevants  i crear un vincle més proper 

amb les famílies 

Alumnat a qui va 

dirigida 

A tota la comunitat educativa 

Responsables Direcció i Coordinadora TAC 

Temporització Anual 

Recursos Aplicació facebook 

Instruments de 

recollida de dades 

Visites i publicacions al facebook 

Indicadors de procés 

Grau d'aplicació Qualitat de l’execució Grau d'impacte 

Indicador: S’ha 

potenciat el facebook 

Resultat en % Indicador: S’ha fet 

mínim una publicació 

mensual relacionada 

amb informacions o 

activitats del centre 

Resultat en % Indicador: Grau de 

satisfacció de l'ED i les 

famílies 

Resultat en % 
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Activitat:  8C. Potenciació del  twitter de centre. Objectiu 8: Millorar la projecció externa del 

centre. 

Desenvolupament de 

l'activitat 

Potenciarem el  twitter de centre per promoure activitats del centre, informacions rellevants, articles pedagògics… 

Alumnat a qui va 

dirigida 

A tota la comunitat educativa 

Responsables Direcció i Coordinadora TAC 

Temporització Anual 

Recursos Aplicació twitter 

Instruments de 

recollida de dades 

Visites i publicacions al twitter 

Indicadors de procés 

Grau d'aplicació Qualitat de l’execució Grau d'impacte 

Indicador: S’ha 

potenciat el twitter 

Resultat en % Indicador: S’ha fet 

mínim una publicació 

mensual relacionada 

amb informacions o 

activitats del centre 

Resultat en % Indicador: Grau de 

satisfacció de l'ED i les 

famílies 

Resultat en % 
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Activitat:  8D. Revisió de l’estructura de les portes obertes. Objectiu 8: Millorar la projecció externa del 

centre. 

Desenvolupament de 

l'activitat 

Reflexionarem sobre la informació  del projecte de centre que donarem a les famílies de cara les portes obertes. 

Alumnat a qui va 

dirigida 

Població de Sant Boi  

Responsables Equip Directiu 

Temporització 1r Semestre del curs 

Recursos Imatges del centre, Projecte del centre 

Instruments de 

recollida de dades 

Carpeta i dossier informatiu. 

Indicadors de procés 

Grau d'aplicació Qualitat de l’execució Grau d'impacte 

Indicador: S’ha fet el 

tríptic 

Resultat en % Indicador: S’ha fet 

amb el temps i 

recursos previstos 

Resultat en % Indicador: Grau de 

satisfacció dels 

mestres 

Resultat en % 
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8. Interrelació dels Indicadors d'avaluació 

 

Objectius i activitats Indicadors d'avaluació 

Objectiu 1:  

Millorar l'autonomia, potenciar la creativitat i la 

capacitat de comunicació i raonament a l'etapa 

d'Educació Infantil. 

Indicador 1.1: Nombre d'alumnes que es mostren autònoms 
davant diferents situacions i/o activitats d'Ensenyament 
Aprenentatge. 

Ii Io Ir 

- 70%  

Indicador 1.2: Nombre d'alumnes que es mostren creatius 
davant diferents situacions i/o activitats d'Ensenyament 
Aprenentatge. 

Ii Io Ir 

- 70%  

Indicador 1.3: Nombre d'alumnes que es mostren 

comunicatius davant diferents situacions i/o activitats 

d'Ensenyament Aprenentatge. 

Ii Io Ir 

- 70%  

Activitat 1A: Treballem per ambients a l'Educació Infantil: 

expressió, joc , filar prim, som arquitectes, artístic, 

experimentació, fem petits mons, juguem a ser... 

G.A: Q.E: G.I: 

Activitat 1B: Treball per projectes a P3, P4 i P5.   G.A: Q.E: G.I: 

Activitat 1C: Espais d’Aprenentatge a P4 i P5.           G.A: Q.E: G.I: 

Activitat 1D: Documentació del canvi metodològic dels 

treball per projectes i dels espais d'aprenentatge. 

G.A: Q.E: G.I: 

Reflexió dels resultats obtinguts i propostes de millora: 

*Grau d'aplicació **Qualitat de l’execució ***Grau d'impacte 

Indicador: S’han fet les sessions  

previstes 
Resultat en % 

Indicador: S’han fet amb els recursos i materials 

adients i s’han anat revisant les propostes dels 

mestres 

Resultat en % Indicador: Grau de satisfacció dels 

docents envers aquesta metodologia 

Resultat en % 
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Objectius i activitats Indicadors d'avaluació 

Objectiu 2: 

Millorar la competència d’Aprendre a aprendre en 

l’àrea de Coneixement del Medi a l’etapa Educació 

Primària 

 

 

 

 

Indicador 2.1: Nombre d'alumnat que supera l’àrea de 

Coneixement del Medi. (1r a 6è) 

Ii Io Ir 

- 90%  

Activitat 2A: Concreció i elaboració d'una programació 

d'aula competencial a l’àrea de Coneixement del Medi a 

tota la Primària.           

G.A: Q.E: G.I: 

Activitat 2B: Desenvolupament de Projectes  que integrin 

l’àrea de Coneixement del Medi  i la competència digital 

a tota la Primària.           

G.A: Q.E: G.I: 

Reflexió dels resultats obtinguts i propostes de millora: 

*Grau d'aplicació **Qualitat de l’execució ***Grau d'impacte 

Indicador: S’han fet les sessions  

previstes 
Resultat en % 

Indicador: S’han fet amb els recursos i materials 

adients i s’han anat revisant les propostes dels 

mestres 

Resultat en % Indicador: Grau de satisfacció dels 

docents envers aquesta metodologia 

Resultat en % 
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Objectius i activitats Indicadors d'avaluació 

Objectiu 3: 

Millorar el nivell de la competència 

lingüística en llengua catalana a 

l’Educació Primària 

Indicador 3.1: Nombre d'alumnat que supera l’àrea de català. (1r a 6é) Ii Io Ir 

- 80%  

Indicador 3.2: Nombre d'alumnat que supera la prova de català de l'avaluació 

diagnòstica. 

Ii Io Ir 

84% %  

Indicador 3.3: Nombre d'alumnat a la franja baixa en català a les proves de 

Competències bàsiques de 6è. 

