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A- Introducció. 
 
La Programació General Anual que presentem per portar a terme durant aquest curs 2018-2019              

representa la concreció de:  
❖ El Projecte de Direcció (endavant PdD) per al període 2017-2021 presentat i aprovat el dia               

15 de març de 2017. 

❖ Les instruccions d’inici de curs 18-19 on s’especifica que l’objectiu prioritari és            

desenvolupar al màxim les capacitats de tots i cadascun dels alumnes, com a principi              

fonamentador de l’equitat i garantia, alhora, de la cohesió social. 

❖ L'Adquisició de les Competències Bàsiques (endavant CB). 
❖ El Pla Lingüístic de l’Escola (escola plurilingüe): tractament de les llengües a l’Escola             

Colors i en concret, el desenvolupament del programa d'innovació Generació Escoles           

Plurilingües (2017-2020), Programa Grup D'experimentació per al Plurilingüisme (GEP). 
❖ Ús de les TIC a l’escola (Pla TAC). 

❖ Els resultats acadèmics obtinguts: Avaluació Global Diagnòstica dels alumnes de 3r de CM             

(curs 17-18) i les proves de Competències Bàsiques de CS 6è (curs 17-18). 

❖ Resultat del seguiment de l’exercici de la funció directiva en el 1r curs de mandat               

(AVALDIR ) elaborat per la inspecció educativa. 1

 

B- Objectius de Centre 
 

Justificació: 

Aquesta PGA recull de forma prioritària la implantació dels objectius del segon any del PdD per al                 

període 2017-2021. A la vegada cal destacar que aquesta programació té present en cada un dels                

seus apartats bàsics l’informe de seguiment del primer curs de mandat de l’exercici de la funció                

directiva i les seves propostes de millora (AVALDIR). 

 

B.1. OBJECTIUS GENERALS DE CENTRE. 
 

B.1.1. Millora de resultats acadèmics: Consolidar l'escola en valors com el primer eix             

transversal de l'Escola Colors.  

  

1  Avaluació de l’exercici de la funció directiva (AVALDIR) curs 17-18. 
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Justificació:  

Aquest objectiu no va ser assolit en la seva totalitat per part de l’escola el passat curs 17-18, ja                   

que quedava pendent l’elaboració del PAT i es reprèn en l'actual PGA 18-19.  

D’altra banda, a l’apartat del Pla d’Acció Tutorial en l’àmbit de l’alumnat, queda recollida així               

mateix, l’actuació pendent quant a la participació dels delegats d’alumnes de Cicle Superior.  

 

B.1.1.1. Objectiu anual:  
1. Elaborar el Pla d'Acció Tutorial. 

ACTUACIONS RECURSOS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

Elaboració del PAT en l'àmbit 

del professorat. 

Claustres 

pedagògics 

Cicles 

Pla d'Acollida 

2n Trimestre 

2 sessions (gener) 

ED 

EDA 

Elaboració del PAT en l'àmbit 

de l'alumnat. 

Claustres 

pedagògics 

Cicles 

Pla d'Acollida 

2n Trimestre 

2 sessions 

(gener-febrer) 

ED 

EDA 

Elaboració del PAT en l'àmbit 

de les famílies. 

Claustres 

pedagògics 

Cicles 

Pla d'Acollida 

2n Trimestre 

2 sessions (febrer) 

 

ED 

EDA 

 
Indicadors per mesurar el grau de compliment de l'objectiu anual. 

1. Document del Pla D'acció Tutorial validat i tancat.  

2. Realització d'un 85% de les reunions programades (de les 7 sessions programades en 

planning). 

3. Grau 3 de satisfacció l’alumnat (delegats/ades de cicle superior) en la seva participació en 

la presa de decisions de l’escola. : gens – poc – bastant - molt  
Procediments per a l'avaluació. 

1. Planificació de les reunions per part de la Cap d'estudis. 

2. Trasllat dels acords a l'equip Docent per a les millores que es derivin. 

3. Enquestes de satisfacció als alumnes realitzades al tercer trimestre.  
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B.1.2. Millora de resultats acadèmics: Consolidar l'escola plurilingüe com a segon eix            

transversal de l'Escola Colors. 
 
B.1.2.1. Objectiu anual:  

1. Donar a conèixer el plurilingüisme a la comunitat escolar (claustre, famílies,            

personal PAS) i l'entorn proper.  2

 

 ACTUACIONS RECURSOS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

Presentació del PLC a la 

comunitat educativa (famílies) 

com a document principal i 

vertebrador del projecte 

educatiu, en un tractament 

transversal i plurilingüe de 

l'ensenyament de les nostres 

llengües. 

PLC 2n Trimestre ED 

EDA 

Coord.LIC 

 

Divulgació a l'entorn proper 

comunitari el programa 

d'innovació pedagògica GEP. 

Web/ Twitter del 

centre 

Web de 

l'Ajuntament 

Butlletí municipal 

Full informatiu a 

les famílies 

2n / 3r Trimestre ED 

EDA 

Coord. LIC 

Grup Impulsor 

GEP 

2Es recull a l’annex d’aquesta PGA (desembre 2018) la sol·licitud del Servei d’Auxiliar de Conversa en el 
marc del desenvolupament del plurilingüisme a l’escola, així com també la nostra participació en el 
programa de formació al alumnes de Primària promogut pel  del Departament d’Educació: Llengua Àrab i 
Cultura Magrebina (LACM). 

VERSIÓ: V3 (FEBRER  2019)                                                                                                                                                6 



PGA ESCOLA COLORS                                                                                                                          CURS 2018 – 2019 

 
Indicadors per mesurar el grau de compliment de l'objectiu anual. 

