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Introducció 

L’escola Charles Darwin es defineixen com a escola oberta, cohesionada i inclusiva, on tothom 
pot desenvolupar les seves capacitats, associades a les seves condicions personals.  

La seva línia pedagògica té com a objectiu formar alumnes competents mitjançant el 
desenvolupament de metodologies com: aprenentatge cooperatiu, aprenentatge basat en 
problemes, AICLE i aprenentatge globalitzat.  

TRETS D’IDENTITAT PRÒPIA: 

• Prioritzem la cultura digital i els recursos disponibles per afavorir la connexió 
transversal entre el que s'aprèn a l'escola i l'entorn real.  

• Com a escola plurilingüe amb dimensió europea, treballem per tal que l'alumnat 
adquireixi una bona competència lingüística i comunicativa d'acord amb el Marc 
europeu comú de referència per a les llengües i valori l'enriquiment que suposa el fet 
de poder-se comunicar en altres llengües.  

• Llengua estrangera: Inici de la llengua anglesa a P4 (Projectes europeus eTwinning i 
metodologia AICLE i ABP en Think Maths, Art i Science) al llarg de la primària. Auxiliar 
de conversa. Erasmus+. 

• Escola Verda adherida a la Xarxa d'Escoles Sostenibles de Catalunya (XESC).  
• Participació en activitats, sortides culturals i ambientals i colònies que fomentin el 

coneixement del nostre territori. 
• Projecte SORELL de reutilització de llibres de 3r a 6è. Programa LECXIT per a la millora 

de la competència lectora. Pla educatiu d'entorn i pati obert entre d'altres. 
• Música a l'entrada i a la sortida de l'escola. 
• Competència digital: desplegament transversal de les competències digitals 

mitjançant la integració de les tecnologies a l'aula. 
• Inclusió: docència compartida en espais d'aprenentatge cooperatiu. Tallers intercicle, 

desdoblaments en àrees instrumentals, robòtica i apadrinament lector, entre d'altres. 
Unitat SIEI. 

• AMPA: servei d'acollida de 8 a 9h del matí: espai de menjador amb programa 
d'activitats:  hort, esports, aula d'estudi, tallers artístics; ampli ventall d'activitats 
extraescolars i participació amb els gegantons de l'escola a les celebracions locals. 

• Comissions mixtes de treball: festes d'escola, biblioteca i TAC. 
• Comunicació amb les famílies mitjançant aplicació mòbil DINANTIA. 
• Adscrita a l'Institut Salvador Dalí i Institut Estany de la Ricarda. 

 
1. Horari escolar habitual. 
9:00 a 12:30h i 15:00 a 16:30h. 
 
2. Entrades i sortides. 
 
La porta d’accés al centre, per a l’alumnat, és la que dóna al pati pel carrer Sarajevo.  
 

§ Educació Infantil: porta accés a aulari Ed Infantil. 
§ Cicles Inicial i Mitjà: portes centrals de l’edifici de Primària.  
§ Cicle Superior: porta d’accés a l’edifici per les escales metàl·liques. 
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Sortides: 
 

De forma general les sortides de classe a les 12:30 i a les 16:30 es faran en fila, i s’acompanyarà 
els nens i nenes fins a la porta de sortida corresponent.  

 
ü A Educació Infantil i Cicle Inicial el/la mestre/a lliurarà l’alumnat a les famílies 

personalment.  
 

ü L’alumnat de Cicle Inicial sortirà per la porta d’accés al pati per la banda dreta i 
els de Cicle Mitjà ho faran pel mateix lloc però per la banda esquerra.  

 
ü L’alumnat de Cicle Superior sortirà per les escales metàl·liques de forma 

ordenada. 
Tots els alumnes es lliuraran a les famílies personalment. Els alumnes de 3r a 6è podran marxar 
sols a casa prèvia autorització escrita a l’agenda de les famílies.  

 
No es permet la sortida d’alumnes sols dins l’horari lectiu. Si un nen/a ha de marxar abans per 
motius d’assistència a visites mèdiques o altres, cal que es comuniqui a través d’una nota 
escrita, signada pels pares, indicant l’hora de recollida (a l’agenda de 3r a 6è).  

 
Hauran d’omplir el full d’autorització disponible a la secretaria del centre o al web les famílies 
dels alumnes que: 

• Marxin sols a casa al llarg del curs. 
• Marxin amb altres adults. 
• Marxin amb un altre menor. 

  
En el supòsit de retard en la recollida de l’alumnat a la sortida del centre, el/la mestre/a que 
té al seu càrrec l’alumne, esperarà un temps prudencial  (± 10 minuts) l’arribada dels familiars. 
Tot seguit intentarà localitzar-los per telèfon i, passarà a càrrec de la persona que determini 
la Direcció del centre.  
Si no hi ha cap via de contacte amb la família, en darrer cas, s’avisarà a la Guàrdia Urbana.  
 
Els dies de pluja: 

• les famílies de l’alumnat d’Educació Infantil entraran a les aules a recollir-los. 
• Cicle Inicial farà la sortida per la porta d’accés al pati del costat de l’AMPA.  
• Cicle Mitjà i Cicle Superior ho faran per la porta de les escales metàl·liques. 

Activitats complementàries. 
 