Ii Io Ir 

14,9% 20%  

Indicador 3.4: Nombre d'alumnat a la franja mitjana en català a les proves de 

Competències bàsiques de 6è. 

Ii Io Ir 

55,3% 60%  

Indicador 3.5: Nombre d'alumnat a la franja alta en català a les proves de 

Competències bàsiques de 6è. 

Ii Io Ir 

29,8% 15%  

Activitat 3A: Concreció i elaboració 

d'una programació d'aula competencial 

de l’àrea de llengua catalana.           

G.A: Q.E: G.I: 

Activitat 3B: Desenvolupament de 

sessions de lectura per millorar la 

comprensió lectora a l’àrea de Llengua 

Catalana. 

G.A: Q.E: G.I: 

Activitat 3C: Realització d’activitats 

d’apadrinament lector en l’Educació 

Primària 

G.A: Q.E: G.I: 

Reflexió dels resultats obtinguts i propostes de millora: 

*Grau d'aplicació **Qualitat de l’execució ***Grau d'impacte 

Indicador: S’han fet les sessions  

previstes 
Resultat en % 

Indicador: S’han fet amb els recursos i materials 

adients i s’han anat revisant les propostes dels 

mestres 

Resultat en % Indicador: Grau de satisfacció dels 

docents envers aquesta metodologia 

Resultat en % 



 

Programació general Anual de Centre                                                                                                                                                      Curs 2018-2019                             45 

 

Objectius i activitats Indicadors d'avaluació 

Objectiu 4:  

Millorar la competència digital de tot l'alumnat. 

Indicador 4.1: Nombre d'alumnat d'infantil que 
es mostra autònom en les activitats proposades 
del programa informàtic scratch i aplicacions 
tecnològiques en general i beebots. 

Ii Io Ir 

- 70%  

Indicador 4.2: Nombre d'alumnat de primària 
que supera l'avaluació interna envers les 
activitats proposades del programa informàtic 
scratch. 

Ii Io Ir 

- 70%  

Indicador 4.3: Nombre d'alumnat de primària 

que es mostra autònom fent servir els recursos 

digitals en les àrees de Medi i Català. 

Ii Io Ir 

- 70%  

Activitat 4A: Programem amb l'scratch i beebots!           G.A: Q.E: G.I: 

Activitat 4B: Integració de les TAC en les diferents àrees del currículum 

d'educació Infantil.          

G.A: Q.E: G.I: 

Activitat 4C: Integració de les TAC en l’àrea de Coneixement del Medi a 

l'etapa d'Educació Primària.           

G.A: Q.E: G.I: 

Reflexió dels resultats obtinguts i propostes de millora: 

 

*Grau d'aplicació **Qualitat de l’execució ***Grau d'impacte 

Indicador: S’han fet les sessions  

previstes 
Resultat en % 

Indicador: S’han fet amb els recursos i materials 

adients i s’han anat revisant les propostes dels 

mestres 

Resultat en % Indicador: Grau de satisfacció dels 

docents envers aquesta metodologia 

Resultat en % 
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Objectius i activitats Indicadors d'avaluació 

Objectiu 5:  

Millorar l’atenció a la diversitat utilitzant metodologies per afavorir 

la inclusió del nostre alumnat. 

Indicador 5.1: Grau de satisfacció dels mestres 
envers les noves metodologies inclusives 

 

Ii Io Ir 

- 50%  

Activitat 5A: Creació i promoció de pràctiques inclusives des del marc de 

la CAD 

G.A: Q.E: G.I: 

Reflexió dels resultats obtinguts i propostes de millora: 

 

 

 

 

*Grau d'aplicació **Qualitat de l’execució ***Grau d'impacte 

Indicador: S’han fet les sessions  

previstes 
Resultat en % 

Indicador: S’han fet amb els recursos i materials 

adients i s’han anat revisant les propostes dels 

mestres 

Resultat en % Indicador: Grau de satisfacció dels 

docents envers aquesta metodologia 

Resultat en % 
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Objectius i activitats Indicadors d'avaluació 

Objectiu 6:  

Avaluar de manera competencial i objectiva totes les àrees 

d’Educació  Infantil i Primària. 

Indicador 6.1: Grau de satisfacció dels mestres 
envers la nova manera d'avaluar. 

 

Ii Io Ir 

- 80%  

Activitat 6A: Reflexió i implementació de criteris comuns i objectius per 

l'Avaluació competencial de totes les àrees d’Educació Primària 

G.A: Q.E: G.I: 

Activitat 6B: Consolidació d'activitats d'autoavaluació per part de tot 

l'alumnat. 

G.A: Q.E: G.I: 

Activitat 6C: Iniciació a la coavaluació en les àrees de Coneixement del 

Medi  i  a la competència d'Aprendre a Aprendre al Cicle Superior. 

G.A: Q.E: G.I: 

Reflexió dels resultats obtinguts i propostes de millora: 

 

 

 

 

*Grau d'aplicació **Qualitat de l’execució ***Grau d'impacte 

Indicador: S’han fet les sessions  

previstes 
Resultat en % 

Indicador: S’han fet amb els recursos i materials 

adients i s’han anat revisant les propostes dels 

mestres 

Resultat en % Indicador: Grau de satisfacció dels 

docents envers aquesta metodologia 

Resultat en % 
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Objectius i activitats Indicadors d'avaluació 

Objectiu 7: 

Millorar les relacions entre els diferents membres de la 

Comunitat Educativa. 

Indicador 7.1: Nombre de famílies associades a l'AFA.  Ii Io Ir 

85% 86%  

Indicador 7.2: Grau de participació de les famílies a les 
xerrades del centre. 

Ii Io Ir 

40 
famílies 

45 
famílies 

 

Indicador 7.3: Grau de participació de les famílies a les 

sortides escolars.  

Ii Io Ir 

- 80%  

Indicador 7.4: Grau de participació de les famílies a les 

activitats d'Ensenyament Aprenentatge. 

Ii Io Ir 

- 9 
activitats 

 

Indicador 7.5: Grau de satisfacció de les famílies envers al 

centre. 

Ii Io Ir 

- 75%  

Activitat 7A: Revisió de l'estructura de les reunions d'inici de 

curs dels tutors amb les famílies. 