1. Actuacions realitzades en la seva totalitat. 
 
Procediments per a l'avaluació. 

1. Enquestes final de curs. 

2. Recull de les actes dels Claustres pedagògics per el traspàs del PLC i el desenvolupament 

dels seus aspectes.  
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B.1.3. Millora de resultats acadèmics: Millorar els resultats de les Competències Bàsiques dels             

nostres alumnes al final de l'etapa. 

 

B.1.3.1. Objectiu anual: millorar els resultats de les CB del curs 18 -19 respecte el curs                

anterior. 

Justificació: una vegada revisats i analitzats els indicadors de centre des d’Inspecció i els              

resultats globals del curs 17-18 en relació als resultats dels anys anteriors, ens plantegem              

continuar amb la millora progressiva de resultats acadèmics. Com a punt de partida, més              

enllà dels proposats en un primer moment al PdD, recollim les propostes de millora              

indicades per la inspecció a l’Avaluació de l’Exercici de la Funció Directiva: 

 

● Competència lingüística: llengua catalana mantenir el grau de superació de partida           

90,91% o no inferior al percentatge de superació dels centres de Catalunya de             
la mateixa  tipologia. 

● Competència lingüística: llengua castellana 82% de superació. 

● Competència lingüística: anglès 82% de superació. 

● Competència matemàtica 78% de superació. 

 

ACTUACIONS RECURSOS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

Acompanyar a l’equip docent en 

el desenvolupament i 

coneixement del currículum 

competencial mitjançant la 

realització del taller: 

“Programem: del primer nivell 

de concreció al nivell de 

planificació i avaluació de les 

tasques d’aula”. 

Taller en centre. 

SSEE Vallès 

Oriental I  

octubre / novembre 

2018  

EDA 

Cap d'Estudis 
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Aplicació de les programacions 

per competències en les àrees 

instrumentals de tots els nivells 

(programació dels projectes que 

donen singularitat al centre) 

Formació rebuda 

al claustre i de 

l'observació entre 

iguals i 

l'auto-avaluació 

com a eines de 

millora en 

l'activitat docent. 

Curs 18 – 19 EDA  

Cap d'estudis  

Equip Docent 

Adequació de les proves 

d’avaluació inicial del CI d’acord 

amb una metodologia de caire 

competencial.  

Materials Xarxa 

De CB. 

Seminari Caps 

d’Estudi. 

Curs 18 – 19 EDA  

Cap d'estudis  

Equip Docent 

 
Indicadors per mesurar el grau de compliment de l'objectiu anual. 

1. Percentatges (indicats a la justificació) d'alumnes que superen les CB. 

2. Presentació d’un mínim de sis programacions competencials elaborades al Taller de 

formació, dels diferents nivells, etapes o especialitats. 

3. Proves d’avaluació inicial elaborades i validades. 

 

Procediments per a l'avaluació. 
La cap d’estudis en el marc de la comissió avaluadora recollirà la reflexió, anàlisis i propostes de                 

millora de resultats.  

 

B.1.3.2. Objectiu anual: Donar resposta a les propostes de millora de l’AVALDIR curs 17-18: 

establir estratègies per a la millora de l’avaluació docent i la millora de les seves actuacions. 

 

ACTUACIONS RECURSOS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

Recollida del document que 

estableix quins són els 

procediments seguits a 

l’escola per a la tutorització 

entre iguals. 

Materials seminari 

de Caps d'E. 

Graella d'observació 

entre iguals. 

 

2n/3r Trimestre  Cap d’estudis 
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Observació-modelatge 

entre iguals per tal 

d'aprofundir  en el treball 

competencial de les aules i 

retorn dels aspectes a 

potenciar i millorar. 

(observacions a fer: àmbit 

valors, CLIL, 

desdoblaments treball 

lectura - escriptura. 

Intercicle Infantil / CI) 

Material xarxa CB. 

Material seminaris 

Curs 18-19 

1r trimestre  

(intercicle CI/Infantil) 

GL CI / GLE CM 

2n trimestre 

(Clil) 

Curs 18 - 19 

(dinàmica Valors) 

 

Cd'E 

Equip Docent 

 

 
Indicadors per mesurar el grau de compliment de l'objectiu anual. 

1. Actuació realitzada. 

 

Procediments per a l'avaluació. 
1. En el marc de l’EDA la cap d’estudis presentarà el document i una vegada validat es                

donarà a conèixer al claustre. 

2. Al primer trimestre es faran les observacions intercicle Infantil/CI i les observacions dels             

desdoblaments dels grups de lectura i lectoescriptura CI/CM, al segon trimestre es faran             

les observacions entre l’equip docent CLIL i durant tot el curs es faran les observacions               

dels tutors/es de cada grup d’una dinàmica de VALORS per tal de donar coherència i               

continuació de la mateixa des de la tutoria.  

 
B.1.4. Millora de la cohesió social: Millorar els factors de cohesió de l'alumnat nouvingut i les                

seves famílies en la nostra comunitat. 

 
B.1.4.1. Objectiu anual: facilitar als alumnes nouvinguts i a les seves famílies espais de              

participació i visibilitat.  
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ACTUACIONS RECURSOS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

Adequació del procediment de 

demanda d’acollides 

individualitzades de traducció a 

les necessitats pròpies del 

centre. 

Ajuntament 

Equip traducció 

LIC 

setembre 2018 Direcció 

Coord. LIC 

Visibilitat de les llengües 

presents a l'Escola i les seves 

principals manifestacions 

culturals no religioses 

(gastronomia, art, costums, ...) 