3. Assistència dels alumnes. 
A cada aula hi ha un registre d’assistència i puntualitat.  
Quan un/a alumne/a arribi tard, es prendrà nota en un quadern elaborat per aquestes 
situacions, localitzat en Secretaria,  on quedarà registrat el motiu.  Si aquest fet es repeteix de 
forma continuada, la Direcció del centre es comunicarà amb la família per tal de aclarir el 
retard.  
En el cas que l’alumne/a falti reiteradament al centre, sense una justificació fonamentada, 
considerarem que els seus pares o tutors cometen una negligència greu i s’informarà de la 
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situació als serveis socials de la població i a l’Ajuntament, per tal de considerar l’activació del 
Protocol d’Absentisme establert en la localitat.  
En el cas d’absentisme, l’escola segueix el protocol pertinent, d’acord amb el que estableix el 
Pla d’Absentisme local. 
En el cas que una família tingui previst que el seu fill/a no assisteixi a l’escola durant un període 
de temps determinat (intervenció quirúrgica, vacances familiars, ..), cal que ho notifiqui a la 
Direcció del centre i empleni el degut document justificatiu. 
S’hauran de justificar per escrit les faltes d’assistència de l’alumnat que no vingui a l’escola. 
Els nens i nenes de Primària portaran la justificació per part de la família a l’agenda. Per a 
l’alumnat d’Educació Infantil els tutors/res donaran a l’alumne/a un exemplar de justificació 
model que s’ha elaborat en el centre per tal de facilitar aquesta acció  a les famílies. 
 
4. Objectius del curs. 

• Millorar els resultats educatius. 
• Millorar la cohesió social 
• Millorar l’organització i gestió del centre 

Aquests, es desenvoluparan en la PGA (Programació General Anual). 
5. Projecte de centre- Novetat!!! 
 
Enguany, hem decidit crear un nou fil conductor que guiarà totes les nostres actuacions: 
Superherois i Superheroïnes sense capa ni espasa. El tema va ser triat pel claustre mitjançant 
el procediment de votacions el passat mes de maig. Així doncs, cada classe focalitzarà en un 
personatge rellevant del qual n’extrarurem un gran aprenentatge. 
 
Des que el món és món hi ha hagut grans personatges, creadors, innovadors, somiadors i 
somiadores que han fet avançar el món. N’hi ha que van néixer rics i d’altres pobres; alguns 
van haver de lluitar per le seves idees i d’altres ho van tenir molt fàcil; uns van ser reconeguts 
i aplaudits en vida i, d’altres, incompresos fins molt després de la seva mort. 
 
Tots ells són autèntics superherois i superheroïnes, gent que han deixat el món millor que com 
el van trobar, que s’han expressat i han demostrat que es pot innovar i crear en qualsevol 
terreny. 
 
Aquests superherois i superheroïnes no tenen res en comú entre ells, no comparteixen origen, 
ni caràcter, no tenen els mateixos trets de personalitat, ni treballen en els mateixos àmbits… 
l’única cosa que comparteixen és la voluntat sense límits, el saber reconèixer les seves 
qualitats, el fet  d’esforçar-se al màxim i lluitar per allò que volen, la seva capacitat d’aprendre 
dels que saben… 
 
Per què no dedicar tot un curs a conèixer aquests superherois?  Treballant-los podem inspirar 
als nostres alumnes, fer-los veure que és important a lluitar per fer realitat les seves idees; 
ajudar-los a perseguir els seus somnis, a seguir la seva vocació i adonar-se que, les seves 
pròpies idees, poden ser tan vàlides i noves com les dels personatges que hem conegut. 
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Aquesta proposta encaixa perfectament amb el centre d'interès del curs passat, generarem 
un altre personatge, la Superwin, que ens ajudarà en l’anclatge i l’arrelament del projecte amb 
la nostra comunitat educativa. 
 
El projecte aposta fort per la coeducació, per tant, cal treballar personatges masculins i 
femenins en paritat de nombre i de rellevància (sortir dels tòpics dels científics i les 
ballarines).  
 
Podem trobar informació sobre els nostres superherois i superheroïnes a molts llocs, però la 
nostra proposta està inspirada en els llibres: “Contes de bona nit per a nenes rebels” i “Contes 
per a nens que somien canviar el món” 
 
La idea bàsica és buscar un superheroi/superheroïna per a cada classe. Cadascun dels cicles 
es dedicarà a conèixer personatges que han sigut importants en algun àmbit concret, adient 
a les necessitats i interessos dels alumnes.   
 
Es proposarà treballar a educació infantil personatges relacionats amb la música i l'art, els 
grans inventors i científics cicle inicial, els grans talents a cicle mitjà i personatges rellevants 
per les seves tasques de lluita social a cicle superior. 
 
A part de conèixer quin és el seu “superpoder”, caldrà contextualitzar els nostres superherois 
en el moment històric en que van viure, el context geogràfic, les dificultats amb què es van 
trobar, si hi ha altres personatges rellevants en el mateix moment... 
 
Desenvoluparem els següents objectius: 
 

• Fomentar la implicació personal i col·lectiva dels nens i nenes de l’escola i potenciar el 
compromís vers la nostra comunitat. 

• Apropar als nens i nenes al coneixement de personatges rellevants. Treballar els valors 
de la coeducació i el respecte. 

• Afavorir el valor de la participació en accions comunes i reforçar el sentiment 
d’identitat pròpia. 

• Donar veu als nens i nenes de l’escola i crear mecanismes que posin en valor les seves 
aportacions. 

• Treballar les competències bàsiques de l’alumnat. 
• Promoure l’aprenentatge significatiu. 

 
 

6. Sortides escolars i Colònies.  
 
Les sortides seran programades i organitzades per les mestres que imparteixin l’àrea 
en la qual es treballaran.  
 
Hi ha una autorització general de les sortides que es faran durant el curs. Aquesta 
autorització es lliurarà a les famílies al setembre i s’haurà de retornar signada. 
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S’informarà amb antelació suficient a les famílies de cada sortida i activitats 
complementàries, mitjançant l’aplicació mòvil Dinantia. Addicionalment, l’alumnat a 
partir de 3r pendrà nota a la seva agenda escolar. 
 

P5, 2n i 4t ** Novetat casa de colònies!!! 
     La contractació ha estat amb Rosa dels Vents a la Casa de colònies Mas Pinsach els dies 11, 

12 i 13 de maig 
       

§ 1 nit P5. 
§ 2 nits 2n i 4t. 