G.A: Q.E: G.I: 

Activitat 7B: Ampliació de les xerrades de temes educatius per 

les famílies. 

G.A: Q.E: G.I: 

Activitat 7C: Participació de les famílies en les sortides escolars. G.A: Q.E: G.I: 

Activitat 7D: Realització d'activitats d'aula amb la participació 

de les famílies. 

G.A: Q.E: G.I: 

Activitat 7F: Realització del Projecte de Convivència del centre. G.A: Q.E: G.I: 

Reflexió dels resultats obtinguts i propostes de millora: 

*Grau d'aplicació **Qualitat de l’execució ***Grau d'impacte 

Indicador: S’han fet les sessions  

previstes 
Resultat en % 

Indicador: S’han fet amb els recursos i materials 

adients i s’han anat revisant les propostes dels 

mestres 

Resultat en % Indicador: Grau de satisfacció dels 

docents envers aquesta metodologia 

Resultat en % 
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Objectius i activitats Indicadors d'avaluació 

Objectiu 8: 

Millorar la projecció externa del centre. 

Indicador 8.1: Nombre de famílies que formen 
part del facebook del centre.  

Ii Io Ir 

- 50%  

Indicador 8.2: Nombre de publicacions fetes al 
facebook. 

Ii Io Ir 

- 8  

Indicador 8.3: Nombre de visites a la web de 

l'escola. 

Ii Io Ir 

- 1000 

visites 
 

Indicador 8.4: Índex de famílies que escullen 

l'escola com a primera opció. 

Ii Io Ir 

100% 100%  

Activitat 8A: Potenciació de la  nova pàgina web. G.A: Q.E: G.I: 

Activitat 8B: Potenciació del  facebook de centre. G.A: Q.E: G.I: 

Activitat 8C: Potenciació del  twitter de centre. G.A: Q.E: G.I: 

Activitat 8D: Creació d'un nou tríptic informatiu. G.A: Q.E: G.I: 

Reflexió dels resultats obtinguts i propostes de millora: 

 

*Grau d'aplicació **Qualitat de l’execució ***Grau d'impacte 

Indicador: S’han fet les sessions  

previstes 
Resultat en % 

Indicador: S’han fet amb els recursos i materials 

adients i s’han anat revisant les propostes dels 

mestres 

Resultat en % Indicador: Grau de satisfacció dels 

docents envers aquesta metodologia 

Resultat en % 
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7. Comunicació Família-Escola 

 

 
7.1 Canals de comunicació 

 

S’estableixen tres canals principals de comunicació: 

 Mail:  S’envien totes les informacions per mail. 

 Web del centre i blocs de recursos: Enguany es potenciarà la pàgina. 

 Twitter i facebook: Enguany s’ha introduït aquest canal per tenir accés ràpid a 

 notícies. 

Mitjançant el mail,  les famílies reben informacions específiques sobre avisos, notes, 

comunicacions diverses, de forma personal. D’aquesta manera ens assegurem que les 

famílies queden assabentades d’una forma ràpida, àgil i segura.  

 

El  web del centre és el canal utilitzat per donar a conèixer la vida de l’escola i les activitats 

que es realitzen així d’altres referides a la localitat a més d’ informacions generals que els 

poden ser d’interès. A més, els blocs de recursos  seran potenciats per a posar recursos 

educatius per famílies i alumnes. 

 

A més aquest curs, estem potenciant el twitter i facebook per a donar notícies i publicar 

activitats fetes per l’alumnat. 

 

7.2 Dies d’atenció a les famílies de l’Equip Directiu i Administració 

 

Els dies d’atenció a les famílies de l’Equip Directiu estan exposats a la porta del despatx de 

Direcció. Tot i així, les famílies poden ser ateses en el moment que la situació així ho 

requereixi. 

 

Director Demanar hora via mail o telèfon. 

Secretaria 
dimarts de 9 a 10h  

dimecres de 15:45 a 16:30h. 

Administrativa 
De dilluns a divendres de 9 a 
12,30h i de 15 a 16.30 h. 
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7.3 EAP  

 

Es seguirà, aquest curs, amb el Pla de Treball elaborat juntament amb l’escola i els Serveis 

Educatius. 

Dies d’atenció EAP amb la Psicopedagoga xxxxxxxxxxxxxxx 

● Atenció alumnes: Dijous setmanals de 9 a 14 hores. 

 

Si hi ha alguna demanda nova al llarg del curs, el/la tutor/a informarà a la mestra d’Educació 

Especial la qual facilitarà un full de demanda que, un cop omplert, lliurarà a la CAD. 

Els fulls de demanda són a la secretaria del nostre centre. 

 

8. Serveis i activitats de centre 

 

 
L’AFA de l’escola és l’encarregada de gestionar i dur a terme les activitats extraescolars, el 

servei de menjador i el seu monitoratge i el servei d’acollida del matí . 

 

8.1 Menjador escolar 

L’escola ofereix servei de menjador amb cuina pròpia, a càrrec de l’empresa Paladarines. 

Aquesta empresa duu  a terme el Projecte educatiu Eat in English 

L’objectiu d’aquest projecte de durada de dos anys és que des de les tasques més rutinàries 

del menjador escolar els nens aprenguin expressions de la llengua Anglesa mitjançant el joc i 

l’hàbit diari del nostre espai. 

Així dons proposen dos jocs ben diferenciats, un per l’estona del menjador (English 

Thermometer) i l’altre per l’estona del lleure educatiu (hit song ‘eat english’). 

 

8.2 Activitats extraescolars 

Les activitats extraescolars que es detallen a continuació, les organitza l’AFA. 