Mediació 

Projecte Vincles 

Famílies  

Curs 18 – 19 Coord. LIC 

 
Indicadors per mesurar el grau de compliment de l'objectiu anual. 

1. Grau 4 de satisfacció d'acolliment de les famílies nouvingudes: gens – poc – molt – bastant  

2. Grau d'assoliment 3 dels objectius plantejats: gens-poc-bastant-molt 

Procediments per a l'avaluació. 

1. L'ED passarà una enquesta a la Junta de l'AMPA, i a les famílies d'origen nouvingut per a                 

copsar aquest grau de satisfacció. Passarà els resultats a l'EDA i es recolliran les seves               

propostes de millora. 

 
B.1.5. Millora de la cohesió social: Millora dels factors de convivència del centre en relació a la                 

formació de les famílies, la seva participació i carta de compromís educatiu. 

 
B.1.5.1. Objectiu específic anual: Donar a conèixer a les famílies la carta de compromís              

educatiu com element de convivència educativa. 

 

Justificació: Aquest objectiu anual s’emmarca en la millora de la cohesió social i a la               
vegada dona resposta a les propostes de millora de l’AVALDIR curs 17-18: definir per a la seva                 

posterior quantificació els indicadors de mesura dels objectius que fan referència a la mateixa. 
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ACTUACIONS RECURSOS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

Donar a conèixer a les famílies 

la carta de compromís educatiu, 

addendes i contractes 

pedagògics de l’escola com a 

elements necessaris de 

convivència.  

Pla de 

Convivència. 

Portal “Família i 

Escola”. 

Documents 

propis del centre. 

3r Trimestre ED 

EDA 

Claustre 

 

Creació d’espais oberts de 

tertúlia per a la posada en comú 

de temàtiques educatives que 

puguin interesar  a les famílies.  

 març/maig 2019 ED 

EDA 

 
Indicadors per mesurar el grau de compliment de l'objectiu anual: 

1. Percentatge d'accions realitzades no inferior al 85% de les previstes. 

2. Grau de coneixement de les famílies de la carta de compromís de P3 d’educació infantil i 1r 

d’educació primària no inferior al 75% en acabar el curs. 

3. Grau de satisfacció 3 dels participants assistents a les tertúlies programades: 

gens-poc-bastant-molt.  

 
Procediments per a l'avaluació: 

1. L'ED passarà una enquesta a les famílies de P3 i 1r per a conèixer el grau de coneixement                  

inicial de la carta de compromís i després de la seva divulgació a tota la comunitat la                 

posarà en relació als resultats obtinguts, en aquests mateixos grups, en acabar el curs. 
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B.2. OBJECTIUS DELS ÒRGANS DE COORDINACIÓ. 

 
B.2.1 Coordinació Pedagògica. 

 
OBJECTIUS GENERALS (PdD 17-21): Millora de resultats acadèmics i millora de la cohesió             

social. 

Nom de la cap d'estudis i coordinadors/es: Ana Mª Tarín, Helena García, Raquel García Silgado i                

Laura Ruiz Romero. 
 

B.2.1. Objectiu anual: 
1. Recollir els principis pedagògics i d’organització i gestió en el PAT. 

2. Regular i supervisar el treball metodològic i competencial a l'aula. 

3. Donar a conèixer el decret d’Inclusió 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a              

l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. 

4. Dinamitzar els espais de l'escola (tallers i aules CI) adequant-los a la línia de centre. 

 

ACTUACIONS RECURSOS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

1.1 Recull dels principis 

pedagògics en el PAT. 

Normativa 

PAC  

NOF 

2n trimestre 

7 sessions 

 

EDA 

Cd’E 

2.1 Participació en els cicles per tal 

de regular i supervisar els acords 

que es van donant en quant al 

treball curricular EI, Tallers CI, 

metodologia àmbit matemàtic CI, 

sistematització expressió escrita 

CM / CS. 

Cicles 

Coordinadores 

de cicle. 

Curs 18-19 Cd’E 

Cicles 
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3.1 Implementació del decret 

d’Inclusió en el PAD, CAD, 

programacions d'aula (mesures i 

suports d’atenció a la diversitat). 

Graelles 

programació 

aula (xarxa 

CB) 

Decret Inclusió 

www.xtec.cat 

Curs 18 - 19 

2n trimestre 

2 sessions 

Cd'E 

Coordinadors 

Equip Docent 

4.1 Creació i adequació dels 

espais del CI (aules i tallers). 

Cicle Inicial 

Altres centres 

educatius. 

1r trimestre Cd’E 

Coordinadors 

Cicle 

 
Indicadors per mesurar el grau de compliment de l'objectiu anual. 

1. Document realitzat i validat. 

2. Nombre de cicles amb la participació de la cap d’Estudis (mínim 3 sessions per cicle:               

Infantil, Inicial, Mitjà i superior) . 

3. Grau de coneixement (3) del decret d’Inclusió: gens - poc - bastant - molt. 

 
Procediments per a l'avaluació. 

1. Una cop establerts els principis generals del PAT, la cap d’Estudis especifica els principis              

pedagògics d’acord amb el PEC. 

2. La cap d’estudis participarà del procés d’elaboració dels diferents documents. Es prioritzarà            

un acompanyament a l’inici d’aquest procés per indicar la línia pedagògica, a meitat es farà               

la supervisió del procés i una trobada final de validació. 

3. Aplicació d’una enquesta a l’equip docent. 
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B.2.2 Coordinació d'Educació Infantil. 
 

OBJECTIUS GENERALS (PdD 17-21): Millora de resultats acadèmics i millora de la cohesió             

social. 