 

 

6è  ** Novetat casa de colònies!!! 

L’alumnat de 6è farà la seva estada els dies 30, 31 i 1 de juny de 2019 a l’Amposta Park, 
situat al Delta de l’Ebre. 
 
El secretari del centre gestiona el cobrament de les sortides i colònies que realitza 
l’alumnat de l’escola al llarg de curs. 
Les que requereixin pagament serán comunicades a les famílies de forma trimestral farà i 
es cobraran en les següents dates: 
SORTIDES I COLÒNIES: 
§ 1r Trimestre: 14 d’octubre de 2019. 
§ 2n Trimestre: 13 de gener de 2020. 

3r Trimestre: 20 d’abril de 2020. 

El llistat d’activitats estarà penjat en el web del centre, sempre actualitzat. 
Quan algún alumne no assisteix a alguna sortida per qüestions de malaltia o visita mèdica, es 
farà la devolució de la part retornable (entrades pagades per alumne participant). En cap cas, 
s’abonarà la part proporcional de plaça d’autocar, monitoratge o activitats pagades per grup-
classe. 
Acompanyarà a les sortides el/la mestre/a que l’organitzi i una mestra acompanyant, 
preferiblement el/la tutor/a d’un dels grups. Quan es cregui necessari (grups amb complexitat 
destacable) es valorarà l’assistència a les sortides de personal específic (BASIC). La resta 
d’acompanyants seran monitors/es contractats de l’empresa El Globus.  

 
7. Participació familiar. ** Novetats!!! 
 
Delegats i delegades de classe 
 
Enguany incorporem  la figura de les mares i pares delegats de classe, que s'encarreguen de 
fer d'enllaç entre les famílies del grup i el tutor o tutora, l'escola i l'AMPA, i afavoreixen l'acció 
tutorial i també la creació de vincles, tant entre les famílies com entre les famílies i l'escola.  
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De la mateixa manera que els vostres fills poden escollir els delegats perquè els representin 
en els òrgans de participació del centre, les famílies també podeu escollir els pares i mares 
delegats de la classe dels fills. 

Les mares i pares delegats s'ofereixen voluntàriament cada inici de curs. Durant el curs escolar, 
són els encarregats de representar el col·lectiu de famílies del grup classe: en recullen les 
necessitats, interessos i expectatives, i n'afavoreixen la implicació per a la millora de la 
convivència, l'acompanyament escolar i l'acció tutorial. 

És recomanable que aquest càrrec sigui rotatori entre les famílies del grup durant 
l'escolarització dels fills per donar la possibilitat que el màxim de famílies gaudeixin d'aquesta 
experiència. 

Funcions  

Les funcions més destacades serán:  

Col·laboració amb el tutor o tutora 

• Fer d'enllaç entre el tutor o tutora i les famílies del grup en temes d'interès per a la classe. 
• Fer crides per a la col·laboració. 
  

Col·laboració amb l'AMPA 

• Fomentar la participació de les famílies en les diferents comissions de l'AMPA. 
• Detectar necessitats de formació o inquietuds de les famílies. 
• Recollir propostes en relació amb els serveis que gestiona l'AMPA. 
• Fer arribar propostes de millora al consell escolar i a l'equip directiu, etc. 
   

Dinamització de les famílies 

• Fomentar-ne la convivència i el bon clima escolar. 
• Promoure els canals de comunicació del centre i el seu bon ús. 
• Motivar i dinamitzar els pares i mares, i afavorir que participin en activitats que organitza 

l'escola, AMPA o les famílies. 
• Acollir les noves famílies que s'incorporin al grup classe i ajudar-les en el procés d'inclusió 

en la comunitat educativa. 
  

Coordinació 

• Assistir a les reunions de coordinació de delegats. 
  

Aquest càrrec representatiu de vegades dona lloc a males interpretacions, pel que fa a les 
funcions. Així, és important aclarir que, als pares i mares delegats de classe, no els correspon: 
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• intervenir en la relació personal d'un alumne i/o dels seus familiars amb el tutor o tutora i/o 
la direcció del centre; 

• fer de mediadors, en cas de conflicte, entre famílies o entre famílies i docents; 
• posar en dubte qüestions pedagògiques del centre; 
• fiscalitzar la tasca dels professionals del centre. 
 
 
 
A banda, es mantindrà la presència familiar en diverses activitats i propostes al llarg del curs. 
 

§ Tarda de tallers a Ed Infantil. Monitorització per part de les famílies de l’espai de Joc 
Simbòlic. 

§ Grups interactius de dramatització de contes a Ed Infantil. 
§ Explica’ns la teva feina a Ed Infantil.  
§ Tallers interactius de matemàtiques a Cicle Inicial. 
§ Jornades culturals. 
§ Convidats lectors per Sant Jordi a Ed Infantil i Cicle Incial. 
§ Convidats per a Converses Literàries a l’aula. 

 

A banda, es mantenen les comissions mixtes de treball: 

• Festes d’escola 
• Biblioteca escolar 

 
8. Acompanyament escolar a casa. Coherència educativa entre escola i família  
** Novetats!!! 

El seguiment i l'acompanyament escolar a casa han de servir perquè els vostres fills assoleixin 
de manera autònoma i responsable els objectius escolars. Aquest procés l'heu d'anar adaptant 
a les edats i a les necessitats de cada moment.  

A més, si coneixeu les intel·ligències més desenvolupades del vostre fill, el podreu acompanyar 
i orientar al llarg de tot el seu procés educatiu i donar-li una educació completa. 

La coordinació entre la família i l'escola és del tot necessària per mantenir una coherència 
educativa entre el que els vostres fills fan al centre i el que feu a casa.  

 
3-6 anys Seguiment i acompanyament escolar a casa  
** Novetats!!! 