Aquest curs (2018-2019) l’empresa TEAM continuarà duent a terme les extraescolars 
esportives  

 

http://paladarines.com/
https://sites.google.com/site/paladarines/
http://team-org.com/ca/mst/pagina/581/HOME
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Altres activitats: 
 

o Anglès (empresa My second language) 

 

 

o Robòtica (empresa My second language) 

 

o Piscina (Poliesportiu Baldiri Aleu) 

 Divendres  de 17h a 17.45h 

o Reforç escolar  

Dimarts i dijous de 16h 45 a 17h 30 

ACTIVITATS PER A ADULTS 

 Ioga  

 Pilates  

 Català 

 Castellà 

http://mysecondlanguage.es/
http://mysecondlanguage.es/
http://complexbaldirialeu.com/
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9. Relacions amb l’entorn 
 

La nostra Escola està adherida al Projecte Euronet 50/50. L’Euronet 50/50 és un projecte 

que incentiva l’estalvi energètic en edificis públics a partir de l’aplicació de bones pràctiques 

en l’ús i la gestió de l’energia. La metodologia que es fa servir és el 50/50, que consisteix en 

introduir incentius econòmics a l’estalvi energètic aconseguit. A més, participem en la 

Marató Energètica (al mes de febrer) on es fa un intensiu per a lluitar Contra la Pobresa 

Energètica. 

A més, el nostre centre participa en la Lliga de llibres  que és una proposta col·lectiva 

d’animació a la lectura, organitzada per un grup d’escoles de Sant Boi amb la col·laboració 

de la Biblioteca Rubió i Balaguer. Consisteix en oferir una selecció de llibres als alumnes de 

cinquè i posteriorment fer un concurs entre les diferents escoles que hi participen, a partir 

de les preguntes que els mateixos alumnes han formulat sobre els llibres llegits. 

També, l’Escola assisteix a la Cantània, una activitat participativa que fan els alumnes de 5è 

per les famílies a l’Auditori on canten amb nens/es d’altres escoles de Catalunya. 

Enguany, l’Escola participa en el projecte Sharing to learn amb l’Institut Rubió i Ors on es 

pretén afavorir l’intercanvi entre alumnat de les dues etapes educatives per millorar 

l’expressió oral en llengua anglesa. 

Tanmateix, l’Escola participa en el reforç escolar municipal que ofereix l’Ajuntament per 

l’alumnat de 1r a 6è i les activitats de formació per a mares i pares dins del programa de 

Formació per a famílies. 

Un altra activitat en la que participem és els Plans de promoció de l’Esport a l’Escola. Els 

plans van dirigits als alumnes de 4t-5è-6è de primària i els esports que es promocionen són: 

Atletisme-Beisbol-Handbol-Beisbol-Rugbi-Voleibol. Es duent a terme durant els mesos 

d’octubre i maig realitzant-se 8 sessions formatives en horari d’educació física a les escoles i 

una cloenda final on es troben tots els agents implicats en aquest projecte. 
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10. Pla de seguretat 

 

10.1 Seguretat, higiene i salut 

El centre participa de les activitats proposades per l’Ajuntament en referència a seguretat, 

higiene i salut i estan referides en el llistat d’activitats complementàries (revisions 

bucodentals, vacunacions). 

Administració de medicaments als alumnes: 

Per norma general NO S’ADMINISTRARAN MEDICAMENTS ALS ALUMNES. 

En els casos que sigui imprescindible aquesta medicació cal que la família aporti: 

● Un informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del 

medicament i on quedi clarament explicat que es imprescindible l’administració del 

medicament en l’horari lectiu. 

● Una autorització (l’escola disposa d’un model) del pare, mare o tutor/a on es demani i 

s’autoritzi al personal del centre educatiu que administri al fill o filla la medicació prescrita, 

sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu.  

En el cas que s’hagi d’administrar un medicament a un alumne/a, aquest es farà arribar a a 

Direcció on quedarà en dipòsit fins el seu ús. En cap cas, l’alumnat ha de tenir cap medicació 

dins la cartera o al seu abast dins l’espai de la classe. 

L’escola disposa d’un registre, actualitzat anualment, dels alumnes amb malalties cròniques i 

al·lèrgies a mes d’una fitxa amb les actuacions a fer en cas de situació crítica. Aquesta 

informació es troba a l’expedient de l’alumne/a i també en el dossier del grup-classe (aula).  

Si un pare, mare o tutor/a notifica que el seu fill/a es troba en aquesta situació cal que se 

l’adreci a Direcció per emplenar la fitxa corresponent. Es notificarà del cas a tots/es els/les 

mestres que intervinguin amb l’alumne/a i es deixarà còpia de la fitxa en el dossier del grup-

classe. També es donarà una còpia als/a les mestres especialistes (música, biblioteca, 

informàtica, anglès, educació física, reforç).  

Cal supervisar que els medicaments de l’expedient no estiguin caducats.  

Disposem del model  d’administració de Paracetamol en els casos que el Departament de Salut 

determina seguint la proposta del Departament d’Ensenyament.  

El procediment a seguir serà el següent: 
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1. Avís a la família de l’estat del seu fill/a. Ens comunicaran la dosi de Paracetamol que se li pot 

administrar. 

2. Si no es trobés a cap dels tutors de l’alumne, es trucarà al 112 per confirmar la dosi a 

administrar prèvia comprovació, mitjançant una bàscula, del pes del nen/a. 

10.2 Pla d’emergència del centre 

 

Es realitzaran els simulacres, tant d’evacuació com de confinament, reglamentaris estipulats en 

la normativa general. 

Addicionalment,  s’assistirà a les convocatòries de formació proposades des dels Serveis 

Territorials. 

Adjunto pla a l’annex. 

11. Sortides escolars 

 

Aquest curs escolar es donarà continuïtat a la tipologia de sortides que hem anat fent els 

darrers anys.  

És farà una sortida de tot el dia per trimestre cada curs escolar, d'altres de migdia i a més a 

més tallers i activitats d’ aula que complementin les activitats diàries. Aquest curs, hem 

proposat com a novetat fer una sortida de tota la Primària per treballar aspectes de la 

castanyada i millorar el bon clima del centre. 

Aquestes sortides s’han programat en relació als diferents aprenentatges que es treballaran 

al llarg del curs escolar en cada nivell.  

 

Les famílies ens acompanyaran a les sortides en tots els nivells, amb l’objectiu de fer-les 

partícips d’activitats pròpies del centre. 