Nom coordinadors/es: Helena Garcia 

B.2.2. Objectiu anual: 
1. Finalitzar el document de funcionament i organització d'Educació Infantil. 

2. Actualitzar el document dels continguts de P3, P4 i P5 seqüenciats per nivells. 

3. Elaborar un llistat dels jocs que es treballen a cada nivell a la sessió de racons amb                 

famílies. 

ANOTACIÓ: pendent pel curs 2019-2020: 
- Planificar i seqüenciar el treball de consciència fonològica a l'educació Infantil.  

 

ACTUACIONS RECURSOS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

1.1 Consens del document de 

funcionament i organització 

d'Educació Infantil. 

Document de 

funcionament i 

organització 

d’educació 

infantil (llençol). 

Octubre.  Cicle d' EINF 

1.2 Modificació del document 

de funcionament i organització 

d'Educació Infantil per la seva 

redacció final. 

Document de 

funcionament i 

organització 

d’educació 

infantil (llençol). 

Octubre Cicle d' EINF 

2.1 Consens dels continguts de 

P3, P4 i P5 seqüenciats per 

nivells. 

Antic document 

dels continguts 

de P3, P4 i P5. 

1r i 2n trimestre. Cicle d' EINF 

2.2 Elaboració d’un nou 

document de continguts de P3, 

P4 i P5 seqüenciats per nivells. 

Antic document 

dels continguts 

de P3, P4 i P5. 

1r i 2n trimestre. Cicle d' EINF 
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3 Elaboració del document 

amb el llistat dels jocs que es 

treballen a cada nivell a la 

sessió de racons amb famílies. 

Recull dels jocs 

utilitzats el curs 

anterior. 

3r trimestre. Cicle d'EINF 

 
Indicadors per mesurar el grau de compliment de l'objectiu anual. 

1. Grau d'assoliment (2) de les accions previstes. Baix – mig – alt. (Document de 

funcionament i organització d’EINF). 

2. Grau d'assoliment (2) de les accions previstes. Baix – mig – alt. (Document de continguts 

seqüenciats per nivells). 

3. Grau d'assoliment (1) en la seqüenciació prevista . Baix – mig – alt. (Llistat de jocs que es                  

treballen a racons amb les famílies). 

Procediments per a l'avaluació. 
Constatem en una reunió de cicle, amb tots els documents finalment elaborats (amb les              

modificacions previstes) que s'hagin assolit els objectius previstos. 

 
B.2.3 Coordinació d'Educació Primària. 
OBJECTIUS GENERALS (PdD 17-21): Millora de resultats acadèmics i millora de la cohesió             

social. 

Nom coordinadors/es: Raquel García i Laura Ruiz 

B.2.3. Objectiu anual: 
1. Establir els trets fonamentals de l’àmbit matemàtic de l’Escola Colors al Cicle Inicial. 

2. Millorar els resultats obtinguts a les proves externes en l'àrea de llengua catalana. 
 

ACTUACIONS RECURSOS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

Elaboració del document que 

reculli les metodologies de 

treball emprades en l’àmbit 

matemàtic al Cicle Inicial. 

PEC 

Currículum 

Materials propis 

del centre 

2n i 3r Trimestre 
 

Cicle Inicial (tutors i 

especialistes) 

Coordinadora CI 

Planificació i Programació dels 

Tallers de Cicle inicial. 

PEC 

Tallers d’EI 

Octubre/ 

Novembre 

Cicle Inicial (tutors i 

docents implicats) 
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Recull del treball sistematitzat 

de la dimensió de l’expressió 

escrita a l’EPRI. 

 

 

PEC 

Currículum  

Ara Escric 

FIC “Del parlar a 

l’escriure” 16-18 

Materials propis 

del centre. 

Curs 18-19 
 

Educació Primària 

(tutors i 

especialistes) 

LIC (consultiu) 

 
Indicadors per mesurar el grau de compliment de l'objectiu anual. 

1. Documents elaborats i validats en el 100% de les actuacions. 

2. Índex de sessions realitzades per l’elaboració dels documents, no inferior a 70% (10 

sessions de treball). 

Procediments per a l'avaluació. 
1. El documents realitzats s’hauran de presentar i aprovar en Claustre. 

2. Els coordinadors faran un recompte de les actes dedicades al treball de l’expressió escrita i 

la cap d’estudis comprovarà que s’hagin complert les sessions plantejades. 

 
 
B.2.4 Coordinació TAC. 
OBJECTIUS GENERALS (PdD 17-21): Millora de resultats acadèmics i millora de la cohesió             

social. 

Nom coordinadors/es: Olga Tomé. 

 
B.2.4. Objectiu anual: 
1. Contribuir al principi de transparència, facilitant a la comunitat educativa l’accés digital als             

documents per a la gestió i organització del centre . 

2. Impulsar l'ús de les TIC/TAC al centre per part del professorat i l'alumnat per contribuir al                

desenvolupament de la competència digital.   3

3 Es recull a l’annex d’aquesta PGA, amb data 11 de febrer de 2019,  les esmenes als objectius inicials 
plantejats per la Coordinadora TAC i les actuacions posteriors que se’n deriven.  
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ACTUACIONS RECURSOS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

Publicació a la pàgina web dels 

documents normatius per a la 

gestió i organització del centre. 

Pàgina web 

agora.xtec.cat/e

scolacolors. 

Documents 

digitals. 