En aquesta edat la majoria de nens comencen a anar al parvulari, on el treball d'hàbits i rutines 
es combina amb l'aprenentatge d'alguns continguts, juntament amb valors i normes de 
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convivència. En aquest sentit, és bo que conegueu allò que es fa a l'escola i com reforçar des 
de casa els objectius que el centre proposa. 

La comunicació i la confiança entre pares i docents és important al llarg de tota l'etapa. Podeu 
aprofitar les ocasions com les entrades i sortides, reunions, entrevistes, jornades o 
celebracions per mantenir el contacte i intercanviar les informacions pertinents per al 
seguiment escolar dels fills. 

En general, per fer un seguiment escolar adequat dels vostres fills és convenient tenir en 
compte el següent: 

• Mantingueu una bona comunicació i coordinació amb l'escola per treballar 
conjuntament els hàbits i les rutines que es treballen a l'aula. 

• Parleu amb respecte dels docents davant dels fills i adreceu-vos al centre per fer-los 
arribar els vostres neguits. 

• Feu-los veure que han de posar atenció a allò que explica el mestre, així li doneu valor 
i reforceu el respecte i l'autoritat que li són propis. 

• Disposeu d'un lloc adequat, que identifiquin clarament, on puguin guardar i tenir a mà 
els seus llibres, contes, joguines o estris per dibuixar. 

• Ensenyeu-los a marcar-se petits objectius respecte dels hàbits i rutines treballades a 
classe. 

• Valoreu l'esforç i progrés dels vostres fills en assolir nous aprenentatges 
• Reforceu els aprenentatges que fan a l'escola en les activitats diàries: comptar joguines 

o fruites, reconèixer lletres i nombres, observar elements de la natura, etc. 
• Acompanyeu-los en les petites responsabilitats que els donen a l'escola (preparar-se 

la motxilla, transmetre informacions als pares, fer recerca de materials per treballar 
projectes d’aula, etc.). 

• Interesseu-vos pel que aprenen a l'escola, els temes que treballen, les sortides que fan, 
les dificultats que puguin tenir. 

• Interesseu-vos per les seves relacions amb els companys de classe, els mestres i els 
monitors de menjador. 

• Acompanyeu-los a la biblioteca per mirar i llegir contes o assistir a activitats com les 
rondalles o els titelles. 

• Inicieu-los en el gust per la lectura: llegiu en veu alta, poseu al seu abast llibres de 
contes, faules, llegendes que tinguin petits textos que estimulin les ganes per aprendre 
a llegir. 

 
 
6-12 anys Seguiment i acompanyament escolar a casa  
** Novetats!!! 

En aquesta etapa, els vostres fills comencen l'ensenyament obligatori. Tenen més 
responsabilitats derivades de l'escola: estudi, deures, projectes. 
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És necessari que al començament els ajudeu a establir rutines i, més endavant, a planificar-se 
les feines, valorar l'ordre en el seu material i la necessitat de treballar en un lloc adequat, 
sense soroll. 

És molt important no confondre l'acompanyament escolar amb assumir tasques que no us són 
pròpies, com ara fer-los els deures. Un bon acompanyament per part vostra suposa que us 
assegureu que fan les feines escolars, però també que reforceu els continguts escolars amb 
activitats diàries (portar-los a comprar, llegir amb ells, etc.). 

És molt important també que us mantingueu en contacte i col·laboreu amb el tutor o tutora 
mitjançant l'agenda escolar, quan ja la tinguin. Estigueu al cas del que es publica al web de 
l'escola i si esteu en un grup o xarxa social de famílies, intenteu mantenir una comunicació 
positiva i enriquidora. Participeu en reunions de classe, entrevistes i altres actes escolars. 

En general, per fer un seguiment escolar adequat dels fills és convenient que: 

• Mantingueu bona comunicació i coordinació amb l'escola per treballar conjuntament 
l'adquisició d'hàbits d'estudi i potenciar i consolidar els aprenentatges. 

• Parleu amb respecte dels docents davant dels fills, i adreceu-vos al centre per fer-los 
arribar els vostres neguits. 

• Feu-los reflexionar sobre la importància d'aprendre, com a element bàsic en tots els 
àmbits de la vida. 

• Feu-los veure que han de posar atenció en allò que explica el mestre, així li doneu valor 
i reforceu el respecte i l'autoritat que li són propis. 

• Disposeu d'un lloc per estudiar a casa que reuneixi unes condicions mínimes: espai ben 
il·luminat, sense sorolls ni objectes que els puguin distreure. 

• Ajudeu-los a marcar-se objectius a curt i mitjà termini respecte als seus estudis (hàbits 
de treball, preparació d'exàmens, deures, etc.). 

• Ajudeu-los a entendre i assumir les conseqüències de les decisions que prenen. 
• Reforceu que facin servir l'agenda escolar. 
• Valoreu l'esforç, la constància, la dedicació i el progrés escolar que fan. 
• Reforceu els aprenentatges que fan a l'escola en les activitats familiars: portar els 

comptes a l'hora de comprar, redactar el menú de la setmana, ajudar a preparar un 
viatge, etc. 

• Interesseu-vos pel que aprenen a l'escola, per quins projectes fan, les sortides, els 
exàmens previstos, els resultats que obtenen, les dificultats amb què es troben. 

• Interesseu-vos per les seves relacions amb els companys de classe, els mestres i el 
personal del centre. 

• Estimuleu el gust per la lectura: escolliu llibres amb ells, llegiu-los junts, interesseu-vos 
per les lectures de classe o busqueu activitats de lleure familiar per dedicar a aquesta 
activitat, com anar a la biblioteca plegats. 

9. Beques i ajuts  
** Novetats!!! 
 
El Departament d'Ensenyament ofereix beques i ajuts, per diversos motius, per als vostres fills. 
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• Ajuts de menjador. 
• Ajuts per a desplaçament. 
• Ajuts per als alumnes amb necessitat específica de suport educatiu. 
• Beques i ajuts de caràcter general. 
• Ajuts a l'alumnat que pateix una malaltia prolongada. 
• Altres 

10. Ús i abús de les tecnologies 
** Novetats!!! 