 
Pel que fa a les colònies , després d’un acord massiu al claustre, s’ha decidit ampliar les 

colònies cada  final de cada cicle (P5, 2n, 4t i 6è) 

 

A l'annex trobarem el llistat de sortides i colònies per nivell i trimestre. 
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SORTIDES  DE L’ESCOLA ANTONI TÀPIES DEL  1r TRIMESTRE 

CURS LLOC DATA HORARI ALUMNE Nº AUTOCARS PREU ACTIVITAT 

P3 Can Mas Castanyada 30/10 9 a 13 51 1 12€ 

 

P4 

Can Mas Castanyada 30/10 tot el dia 50 1 12,50€ 

Ma Me Mi Mozart Auditori 14/11 9 a 12:30 52 1 7€ 

 

P5 

Can Mas Castanyada 30/10 tot el dia 52 1 12,50€ 

Ma Me Mi Mozart Palau Musica 14/11 9 a 12:30 52 1 7€ 

 

1r 

Castanyada. La Conreria (Tiana) 31/10/18 tot el dia 52 1  

CRAM (Prat) 14/11/18 9 a 13h 52 1 7,80€  

 

     2n 

Castanyada. La Conreria 31/10/18 tot el dia 50 1  

Museu de la ciència de Terrassa 17/10/18 tot el dia 50 1 42€ x grup 

 

3r 

Castanyada. La Conreria 31/10/18 tot el dia 51 1  

La Pedrera. Visita guiada (11h)+ musical “Un cau de 

mil secrets”(12h) 

15/11/18 Tot el dia 51 1 11,50 

Museu Història Catalunya (Bcn) 2/10/18 9 a 12:30      51 1 4 

 Festa Policia.  Muntanyeta Sant Boi 4/10/18 9 a 12:30      51  No Gratuïta 

 

4t 

Castanyada. La Conreria 31/10/18 tot el dia    

La Pedrera. Visita guiada (11h)+ musical “Un cau de 

mil secrets”(12h) 

15/11/18 Tot el dia     51 1 11,50  

El Sistema Solar i les fases de la Luna 

CosmoCaixa (Bcn) 

9/10/18 Tot el dia     51 1 
2 € 

 

5è 

Castanyada. La Conreria 31/10/18 tot el dia 52 1  

Riu Llobregat, del naixement ...  16/10/18 matí 52 No 

 

2€ 

Poble Espanyol  29/11/18 tot el dia 52 1 9€+T16 

Mi amigo Naim 16/11/18 matí 52 No 2€ 

Trobada esportiva (handbol)  3/12/18 9-13h 52 No  

 

6è 

Castanyada. La Conreria 31/10/18 tot el dia  1  

Mossos a l’escola (xerrada internet)  2/10/18 matí 52 No Gratuïta 

Mi amigo Naim 16/11/18 matí 52 No 2€ 

Xerrada sobre embaràs i part Per determinar matí 52 No Gratuïta 

Nadales a l’ajuntament Desembre Mati 52 No  Gratuïta 

Sortides Escolars 
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SORTIDES  DE L’ESCOLA ANTONI TÀPIES DEL  2n TRIMESTRE 

 

CURS 

 

LLOC 

 

DATA 

 

HORARI 

Nº 

ALUMNES 

Nº AUTOCARS 

 

PREU ACTIVITAT 

P3 Olimpitàpies 29/3    9 a 13 50 1  

 

P4 

Olimpitàpies  29/3    9 a 13 50 1  

Font d’en Golbes 8/03  9 a 12.30 50 1ajunta. 2 

 

P5 

Olimpitàpies 29/3    9 a 13 52 1  

Ajuntament Mercat 22/01  9 a 12.30 52  2 

Activitat policia a confir  9 a 12.30 52  2 

Can Rigol Colònies 8 i 9 /4 tot el dia 52 1  

 

1r 

Auditori “Sona Bach” 5/4/18 matí 52 1 7€ 

Teatre d’anglès a Cal Ninyo 10/4/18 matí 52  5 € 

Olimpitàpies 29/3/18 Tot el dia 52   

 

     2n 

Auditori “Sona Bach” 5/4/18 matí 50 1 7€ 

Olimpitàpies 29/3/18 tot el dia 50   

Teatre d’anglès a Cal Ninyo 10/4/18 matí 50   

 

3r 

Ajuntament Sant Boi 7/ 2  i 14 / 2 9 a 12:3O 26 i 25 N0 Gratuïta 

Cal Ninyo Teatre Anglès “Magic Myths” 25/ 2 /19 
 

9 a 12:30 51 no 5 € 

Remolar “El Prat de LLob” 
“Anem d’excursió als espais protegits del Delta” 

19 /3/19 
 

Tot el dia 
 

51 
 

no 
1 ajuntam 4€  

Olimpitàpies 29/3/19 9 a 14 
 

51 
 

no  

Trobada Jocs Populars 
Sant Feliu Llob. 

3/4/19 9 a 13 51 si 
4,50 € 

 

4t 

Cal Ninyo Teatre Anglès  “Magic Myths” 25/ 2/19 
 

9 a 12:30 51 no 5 

Orientem-nos a Can Palós Sant Boi 12/3/19 
 

Tot el dia 
 

51 
 

1 ajuntam 4€  

Olimpitàpies 
 

29/3/19 
 

 9 a 14 
 

51 
 

no 
 

 

 

5è 

Educació Vial 7-03-19 Matí 52 No Gratuïta 

Al mercat, sigues sostenible. 16/1/19 Matí 52  No 2€ 
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Olimpitàpies 29-3-19 Tot el dia 52 No 4,5€ 

Jornades Culturals   52   

Com fer còmics  Matí 52 No  

 

6è 

No et quedis en stand-by (Ajuntament) 20 i 21/2/19 Matí 52 No 2€ 

Rugbi 28/3/19 Matí 52 No 2€ 

Aprenem Aramis (sensibilització persones amb 
discapacitat) 

 Matí 52 No Gratuïta 

Olimpitàpies 29-3-19 Tot el dia 52 No 4,5€ 

Jornades Culturals   52   

Com fer còmics      
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SORTIDES  DE L’ESCOLA ANTONI TÀPIES DEL  3r TRIMESTRE 

 

CURS 

 

LLOC 

 

DATA 

 