Tot el curs Coordinadora TAC 

Actualització dels apartats 

‘Desenvolupament curricular i 

TAC’ i ‘Organització del centre i 

TAC’ del Pla TAC 

Document Pla 

TAC 14-18 

Tot el curs Coordinadora TAC 

EDA 

 
 Indicadors per mesurar el grau de compliment de l'objectiu anual. 

1. Documents digitals PEC, NOFC, PL, PdD, PGA disponibles a la pàgina web de l’escola. 

2. Document Pla TAC actualitzat (apartats 5 i 7). 

Procediments per a l'avaluació. 

1. La coordinadora recull les accions fetes i trimestralment realitza un seguiment del procés 

d'execució que passa a l' EDA i amb posterioritat es trasllada al claustre. 

 

B.2.5 Coordinació de Riscos Laborals.  4

OBJECTIUS GENERALS (PdD 17-21): Millora de resultats acadèmics i millora de la cohesió             

social. 

Nom coordinadors/es: Mª José Barroso 

 
B.2.5. Objectiu anual: 

1. Donar a conèixer l'Avaluació de Riscos del Centre. 

2. Continuar amb el seguiment de les fitxes d’actuació d’activitats pròpies i no pròpies 

d’empreses i personal externes al centre. 

  

4 Aquest objectiu, a excepció de l’elaboració i simulació obligatòria del Pla d’Emergència 17-18, no es va                 

portar a terme. Enguany es replanteja en la seva totalitat.  
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ACTUACIONS RECURSOS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

Reunió amb el PMCEIJ per 

traspassar l'Avaluació de 

riscos del centre. 

Documentació 

Secció de Riscos  

2n Trimestre Coord. Riscos 

Direcció 

Traspàs a l’AMPA de 

l'Avaluació de riscos del 

centre. 

Avaluació de 

Riscos de l'Escola 

Colors 

Pla d'emergència 

Setembre-Octubre 

2018  

Coord. Riscos  

Direcció 

Passar a l'AMPA els protocols 

d'actuació del centre en 

matèria de Prevenció de riscos 

en horari extraescolar. 

Avaluació de 

Riscos de l'Escola 

Colors 

Pla d'emergència 

Protocols 

d'actuació en cas 

d'accidents, 

al·lèrgies. 

Setembre-Octubre 

2018 

Coord. Riscos  

Direcció 

Requeriment  a l'empresa 

TRESMES EDUCA ACTIVA 

S.L. L'Avaluació de Riscos i les 

fitxes d'activitats  

Avaluació de 

Riscos de l'Escola 

Colors 

Pla d'emergència 

Novembre 2018 Coord. Riscos  

Direcció 

 
Indicadors per mesurar el grau de compliment de l'objectiu anual. 

1. Percentatge d'empreses que intervenen al centre de forma directa o indirecta i han rebut 

l'Avaluació de Riscos del centre, no inferior al 80% de les empreses externes.  

2. Percentatges de fitxes d’actuació d’activitats pròpies i no pròpies d’empreses i personal            

lliurades a empreses externes al centre (no inferior al 80%). 
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Procediments per a l'avaluació. 

1. La Coordinadora de Riscos Laborals estableix les trobades amb l'Administració Local i            

l'AMPA per a donar a conèixer la documentació a la que fan referència els objectius. 

 

B.2.6    Coordinació LIC. 

OBJECTIUS GENERALS (PdD 17-21): Millora de resultats acadèmics i millora de la cohesió             

social. 

Nom coordinador:  Miguel Ángel Cánovas García. 

B.6.1. Objectiu anual: 
1. Participar i supervisar la finalització de l'itinerari de treball de la llengua oral i escrita a 

l'escola. 
2. Validar l’apartat del PLC que fa referència a l'alumnat nouvingut i les seves famílies. 
3. Implementar les primeres accions del Pla d'Actuació GEP.  

 

ACTUACIONS RECURSOS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

Aportació el material necessari 

per finalitzar l’itinerari de treball 

de la llengua oral i de  la 

llengua escrita a l’escola. 

Assistència a les 

sessions de 

treball marcades 

per la cap 

d’estudis. 

Materials propis 

elaborats (FIC) i 

Ara Escric. 

Hora setmanal 

de coordinació. 

Curs 18 – 19 Cap d'Estudis 

Coord. LIC 

Cicles 

Validació de la part del PLC 

que fa referència a l'alumnat 

nouvingut i les seves famílies. 

PLC 

Pla d’acollida 

Materials 

recollits seminari 

LIC 

2n trimestre Coord. LIC 

Directora 
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Adequació del procediment de 

demanda d’acollides 

individualitzades de traducció a 

les necessitats pròpies del 

centre 

Projecte Vincles 1r trimestre Coord. LIC 

Directora 

Traspàs a les famílies de les 

informacions relatives al 

tractament de les llengües a 

l'escola. 

PLC  

 

2n trimestre Coord. LIC 

Directora 

Constatació que  en el PLC 

quedin recollides les 

millores/canvis amb la formació 

GEP. 

Formació GEP 3r trimestre Coordinador LIC 

Grup Impulsor 

Acompanyament i seguiment 

de les famílies nouvingudes en 

els períodes de presentació de 

beques i ajuts. 

CSC 3r trimestre Coordinador LIC 

Direcció 

 
Indicadors per mesurar el grau de compliment de l'objectiu anual. 

1. Percentatge d'assoliment dels objectius plantejats superior al 80%. 

2. Percentatge de famílies participants a la xerrada superior al 20% per aula. 

3. Grau (3) de satisfacció dels assistents: baix – mig – alt.  

 

Procediments per a l'avaluació. 