Actualment les tecnologies digitals són presents en el dia a dia dels vostres fills; les veuen com 
a eines d'ús habitual que, a més, els resulten molt motivadores. Han obert el camí cap a noves 
maneres d'entretenir-se, d'aprendre, d'accedir a la informació, de relacionar-se, de compartir 
coneixements, de promoure valors o iniciatives socials. 

Al llarg d'aquesta etapa els vostres fills començaran a utilitzar les tecnologies digitals com una 
eina per a l'aprenentatge. Necessiten del vostre acompanyament per treure'n el màxim profit 
i alhora aprendre a gestionar l'ús que en fan. És convenient que us interesseu i conegueu com 
funcionen per poder potenciar els factors educatius que ofereixen; per exemple buscar 
informació i recursos per aplicar-los al seu treball escolar, fer activitats de reforç de la lectura 
i l'escriptura, fer produccions artístiques o publicar i compartir continguts amb companys a 
través de la xarxa. 

En cas que necessitin fer alguna recerca d'informació a Internet reforceu les orientacions que 
els donen els mestres a l'aula. 

L'oferta de videojocs i d'aplicacions lúdiques és molt àmplia. El Sistema d'Informació 
Paneuropea sobre Jocs (PEGI) estableix una classificació de continguts per edats que us 
orientarà en la tria de jocs per als vostres fills. 

Convé que tingueu present també que les tecnologies digitals no han d'ocupar tot el temps 
lliure dels vostres fills, ja que un ús excessiu pot generar dependència, sedentarisme per 
manca d'activitat física i, fins i tot, disminució del rendiment escolar. 

Per aquest motiu, és important que potencieu que facin altres activitats d'oci, en família o 
amb amics, en entitats de lleure o associacions, que participin en esplais o caus, que facin 
esport, teatre o activitats culturals, entre d'altres. En definitiva, que interactuïn amb els altres. 

Per fomentar el bon ús de les tecnologies digitals en aquesta edat convé el següent: 

• Procureu fer un ús responsable de les tecnologies en l'àmbit familiar, ja que els fills us 
imiten. 

• Escolliu amb els vostres fills els programes de televisió, pel·lícules, aplicacions o 
videojocs adients a la seva edat i eviteu els que mostren continguts "tòxics" (violents, 
discriminatoris, sexistes, o que promoguin comportaments de risc), ja que ells no tenen 
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prou capacitat crítica per diferenciar realitat i ficció i tendeixen a reproduir allò que 
veuen. 

• Mireu la televisió amb ells; a més d'acompanyar-los, els podeu ajudar a fer valoracions 
sobre els programes que veuen, per tal que en treguin un profit educatiu i potenciïn el 
seu sentit crític. 

• Parleu obertament amb els vostres fills sobre com actuar davant dels continguts 
inapropiats que es poder trobar als mitjans audiovisuals. 

• Afavoriu que facin servir els dispositius en llocs comuns de la casa. 
• Configureu els aparells que utilitzen els fills perquè els puguin fer servir amb seguretat, 

amb programes de control parental o creant diferents comptes d'usuaris; d'aquesta 
manera evitareu que accedeixin a continguts inapropiats d'Internet, facin compres en 
línia o descarreguin aplicacions. 

• Planifiqueu i limiteu el temps d'ús dels aparells tecnològics a un màxim d'una hora 
diària, fent-los valorar que les tecnologies digitals no han de substituir altres activitats 
lúdiques que poden ser tant o més interessants. 

• Remarqueu que abans de l'oci tecnològic cal haver prioritzat o completat altres 
activitats (les tasques escolars, les activitats extraescolars, les feines de casa, les 
activitats a l'aire lliure…). 

• Tingueu present que en aquestes edats es recomana que no disposin de telèfon mòbil 
propi, ja que encara no tenen prou criteri per utilitzar-lo adequadament. 

• Feu-los veure que a casa hi ha aparells tecnològics que són per compartir entre tota la 
família, mentre que d'altres són d'ús personal dels adults. 

• Jugueu amb els vostres fills a jocs tecnològics; així, a més d'acompanyar-los, podreu 
valorar si s'adeqüen a la seva edat i maduresa. 

• Reforceu hàbits saludables en l'ús de les tecnologies, com ara adoptar una bona 
postura i mantenir una distància adequada respecte de les pantalles o ajustar el volum 
i la brillantor del monitor, entre d'altres aspectes. 

• Eviteu encendre el televisor i utilitzar els dispositius mòbils a les hores dels àpats per 
fer d'aquest espai un moment de relació i conversa i així establir més vincles afectius 
amb ells. 

• Incorporeu l'hàbit familiar de no tenir dispositius als dormitoris durant la nit. A més, 
procureu no fer servir tecnologies una hora abans d'anar a dormir, ja que la brillantor 
de les pantalles estimula l'activitat mental, dificulta conciliar el son i pot provocar 
insomni. 

• Parleu amb els vostres fills sobre els llocs que consulten a Internet així com dels riscos 
que pot suposar compartir informació personal, documents, imatges, vídeos o àudios 
amb persones que no coneixen personalment. 

• Vigileu que no participin en cap xarxa social sense el vostre consentiment i supervisió. 

 
 
11. Resolució de conflictes i aplicació de mesures correctives  
 

Sempre se seguiran les pautes marcades a les Normes d’Organització i Funcionament de 
Centre (NOFC) les quals es donaran a conèixer de forma general a l’alumnat en les tutories 
adaptades a cada nivell educatiu. 
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La resolució de conflictes forma part de la gestió de l’aula, per tant, el primer interlocutor 
serà el/la tutor/a. Si el cas reverteix gravetat, es comunicarà a l’Equip Directiu qui prendrà  
les mesures oportunes. 