HORARI 

Nº 
ALUMNES 

Nº AUTOCARS 
 

PREU ACTIVITAT 

 
P3 

Granja Canpidelaserra 28/05 tot el dia 50 1  

Activitat Platja 3/6 9 a 13 50 1  

Audició Caixa Forum “ Menja’t la sopa” 23/05 9 a 12.30 50 1 12,50 grup 

 
P4 

GranjaPark 31/05 tot el dia 50 1 11,90 

Activitat Platja 3/6 9 a 13 50 1  

Audició Caixa Forum “ Menja’t la sopa” 23/05 9 a 12.30 50 1 12,50 grup 

 
P5 

Activitat Platja 3/6 9 a 13 52 1  

Audició Caixa Forum “ Menja’t la sopa” 23/05 9 a 12.30 52 1 12,50 grup 

 
1r 

            
Happy Park Sants 24/5/18 9:00- 12:30 52  6’75  

 
     2n 

      

Colònies “El company” 8,9, i 10 Maig Tots els dies 50  96 euros per nen + autocar 

3r Capellades “Museu Moli Paperer” 23 /5 Tot el dia 51 1 6,10  

 
4t 

      

Escola “El termòmetre del soroll” 29/4 i30/4 9 a 12:30 26 i 25 no 2 

Colònies  15-16-17 maig     

Trobada jocs i esports alternatius. Platja Castelldefels  30 /5/19 9 a 13  51 si 4,50€ 

 
5è 

Cantània  4-6-19 9-13:30 52 Sí  

Lliga dels llibres   Matí 52 No Gratuïta 

Policia Local ( 2ª visita 09/05/2019     

Cosmocaixa: El món de la cèl·lula   Tot el dia 52 1  

Curses orientació 14 i 16 /5/19 Matí 52 No 4€ 

Trobada esportiva a Castelldefels 5/6/19 9-13:30h 52 1 4,5€ + bus 

 
6è 

El cor de la ciutat. De Barcino a Barchinona.   Tot el dia 52 1 7’5€ + bus 

Prevenció vers la revetlla   Matí 52 No Gratuïta 

English Day   Matí 52 No 0’5€ 

Colònies “La Garbinada” Torroella de Montgrí 5,6 i 7 /6/19 3 dies i 2 nits 52 1 150€ + bus 

Curses orientació 14 i 16/5/19 Matí 52 No 4€ 
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Pla de treball de serveis educatius 
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Funcions del personal tècnic especialista en educació infantil  

El personal laboral de la categoria professional tècnic o tècnica especialista en educació infantil 

col·labora amb els mestres tutors del primer curs del segon cicle de l'educació infantil en el procés 

educatiu dels alumnes, principalment en el desenvolupament d'hàbits d'autonomia i en l'atenció a 

les necessitats bàsiques. Correspon al personal tècnic especialista en educació infantil el següent: 

participar en la preparació i el desenvolupament d'activitats d'ensenyament i aprenentatge, és dir, 

organització de l'aula, elaboració de materials didàctics i suport al desenvolupament de les sessions; 

col·laborar en la planificació i el desenvolupament d'activitats d'ensenyament i aprenentatge d'hàbits 

d'autonomia dels alumnes; dur a terme activitats específiques amb alumnes pautades pel mestre 

tutor o la mestra tutora; col·laborar en les activitats d'atenció a les necessitats bàsiques dels infants; 

participar en processos d'observació dels infants. S'ha de garantir la participació dels tècnics 

especialistes en educació infantil en les reunions que permetin la coordinació amb els equips docents 

(cicle, nivell i claustre). Els tècnics especialistes en educació infantil han de participar en les activitats 

de formació que tenen relació amb les seves funcions. Quan es consideri necessari, aquests 

professionals poden participar en les entrevistes amb les famílies, sempre amb la presència del tutor 

o tutora. 

Jornada i horari de treball del personal tècnic especialista en educació infantil  

La jornada ordinària del personal tècnic especialista en educació infantil és de 37 hores i 30 

minuts setmanals i s'han de desenvolupar entre les 8 i les 18 hores, amb la Personal 

d'administració i serveis i professionals d'atenció educativa 9/15  

distribució següent: 25 hores d'atenció directa als alumnes; 5 hores de participació en les 

activitats no lectives del centre (reunions de cicle, nivell i claustre, entrevistes amb les 

famílies, elaboració de materials, etc.); 5 hores de col·laboració en l'acollida dels alumnes del 

primer curs del segon cicle de l'educació infantil a l'inici i a la finalització de la jornada 

escolar o en tasques socioeducatives relacionades amb els hàbits i les actituds personals en 

el temps de migdia; 2 hores i 30 minuts de preparació de material i participació en activitats 

de formació externa, que no s'han de fer necessàriament al centre. 

Pla de treball de la TEI 
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Correspon al director o directora del centre, un cop escoltats els implicats i en funció del pla 

de treball, jornada i horari de treball, determinar la distribució horària d'aquests 

professionals en el primer curs del segon cicle de l'educació infantil. El pla de treball dels 

tècnics especialistes en educació infantil ha de formar part de la programació general anual 

dels centres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hores Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9 - 10h P3-B 

P3A   

                      

P3B 

P3-A  

(MUSICA) 

P3-B  

(MUSICA) 
P3-A  

10 – 

10:30h 
P3-B 

P3A   

                      

P3B 

P3-A  P3-B  P3-A  

10:30 - 

11:00h 
P A T I  

11:00 – 

12:30h 

P3A   

                            

P3B 

 

P3-B 
AMBIENTS P3-B AMBIENTS P3-A 

AMBIENTS 

P3-A 

12:30 – 

14:00 

12:30-

13:30:Nive

ll / Treball 

Personal 

12:30-

14:00:Comissió  

12:30-

13:30:Treball 

Personal 

12:30-14:00:Reunió 

de Cicle 
Lliure 

15 – 

15:30h 

 

P3-B  

  (PSICO) 

 

P3-A  

  (PSICO) 

 

P3-B  

PLÀSTICA 

 

P3-A  

PLÀSTICA 

P3A   

                      

P3B 

15:30 – 

16:30h 

 

P3-B  

(PSICO) 

 

P3-A  

(PSICO) 

 

P3-B  

PLÀSTICA 

 

P3-A  

PLÀSTICA 

P3A   

                      

P3B 
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PLA D’EMERGÈNCIA 

ESCOLA ANTONI TÀPIES 

 

 

 

 

 

 

ANY ESCOLAR 2018-2019 
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OBJECTIUS QUE ES PRETENEN EN FER AQUESTS 

EXERCICIS PRÀCTICS D’EVACUACIÓ 

 

 

 Sensibilitzar a totes les persones que siguin conscients del perill que 
suposa una emergència i que per tant, sàpiguen quin és el procediment més 
correcte. 