1. Es presentarà a les famílies un qüestionari de satisfacció de les accions plantejades.  

2. El Coordinador LIC i la Direcció aplica i deixa constància dels canvis que es derivin al PLC 

de l'acció (Projecte Vincles, GEP...). 
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B.3. ALTRES OBJECTIUS D'ORGANITZACIÓ I GESTIÓ GENERAL DE CENTRE 
 
B.3.1 Àmbit organitzatiu 

B.3.1.1 Optimització de les instal·lacions de l’edifici. 

Objectiu general (PdD 17-21): Millora de resultats acadèmics i millora de la cohesió social. 

Objectiu anual: 
1. Iniciar l’habilitació dels espais i materials necessaris per portar a terme els Tallers del              

Cicle Inicial.  
2. Continuar amb l’adequació dels patis que permetin gaudir d'un espai lúdic i educatiu de              

qualitat. En consonància al treball metodològic de l'escola.  

Justificació: Com a millores, optimització d’espais i necessitat del projecte. 

 

ACTUACIONS RECURSOS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

Adaptar els espais del CI de 

l’educació primària a les 

metodologies emprades a 

l'aula. 

PEC 1r trimestre Equip Docent 

EI/EPRI 

Equip Directiu 

Habilitar els patis d'educació 

infantil i de primària com 

espais de lleure de qualitat. 

Dotació econòmica 

del propi 

Departament; ajuts 

de l'AMPA i de 

l'Administració Local. 

1r trimestre Equip Docent 

EI/EPRI 

Equip Directiu 

 

Indicadors per mesurar el grau de compliment de l'objectiu anual. 

1. Grau de satisfacció (4) de l'acció realitzada entre els alumnes i les seves famílies: gens –                

poc – bastant – molt. 

Procediments per a l'avaluació. 

1. La direcció, en les seves reunions periòdiques amb delegats d'alumnes i famílies (Junta             

d'AMPA i Delegats d'Aula) copsarà mitjançant una pregunta específica la valoració           

d'aquesta habilitació i tindrà en compte, en el seu cas, les propostes de millora.  
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B.3.2 Àmbit pedagògic. 
  
B.3.2.1 Escola Plurilingüe (GEP)  
 

Objectiu general (PdD 17-21) 
Millora de resultats acadèmics: consolidar l'escola en el plurilingüisme com a segon eix             

fonamental del PEC. 

Justificació: la nostra escola, l'Escola Colors, ha estat escollida fer formar part del Grup              

d'Experimentació per al Plurilingüisme per la seva edició 2017-2020. Donant així reconeixement a             

la tasca feta des de la nostra formació com a centre educatiu. En acabar aquest període de forma                  

positiva, el nostre centre passarà a estar reconegut com a centre innovador en llengües              

estrangeres a través de matèries no pròpiament lingüístiques (AICLE). 

Tot aquest treball queda recollit i seqüenciat en el Pla d’Acció del Grup Impulsor per al curs                 

18-19. aquest document compta amb la validació del Departament d’Ensenyament (Inspecció           

Educativa). 

Enguany, recollint les propostes de millora de l’any anterior, s’incorpora al Grup Impulsor la              

mestra Olga Lara, ja que forma part de la plantilla del centre com a especialista d’anglès amb                 

perfil lingüístic.  

Objectius anuals:  

1. Donar a conèixer a la comunitat educativa la peculiaritat del nostre projecte educatiu en 

l’àmbit plurilingüe: Escola GEP. 

2. Elaborar i recollir de forma sistemàtica les programacions AICLE del centre en relació a 

les propostes esdevingudes de la formació GEP. 

3. Documentar per escrit totes les actuacions programades al voltant del GEP i la seva 

implementació per al curs 18-19. 

4. Implementar al PLC els acords que es derivin del GEP. 

 

ACTUACIONS RECURSOS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

Revisió del PLC, en els apartats 

que es derivin, de les 

millores/canvis amb la formació 

GEP. 

Formació GEP 3r trimestre Coordinador LIC 

Grup Impulsor 
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Difusió en els canals de 

comunicació de l’escola:  Escola 

Colors, escola plurilingüe.  

Web escola. 

Twitter. 

Fulls 

informatius. 

Retolació. 

Mitjans de 

comunicació de 

l’entorn proper. 

Curs 18-19 Grup Impulsor GEP 

Coord. TAC 

Recollida de la documentació  i 

arxiu de totes les actuacions 

realitzades en el si de l’escola en 

referència al tractament de les 

llengües des d’una mirada 

plurilingüe. 

 Curs 18-19 Grup Impulsor GEP 

 

 

Indicadors per mesurar el grau de compliment de l'objectiu anual. 

1. Grau d'assoliment (3) de les actuacions previstes: baix-mig-alt. 

2. Nombre de notícies recollides als diferents canals de comunicació del centre, no inferior a 6               

(2 trimestre). 

 
Procediments per a l'avaluació. 

1. El Coordinador LIC i la Direcció supervisen que es deixi constància al PLC dels canvis que                

es derivin de la formació GEP i de treball del Grup Impulsor. 

2. Revisió bimensual de la realització de les accions previstes per a la regulació periódica del               

pla de treball. 
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PLA DE TREBALL GRUP IMPULSOR: Grup d'Experimentació per al Plurilingüisme (GEP)  

1.  Components 

● Coordinador LIC: Miquel Cánovas 

● Especialistes Llengua Anglesa: Laura Ruíz/Olga Lara 

● Mestra EPRI: Raquel García 

● Mestra EINF: Helena García  

● Equip Directiu: Carme Real  

2. Objectius anuals 

Dissenyar un pla d'acció per al curs 17-20 (planificació estratègica  i operativa).  