 
 
12. Administració de medicaments als alumnes  
 

Per norma general NO S’ADMINISTRARAN MEDICAMENTS ALS ALUMNES. 
 
En els casos que sigui imprescindible aquesta medicació cal que s’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.  

 
L’escola disposa d’un registre dels alumnes amb malalties cròniques i al·lèrgies, on hi ha 
una fitxa amb les actuacions a fer en cas de situació crítica.  
 
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).  

 
S’administrarà Paracetamol en cas de necessitat mentre arriba la família a aquells 
alumnes que així tinguin la deguda autorització signada. 
Es seguirà el protocol corresponent amb la trucada al 112 pel que fa a la dosi 
d’administració del medicament. 
**NOTA: a càrrec de l’Equip Directiu. 

 
13. Avaluació 

 
● Educació Infantil 

 
Es lliuren dos informes anuals, un a finals de gener i un altre al juny, segons el 
model elaborat a l’Educació Infantil.  

 
● Educació Primària 

           Segons l’ORDRE ENS/164/2016, els resultats de l’avaluació en els documents  
           oficials s’han d’emplenar amb les expressions següents:  
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§ Assoliment excel·lent (AE), Assoliment notable (AN), Assoliment 
satisfactori (AS) o No-assoliment (NA). 

§ En els documents oficials d'avaluació dels alumnes amb pla 
individualitzat els resultats de l'avaluació fan referència als criteris 
d'avaluació establerts en el seu pla individualitzat. 

§ Es lliuren tres informes a les famílies, un al final de cada trimestre amb 
data  establerta.     

 
 
 
14. Reunions 
 

* Reunions amb les famílies. 
 

• Reunions de nivell 
 

A l’inici de curs, els/les mestres d’un mateix nivell faran conjuntament una reunió amb les 
famílies per tal d’informar de l’organització general del curs i es lliurarà un dossier establert 
pels equips de cicle.  
 

• Reunions individuals 
 
Es durà a terme amb les famílies, almenys, una entrevista individual durant el curs. Caldrà 
prioritzar els casos que així ho requereixin i es farà aquest acompanyament des de principi de 
curs a tots els nivell. El dia de reunions  és el dilluns.  
 
En cas que una família no respongui a 3 convocatòries d’entrevista, es deixarà constància en 
el full de registre amb les dates convocades i quedarà a l’expedient de l’alumne. 

 
 
12. Atenció a les famílies.  
Reunions d’inici de curs. 
 

Ed. Infantil 1 octubre a les 16:45. 
Cicle Inicial 2 octubre a les 16:45. 
Cicle Mitjà 3 octubre a les 16:45. 
Cicle Superior 8 octubre a les 16:45. 

 
Horari de tutoria. 
 

Ed. Infantil, 2n, 4t i 6è Dilluns setmanal de 12:30 a 13:30h. 
1r, 3r i 5è Dins horari lectiu setmanal 

1r A: div de 10:00 a 11:00h 
1r B: div de 9:00 a 10:00h 
3r A: dj de 15:00 a 16:00h 
3r B: dx de 15:00 a 16:00h 
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3r C: div de 15:00 a 16:00h 
5è A: dts de 9:00 a 10:00h 
5è B: dj de 10:00 a 11:00h 
 

 
 
 
 
 
15. Gestió econòmica de les aportacions voluntàries de les famílies per al material fungible 
de l’aula i l’alumnat.  
 

Les famílies fan l’aportació voluntària per material fungible a través del pagament 
domiciliat. Aquest pagament és anual i es gestiona a través de la secretaria del centre. 
És el Secretari del centre qui fa el seguiment, control, ingressos, rebuts i pagaments de 
factures (gestió del compte).  
Les quotes acordades són: 
• Educació Infantil i Cicle Inicial → 65 € 
• Cicle Mitjà i Cicle Superior      → 60 €.  
 
 

16. Components del Consell Escolar i Claustre 
MEMBRES ACTUALS DEL CEC 

CO
N

SE
LL

 E
SC

O
LA

R 
DE

 C
EN

TR
E 

Sector Nom Comissió 

Equip Directiu Vanessa Rubio Carrasco Permanent, Econòmica, Convivència, Reutilització de 

llibres i Menjador 

 

 

Magdalena García Cortada Permanent, Reutilització de llibres, Convivència i 

Menjador  

 

 

Jose Luis Cuenca Peralta  Permanent, Econòmica, Convivència, Reutilització de 

llibres i Menjador 

Professorat Ana Belen Arroyo Márquez  Econòmica 

 Susana Pérez Ordóñez  Menjador 

 Ana Isabel Martínez Santos  Menjador 

 Guadalupe Blanco Moreno Reutilització de llibres 

 Sílvia Cavero Prunera  Convivència i Permanent  

 Cristina Valero Brun  Menjador i Convivència  

Pares i Mares Gema González de Blas  Convivència 

 M. Salobral Díaz Núñez  Permanent i Menjador  

 Mónica Carreño Porcel  Convivència i Reutilització 

 Laia Llauradó Sanclemente  Econòmica 

 Noemí Contreras Balada  Menjador 

 Ivana Duque Oliva  Reutilització de llibres  
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PAS Lourdes Sevilla Olmos --- 

Ajuntament  Cristina Company Tort Econòmica 

AMPA  Convivència i Reutilització de llibres 

 
 
 
MEMBRES DEL CLAUSTRE 
 
 

EQUIP DIRECTIU Directora Vanessa Rubio Carrasco 

Cap d’estudis Magdalena García Cortada 

Secretària Jose Luís Cuenca Peralta 

 