 

 Ensenyar als alumnes a comportar-se de la forma més adequada en 

aquestes situacions d’emergència. 
 

 Conèixer les condicions de l’edifici per aconseguir l’evacuació de forma 
ordenada i sense risc per tots els seus ocupants, sense fer malbé ni l’edifici ni 
el mobiliari escolar. 

 

 Evacuar l’escola en el mínim temps possible. 

 

 Detectar errors i millorar els futurs plans d’evacuacions. 

 

 

 

INSTRUCCIONS PER PROCEDIR A L’EVACUACIÓ 

 

Si és una evacuació, sonarà l’alarma durant un temps concret i 

es començarà a desallotjar el centre. 

 

Les instruccions estaran situades en cadascuna de les dependències de 

l’escola i seran les següents: 

 

 S’han de seguir les instruccions que indiquin el coordinador i els 

mestres responsables de la teva zona. Sempre s’ha de comprovar que les 
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aules designades hi hagi un mestre responsable i si no passar a la 
segona o tercera opció d’aula. 

 

 El mestre de l’aula designada haurà primer d’entregar als seus alumnes 
al mestre que es trobi més proper a la seva aula. 

  

 Sempre mantenir portes i finestres tancades. No fa falta persianes si es 

tenen. 
 

 No s’han de recollir objectes personals per evitar obstacles i possibles 
demores. 
 

 

 

 Hem de mantenir la calma, no córrer, ni empaitar als altres, no cridar. 
 Utilitzarem les sortides d’emergència de la zona on ens trobem i restarem 

a la zona de concentració fins a rebre noves instruccions. 
 

 Si en el moment de l’alarma no estàs amb el teu grup, t’incorporaràs al 

més proper. 
 

 Si una barrera de fum o una altra circumstància t’impedeix sortir de 
l’edifici, has d’esperar dins i amb la porta tancada de la dependència on et trobis. 
 

 

 No ens podem aturar davant de les portes de sortida. 
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INSTRUCCIONS PER PROCEDIR AL CONFINAMENT 

 

Si és un confinament, sonarà  d’una manera diferent de l’evacuació i 

es començarà el confinament. 

 

Les instruccions estaran situades en cadascuna de les dependències de l’escola i 

seran les següents: 

 

 Tancar finestres, persianes i portes. No fa falta tancar llums. 
 

 Mantenir els alumnes tranquils a les seves cadires, no permetent que marxin de 

la dependència. 
 

 Comprovar que estan tots els alumnes i donar avís al coordinador/a si faltés 
algun. 
 

 Passar assistència a direcció per fer la comprovació. 

 

 

Els alumnes estaran a la classe on siguin en aquell moment. No hi haurà 

moviments per part d’aquests. 

 

Els alumnes de la pista continuaran a la pista fins que sigui informat el mestre del 

tipus de simulacre que s’està realitzant. En cas de confinament, haurà de marxar a 

l’edifici del parvulari per ser el que està més a prop. 
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PERSONALITZACIÓ DE LES TASQUES PER AL CURS 2018-2019 

 

 

 

 

1R.Opció 2n.Opció 3r.Opció 

 

Personal de direcció 

 

Toni Rosa Mariona 

 

Conserge 

 

Rafa Toni Elisenda 

 

Edifici de parvulari 

 

Lourdes P3A P4B 

 

Aules designades 

 planta baixa P5 i 1r 

1r A 1r B Toni 

 

Aules designades 

primera planta 

3r A 3r B Ma Assumpció 

 

Aules designades 

Segona planta 

5è B 5è. A 6è. B 

Menjador mestre,cuina Elisenda   
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AFA,despatxos 

 

Controladors del temps 

 

Reforços del 

centre 
  

 

Coordinadora menjador Sandra Inma/Lucre 

 

Inma /Lucre 

 

 

 

 

ACTUACIONS A EFECTUAR SEGONS: 

P
ER

SO
N

A
L 

D
E 

D
IR

EC
C

IÓ
 

 Donar l’ordre d’evacuació del centre. 
 Decidir les mesures que s’han de prendre en 

cada situació. 

 Activar l’alarma o donar l’ordre d’activar-la. 
 Trucar als bombers o donar l’ordre de trucar-los. 

 Tancar la clau general del gas i el 
subministrament elèctric o donar l’ordre. 

 Disposar d’una llista actualitzada de tots els/les 

alumnes per classes. 
 Ser informat de totes les incidències per part de 

la resta de coordinadors/es responsables. 
 Rebre i mantenir la comunicació amb les ajudes 

externes; serà l’interlocutor/a amb els bombers i 

la policia. 
 Informar als bombers si hi ha alumnes a les 

plantes que no s’han pogut evacuar i s’han 
protegit dins l’edifici. 

 Atendre les trucades dels pares i mares, avisar a 

les famílies afectades i mantenir-les informades. 
 Avisar al responsable d’avisar al grup d’infants 

que sigui a l’hort o a la pista. 
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C
O

N
SE

R
G

E 
 Obrir les portes i les sortides de l’edifici. 
 Activar l’alarma  

 Tancar la clau general del gas i el 
subministrament elèctric.  

 Informar al responsable del parvulari del tipus 
d’evacuació perquè doni l’alarma. 

  

C
O

O
R

D
IN

A
D

O
R

/A
  D

E 
P

LA
N

TA
  Controlar que l’evacuació o el confinament es 

faci de manera ordenada. 

 Controlar, revisant totes les dependències de la 
planta, que no hi quedi ningú. 

 Assegurar que totes les portes i finestres queden 
tancades. 

 Ser l’últim/a de sortir de la planta. 

 En el cas de no poder realitzar l’evacuació, 
assegurar-se que les diferents classes de la 

planta estan protegides adequadament i 
comprovar que les portes estan tancades. 
 