Curs 18 – 19:  

❖ Documentar la realitat del centre (PLC, reflexió, anàlisis de les pràctiques docents,            

recollida de dades, planificació curricular, pràctica a l'aula) . 

❖ Recollir i elaborar les programacions AICLE establertes a l’escola. 

❖ Implementar a les aules les propostes que es derivin de la formació GEP que impliquin               

canvis o millores. 

❖ Donar a conèixer el projecte a la comunitat (àmbit famílies). 

❖ Difondre el projecte en tots els espais físics i digitals propis del centre. 

3. Metodologia i calendari 

El grup impulsor es reuneix de forma setmanal i es distribueixen tasques planificades de forma               

cooperativa que més tard posen en comú.  

El Coordinador LIC i el representant de l'ED anirà plantejant a l'EDA els acords que es vagin                 

derivant d'aquesta tasca (convocatòria de claustre, reunions de departament o cicle,           

assessorament (SSEE, CESIRE, Servei de Llengües Estrangeres,Inspecció)... 

4. Activitats previstes 

❖ Recollida de la documentació i arxiu de les accions que es realitzin. 

❖ Realització d'activitats recollides en la formació GEP que impliquin millores en la nostra             

tasca docent. 

❖ Xerrada a la Comunitat Educativa per a donar a conèixer el PLC de l'escola i la                

significació de formar part del GEP pels pròxims cursos. 

❖ Aportació a la Coordinadora TAC de la documentació necessària per a ser difosa als              
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diferents canals de comunicació de l’escola. 

❖ Elaboració de les programacions AICLE establertes a l’escola i prioritzades pel           

Departament d’anglès a la MA 17-18. 

* Fer la programació d’Art & Crafts per a 2n. 

* Enfocar Science cap a l’experimentació (3r biologia i física i 4t química), i per tant, en la                  

PGA del curs 18-19 proposar fer el recull d’aquest banc d’experiments juntament amb             

els materials necessaris. 

* Redirigir Society (5è) cap al treball per projecte, concretant-ho amb un repte definit. 

5. Indicadors d'avaluació 

● Assoliment d'un 80% de compliment del pla de treball i les accions previstes. 

● Índex de participació no inferior al 20% de la comunitat en la xerrada proposada.  

● Grau de satisfacció (3) dels assistents a la xerrada: baix-mig-alt. 

 

B.3.2.2 Projecte Educació en Valors 

Objectiu general (PdD 17-21):  
Millora de resultats acadèmics: consolidar l'educació en valors com a primer eix            
fonamental del PEC. 
Justificació: Donar singularitat al centre (Escola en valors). 
Objectiu anual: Presentar a la comunitat escolar l'educació en Valors com un dels eixos              

vertebradors del PEC. 

(*) Acció pendent 17-18. 

 

ACTUACIONS RECURSOS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

Xerrada a tota la comunitat 

escolar sobre l'Educació en 

Valors com a treball de la 

competència social, emocional i 

ètic-cognitiva a l'Escola Colors. 

Fonaments del 

PEC 

2n – 3r Trimestre Equip Directiu 
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Integració de les activitats en 

valors dins de les propostes 

didàctiques dels tallers de Cicle 

Inicial. 

Programacions 

Ed.Valors CI 

 

Octubre 2018 Tutors CI 

Especialista 

Ed.Valors 

 

 

Indicadors per mesurar el grau de compliment de l'objectiu anual. 

1. Percentatge de participació no inferior al 20% de la nostra comunitat escolar. 

2. Grau (3) de satisfacció dels assistents: baix – mig – alt.  

3. Nombre de dinàmiques programades d’educació en valors no inferiors a (35 sessions). 

Procediments per a l'avaluació. 

1. Es presentarà a la comunitat la xerrada: L'educació en valors a l'Escola Colors.  

2. L'Equip Directiu copsarà amb una enquesta, entre els assistents, el grau d'assistència i             

satisfacció de l'acció realitzada. 

3. L’equip docent del cicle inicial valorarà en cicle l’adequació de les dinàmiques en relació a               

la programació de l’àrea de valors socials i cívics del Cicle Inicial d’EPRI. 

 
B.3.3. Escola oberta a l'entorn. 

 
Objectiu general (PdD 17-21): Millora de la cohesió social. 
Objectiu anual: Participar en els programes municipals específics que promouen els valors en             

comunitat, encabir-los com a projecte dins de les programacions d’aula. 

 

ACTUACIONS RECURSOS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

Representació de l’Obra de 

Teatre: Mirant endins, mirant 

enfora. Companyia de teatre 

Frec a Frec. 

Projecte Educatiu Comunitat i 

Escola (PMCEIJ). 

Comunitat i 

Escola 

 

  

1r Trimestre  Tutora 4t 

ED 
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 Indicadors per mesurar el grau de compliment de l'objectiu anual. 

1. Grau d'assoliment (4) de les actuacions previstes: gens-poc-bastant-molt. 

2. Percentatge de participació a l'acte final no inferior al 75% de l’aforament.  

3. Grau de satisfacció (3) dels agents implicats: gens-poc-molt. 

Procediments per a l'avaluació. 

1. Recull de l’acta de valoració amb els agents implicats: Comunitat i Escola (PMCEIJ), Frec a 

Frec (Companyia de teatre), AMPA i Equip Directiu. 

2. Facilitar als alumnes un formulari google per a recollir el seu grau de satisfacció i valoració 

de l’activitat. 

 

B.4. PLANS DE TREBALL COMISSIONS DE CENTRE. 
 