EQ
U

IP
 D

O
CE

N
T 

Mestra/e Nivell/ 

Especialitat 

Adscripció  

als Cicles 

Grups de Treball 

Cabero De Arriba, Patricia  P-3 A Ed. Infantil Equip Impulsor 

Granados Sánchez, Sílvia  P-3 B Ed. Infantil Comissió Mixta de festes 

Romero Maturana, Alícia P-4 A Ed. Infantil Comitè Sostenible  

SUBS 

Luque Pérez, Nuria TITULAR 

P-4 B Ed. Infantil Biblioteca  

Rayas Delia, Isabel SUBS 

Pérez Claraso, Margarita TIT 

P-5 A Ed. Infantil Comissió Mixta de festes 

Grau Guiu, Marta P-5 B Ed. Infantil Cultura Digital   

García Cortada, Magda Suport Ed. Inf Ed. Infantil Comissió Mixta de festes 

Gallego García, Estefania  Suport Ed. Inf Ed. Infantil  ----- 

Arroyo Márquez, Ana Belén Suport Ed. Inf Ed. Infantil Cultura Digital  

Martínez Ruda, Laura Ed. Especial  Ed. Infantil Comissió Mixta de festes  

Crevillén Curto, Sara  Educadora SIEI Ed. Infantil ----- 

Muñoz García, Lourdes TEI Ed. Infantil Comitè Sostenible 

Cámara Gamarra, Loli  1r A C. Inicial Cultura Digital  

Llinares Montiel, Macià 1r B/Música  C. Inicial Comissió Mixta de festes  

Cavero Prunera, Sílvia  2n A C. Inicial Equip Impulsor  

López Piguillem, Rosa 2n B C. Inicial Biblioteca  
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Martí Soriano, Anna Religió C. Inicial Comitè Sostenible  

Moya, Alba SUBS 

Pérez Ordóñez, Susana TITULAR 

SIEI C. Inicial  ----- 

Contreras Sánchez, Luisa 3r A C. Mitjà Biblioteca  

Molina Ros, Pilar 3r B  C. Mitjà Biblioteca  

Naranjo Torres, Raquel 3r C C. Mitjà Comissió Mixt de festes  

Martínez Santos, Ana 4t A C. Mitjà Equip Impulsor 

Soler Binimelis, Sebastià SUBS 

Pasqual Miquel, Carina TITULAR 

4t B C. Mitjà Biblioteca  

Llopis Martínez, Cristina 4t C/Ed. Física C. Mitjà  Cultura Digital  

Hiraldo Naranjo, Estefanía  Ed. Especial  C. Mitjà Biblioteca  

Grasa Pagès, Irene Música C. Mitjà Comissió Mixta de festes 

Ciércoles Paniagua, David 5è A C. Superior Cultura Digital  

Valero Brun, Cristina 5è B C. Superior Equip impulsor  

Sánchez Ceballos, Ricardo  6è A/Ed. Física  C. Superior Comitè Sostenible  

Rubio Sánchez, Emma 6è B  C. Superior Erasmus   

Rubio Carrasco, Vanessa Anglès C. Superior Erasmus   

Cervelo Frano, Pilar  Anglès  C. Superior Erasmus  

Puig Gimeno, Mireia   Anglès  C. Inicial Erasmus  

Cuenca Peralta, Jose Luis Suport PRI C. Superior Cultura Digital  

Blanco Moreno, Guadalupe  Ed. Física  C. Mitjà Comitè Sostenible 

 

 

Ò
RG

AN
S 

U
N

IP
ER

SO
N

AL
S 

DE
 

CO
O

RD
IN

AC
IÓ

 

Nom Càrrec / Coordinació 

Cabero de Arriba, Patricia   Coordinadora Educació Infantil  

Cavero Prunera, Sílvia Coordinadora Cicle Inicial  

Martínez Santos, Ana Coordinadora Cicle Mitjà  

Valero Brun, Cristina Coordinadora Cicle Superior  

Ciércoles Paniagua, David  Coordinador TAC 

Rubio Sánchez, Emma Coordinadora LIC 

Grasa Pagès, Irene Coordinadora Riscos Laborals 
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PAS 

Nom Lloc de treball 
Sevilla Olmos, Lourdes Auxiliar Administrativa 
Sara Crevillén Curto Educadora d’Educació Especial (EEE) 

Muñoz García, Lourdes Tècnica d’Educació Infantil (TEI) 
Maria del Carmen Zafra Vetlladora (15 h) 
Ruiz Gallego, Sheila Vetlladora (25 h) 

 

 

SERVEIS 
 
EDUCATIUS 

Nom Funció 
Margarita Monton Bruxola Psicopedagoga de l’EAP 
Eva Villa Treballadora social de l’EAP 
** Logopeda del CREDA 
Enric Vaquer Fanés Fisioterapeuta de l’EAP 

 

S Soc Mª Mar Cano Educadora Social 

 

AJUNTAMENT 
Nom Funció 
Marta Gómez Gómez Conserge 

 

AMPA 
Segura, Rocío  Presidenta 
Redondo, Núria Tresorera 
Sáez, Núria Secretària 

COORD AMPA Serra Nieto, Iolanda Coordinació menjador i extraescolars 
 
17. Prevenció del tabaquisme  
 

D’acord amb la normativa es prohibeix fumar en totes les dependències dels centres 
docents, els serveis educatius i altres centres dependents del Departament 
d’Ensenyament.  
La prohibició afecta el professorat, el personal d’administració i serveis i tota persona que 
estigui dins de qualsevol dels recintes esmentats.  
La normativa preveu que els centres docents, serveis educatius i altres centres 
dependents del Departament d’Ensenyament no tinguin àrees reservades per a 
fumadors.  

 
18. Serveis relacionats amb l’AMPA 
 

L’AMPA 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 
(“Bon dia”). 
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L’encarregada del menjador passarà a recollir els/les nens/es a les 12:30 hores per les 
aules. Per a les activitats extraescolars s’establirà en cada cas un protocol de recollida.  