EL
S 

I L
ES

 M
ES

TR
ES

 

 Complir les instruccions de coordinador/a de 
planta. 

 Tancar les portes i les finestres de l’aula i 
comprovar que es pot realitzar l’evacuació. 

 Mantenir l’alumnat en ordre i controlar que 
segueixen les seves instruccions. 

 Agafar la llista d’assistència de la classe, que ha 

d’estar en un lloc visible per a qualsevol mestre 
que es trobi en aquell moment a l’aula. 

 Treure de la classe els nens i nenes per la porta 
d’emergència que els correspongui. 

 Comprovar que no queda ningú a l’aula. 

 Acompanyar els nens i les nenes fins a l’exterior 
del centre al punt de reunió. 

 Un cop a fora, cada tutor/a farà recompte de 
tots els seus alumnes, passant llista. Si es troba 
a faltar algú, un mestre/a sense tutoria avisarà 

ràpidament a la direcció de l’escola per anar-lo a 
buscar. Si tot és correcte informarà a direcció i li 

entregarà la llista d’assistència.  
 El mestre/a que tingui alumnes a càrrec seu en el 

moment de l’avís serà l’encarregat d’evacuar-los, 
encara que no sigui el mateix tutor/a, i una vegada a 

l’exterior al punt de concentració entregar-los al 
tutor/a, el qual farà el recompte amb la llista 

d’assistència. 
 En el cas de no poder realitzar l’evacuació 

protegir-se a l’aula o l’espai més adient de la 
manera més efectiva, i mantenir a l’alumnat en 
ordre. 
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A
C

TU
A

C
IO

N
S 

 

P
ER

SO
N

A
LI

TZ
A

D
ES

: 

 (
al

u
m

n
es

 a
m

b
 

d
if

ic
u

lt
at

s 

m
o

tr
iu

s 

 Seran els alumnes amb dificultats motrius, els 
últims de sortir per no dificultar el pas a la resta. 

 La persona que farà l’evacuació serà l’auxiliar 
d’educació especial. 

 Aquests alumnes tindran el punt de concentració 
a la pista amb els de P3, P4, els que estiguin a la 
pista 

E
L
S
/L

E
S
 A

L
U
M

N
E
S

 

 Atendre les ordres del mestre/a. 
 Sortir de l’aula per la sortida d’emergència 

corresponent en ordre i calma. 
 No separar-se en cap moment del grup. 

 No tornar mai enrere per buscar a ningú ni cap 
estri personal. 

 Dirigir-se cap al punt de concentració que serà o 

bé la pista o bé el pati del parvulari acompanyats 
pel mestre/a. 

 Si hi ha fum, no sortirem de la sala on ens 
trobem i mullarem bates o jaquetes amb aigua 
(si és possible) per tapar-nos la boca i el  nas i 

poder respirar. 
 Seurem a terra el més allunyat possible de la 

porta. 
 Taparem els forats per on entri el fum amb bates 

i jaquetes mullades a poder ser. 

 Tancarem finestres i portes. 
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PE
R

S
O

N
A

L 
D

E
L
 M

E
N

J
A

D
O

R
 

 Complir les instruccions de coordinador/a de 
planta. 

 Tancar les portes i les finestres del menjador o 
l’aula en la qual es trobin segons l’horari.  

 Comprovar que es pot realitzar l’evacuació. 
 Mantenir l’alumnat en ordre i controlar que 

segueixen les seves instruccions. 

 Agafar la llista d’assistència del menjador 
 Treure del menjador o de la classe els nens i les 

nenes per la porta d’emergència que els 
correspongui. 

 Comprovar que no queda ningú al menjador o 

l’aula. 
 Acompanyar els nens i les nenes fins a l’exterior 

del centre al punt de concentració. Els monitors 
que faran de coordinadors seran els encarregats 
de comprovar que cap nen/a quedi a l’escola. Un 

cop a fora, cada monitor/a  farà recompte de tots 
els seus alumnes, passant llista i informarà a 

direcció de les possibles incidències o del correcte 
funcionament de l’evacuació. 

 Personal de cuina en el moment de l’alarma 

assegurarà el seu espai de treball tancant el gas, 
desconnectant tots els aparells i informarà a 

direcció de les possibles incidències. 
 En el cas de confinament utilitzaran l’espai tancat 

més proper si estan a la pista, serà al parvulari i 

si estan als patis, a les aules més properes. 
  

 

 

SIMULACRE D’EVACUACIÓ en horari lectiu 

 

Dividirem tota l’escola en dues zones A i B, per plantes i també per ordre de 

sortida. 

Les zones poden canviar sempre que el punt d'emergència es produeixi en una 

part de l'escola que impedeixi la sortida segons el pla d'evacuació. En  aquest 

cas, s'utilitzaran les senyals d'emergència situades a l'escola. 

Sempre s'ha de tenir en compte que els més grans sortiran abans que els més 

petits. 
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Si els alumnes es troben al menjador utilitzaran la sortida d'emergència que està 

situada a la mateixa sala. 

 

 

Planta 

Baixa 

 P5 A 
 P5 B 

Sortida per la porta del pati 

d’infantil  S’efectuarà 

evacuació de l’aula pel 

finestral d’aquestes. 

Primera 

planta 

 1r A i B 
 2n A i B 
 3r A i B 

 4t A i B 
 Despatxos 

direcció 
 Menjador mestre 
i cuina 

 AFA 
 

Sortida per la porta del pati 

d’infantil . S’efectuarà evacuació 

de l’aula pel finestral d’aquestes 

Segona 

planta 

 6è A i B 

 5è A i B 
 Aula 

d’informàtica 2 
 Aula 

d’informàtica 1 
 Laboratori 
 Aula música 

 Tres despatxos 
especialistes 

 Aula de 
psicomotricitat 
 Aula d’ambients 

 

Anar fins a la porta 

d’emergència de la segona 

planta i anar fins la pista 

poliesportiva. 

Sortida per la porta de cicle 

superior. 

 

  

Edifici 

parvulari 

 
 

 P3 A i B 
 P4 A i B 

Porta principal de l’edifici i arribar 

a la pista que és el seu punt de 

concentració igual que els infants 

que estiguin a la pista. 

La sortida es realitzarà  per 

l’institut. 
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