 
 
19. Escola Sostenible i Projecte Escola Verda  
 
La nostra escola és Escola Verda. 
La xarxa "Al Prat, escoles més sostenibles" té com a objectiu acompanyar, coordinar i avaluar 
els centres que la integren, crear espais d'intercanvi i generar projectes comuns. Es va crear 
durant el curs 2010-2011 i està integrada per 22 centres educatius del Prat. 
Des de la xarxa, es promouen trobades d'intercanvi d'alumnes i/o professorat, i accions al 
voltant del Dia Mundial del Medi Ambient. 
 
20. Reutilització de llibres.  

El  projecte SORELL (Sostenibilitat i Reutilització de Llibres) és un projecte de ciutat que té per 
objectiu promoure un consum més racional i sostenible, afavorint  l’estalvi de recursos, el 
reciclatge i la reutilització de materials en els centres educatius. 

S'inspira en els valors de cooperació, solidaritat, proactivitat i responsabilitat, entre d'altres, 
per intentar incorporar-los a la cultura de l'organització escolar i garantir així la seva 
continuïtat en el temps. 

El projecte SORELL s’inicia el curs 2012-2013, amb l’objectiu de promoure sinèrgies per 
afavorir la participació i el compromís en el disseny d'estratègies i actuacions per racionalitzar 
l'ús dels llibres, el material escolar i el cost de les activitats educatives, i així aconseguir la 
sostenibilitat dels recursos que s’inverteixin, tant des de les administracions com des de les 
famílies. 

21. Vincles amb la comunitat: Projectes IntersECCions. Novetats!!! 

LABORATORI DE LECTURA 

El Laboratori de lectura es defineix com un espai de co-creació per al disseny col·lectiu d’un 
projecte en xarxa entre els participants, agents de la comunitat educativa. El Laboratori 
potencia la visió d’educació en xarxa i comunitària, les connexions amb la ciutat, per tal de 
donar respostes conjuntes a reptes educatius compartits. 

El projecte resultant està relacionat amb la implementació de les Converses Literàries en els 
diferents centres participants i la consolidació de vincles entre els diferents agents involucrats: 
centres educatius, a través del professorat i AMPA, la Biblioteca Antonio Martín, el Centre de 
Recursos Pedagògics etc. Aquest treball anirà precedit d’una formació, i en paral.lel a tot el 
procés es faran accions complementàries que facilitaran la connexió del projecte amb altres 
comunitats i la resta de la ciutat. 
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LECXIT és un programa que té per objectiu incrementar l'èxit educatiu dels infants a través del 
treball per la millora de la seva comprensió lectora. La clau de lecit està en treballar de forma 
lúdica i amena gràcies al voluntariat i a la implicació de l'entorn dels nens i nenes que 
participen en el programa. 

Setmanalment, diversos voluntaris i voluntàries, principalment joves dels instituts propers, 
acompanyen de forma lúdica i amena els infants en la lectura. Les accions del Lecxit es 
desenvolupen en horari no lectiu, en acabar l’horari escolar i de manera coordinada. 

El projecte LECXIT es va implementar a l’Escola Charles Darwin el curs passat. 

En diversos moments del curs s’han realitzat activitats en les quals es convida a participar a 
les famílies i tota la comunitat educativa.  

LABORATORI CIENTÍFIC-TECNIC I DIGITAL. 

El laboratori científic, tècnic, digital es defineix com un espai de co-creació per al disseny 
col·lectiu d’un projecte en xarxa entre els participants. S’han realitzat set sessions de gener a 
juny. Han estat dinamitzades per afavorir el treball en grup, el coneixement entre participants, 
el debat i la generació de projectes. El Laboratori potencia el treball en xarxa i la connexió 
amb la ciutat.   

El projecte resultant té com a eix principal la idea de sostenibilitat, entesa de manera àmplia, 
com un concepte que permet abordar el present des de la relació que la societat manté amb 
el medi ambient, la producció de béns de consum, o l’obsolescència programada. 

PROJECTE AUXILIARS DE CONVERSA D’ANGLÈS.  

El projecte Auxiliars de Conversa d’Anglès potencia l’ús de l’anglès en diversos àmbits 
culturals i la seva visibilitat a la ciutat, millora la competències en llengua anglesa de l’alumnat 
i impulsa la innovació metodològica. 

El projecte aposta per l’entrada a l’aula d’auxiliars de conversa de forma continuada. La 
pràctica recurrent dels alumnes amb la llengua angles s’acompanya del seu ús en diferents 
contextos culturals i d’aprenentatge. 

 

22. Subvencions projectes pedagògics. 

Subvencions econòmiques per tal d'impulsar projectes pedagògics, iniciatives i propostes 
d'innovació en aspectes relacionats amb l’organització del centre i el projecte curricular. 

Cada any, l’Ajuntament aprova unes bases per al curs escolar en què es recullen, entre d’altres, 
els temes que es prioritzen. Una comissió avaluadora analitza i valora els projectes que 
presentem i emet una proposta d’atorgament de subvenció. 
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23. Millora de l’èxit educatiu. 
Tallers de suport a la promoció de l’èxit escolar  

En el marc del Pla Educatiu d’Entorn del Prat de Llobregat, l’Ajuntament promou tallers de 
reforç de la competència lectora, així com d'altres competències acadèmiques que els centres 
educatius puguin prioritzar. 

El col·lectiu objecte del servei és l'alumnat d'educació Primària de 6è que per motius 
socioculturals, educatius i/o de dèficits d'aprenentatge, precisa un reforç en la competència 
lectora o en altres competències. És el centre educatiu qui decideix quin alumnat ha de ser 
proposat per participar als tallers. 
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ANNEX 1. CALENDARI ESCOLAR DEL CURS 2019-2020. 
 
 
* Disponible a la pàgina web de l’ajuntament/educació  
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