B.4.1. PLA DE TREBALL COMISSIÓ: TAC  5

1.  Components 

● Coordinadora TAC: Olga Tomé López 

● Mestres CS: Olga Lara Farré i Jordina Llobet Sánchez 

2. Objectius anuals* 

● Organitzar l’equipament nou (portàtils i tauletes), configurar-lo amb aplicacions         

educatives i gestionar el seu ús. 

● Actualitzar i dinamitzar la web de l’escola agora.xtec.cat/escolacolors i els blocs, fent            

participar l’alumnat de CS. 

*Els objectius principals plantejats a la coordinació TAC els assumeix íntegrament la figura de la               

coordinadora per les característiques de la Comissió TAC d’enguany. És per això que aquests              

objectius no apareixen en aquest pla de treball de la comissió. 

3. Metodologia i calendari 

Una trobada quinzenal de la comissió (divendres 11.00 - 11.30) per coordinar les tasques. Una               

sessió setmanal d’un membre (dimecres de 12.30h a 13.30h) per a executar tasques. Una              

sessió quinzenal (11.00 - 11.30) per acompanyar l’alumnat encarregat de la redacció de la              

5 Es recull a l’annex 4 d’aquesta PGA, amb data 11 de febrer de 2019, les esmenes als objectius inicials                    

plantejats al Pla de Treball de la Comissió TAC (veure esmenes Coordinació TAC). 
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notícia del bloc de cicle superior. 

4. Activitats previstes 

❖ Actualitzar l’inventari amb les noves dotacions i baixes, i IP corresponents. 

❖ Configurar els ordinadors portàtils amb el programa Innovamat. 

❖ Cercar, seleccionar i instal·lar aplicacions educatives a les tauletes. 

❖ Crear un protocol d’ús de tauletes i fer-ne difusió entre els mestres. 

❖ Actualitzar continguts i publicar notícies de caràcter general a la pàgina principal de             

Nodes. 

❖ Actualitzar el bloc de CS amb notícies redactades pels alumnes quinzenalment. 

5. Indicadors d'avaluació 

● Document “Inventari 18-19”. 

● Programa “Innovamat” instal·lat a tots els portàtils. 

● Mínim de 5 aplicacions educatives instal·lades a les tauletes. 

● Document “Protocol d’ús de les tauletes”. 

● Correu electrònic als mestres amb informació sobre el protocol d’ús de les tauletes i              

aplicacions instal·lades. 

● Continguts actualitzats pel curs 18-19 a la pàgina web. 

● Mínim d’una notícia mensual a la portada de la pàgina web. 

● Mínim de 10 notícies redactades / publicades pels alumnes de cicle superior al seu bloc. 

 
B.4.2. PLA DE TREBALL COMISSIÓ / COORDINACIÓ: RISCOS LABORALS 

1. Components 

● Coordinadora de Riscos Laborals: MªJosé Barroso Indiano. 

2. Objectius anuals 

● Emplenar les fitxes d’actuació d’activitats pròpies i no pròpies d’empreses i personal 

externes al centre. 

3. Metodologia i calendari 

● Recopilar dades amb l’ajut de direcció per elaborar les fitxes. 

● Durant el curs 

4. Activitats previstes 
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● Elaboració i recull de les fitxes d'activitats externes  pròpies (vetlladors, formadors …) i 

no pròpies (servei de menjador, servei de neteja, obres, tractament de plagues…). 

5. Indicadors d'avaluació 

● Nombre de fitxes realitzades d'activitats externes  pròpies (vetlladors, formadors …) i no 

pròpies (servei de menjador, servei de neteja, obres, tractament de plagues…). 

 

B.4.4. PLA DE TREBALL COMISSIÓ: BIBLIOTECA 

1. Components 

● Responsable: Sonia Afuera Fernández 

● David Pons Ruíz de Galarreta i Eva Vaca Baez 

2. Objectius anuals 

● Distribuir els llibres a les biblioteques d’aula, per tal de fer-les atractives i adequades al               

nivell. 

● Revisió i adequació de l’organització del préstec de llibres de l’hora de biblioteca de              

Primària. 

● Adquirir llibres de lectura per a cicle inicial i llibres de coneixements per al fons de la                 

biblioteca. 

● Dinamitzar l’espai de la biblioteca al voltant de les festes més emblemàtiques celebrades             

a l’escola (Castanyada i Sant Jordi). 

3. Metodologia i calendari 

● Setembre i octubre: preparació biblioteques d’aula. Organització del préstec de l’hora de            

biblioteca. Encàrrec de llibres nous.  

● S’organitzarà el préstec de l’hora de biblioteca de manera que els alumnes de cicle mitjà               

i superior puguin agafar llibres de tot el fons bibliotecari, amb l’acompanyament i consell              

del mestre encarregat de l’assignatura. A cicle inicial, en canvi, el préstec es continuarà              

fent a partir d’una caixa amb un lot adequat per a l’edat. 

● Està previst que, en finalitzar un trimestre, les biblioteques d’aula siguin rotatives a dins              

d’un cicle. En aquell moment caldrà verificar també l’estat dels llibres. 

4. Activitats previstes 
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● Preparació de les biblioteques d’aula: llistats i lots. 

● Organització dels llibres per a l’hora de biblioteca: 

- Graelles i caixes a cicle inicial. 

- Graelles per a cicle mitjà i superior (amb propostes de títols en les diferents              

llengües de treball a l’escola: català, castellà i anglès). 

● Adquisició i introducció dels nous títols en el catàleg. 

● Assessorament als dinamitzadors de la Biblioteca dels recursos bibliogràfics amb els que            

poden comptar. 

5. Indicadors d'avaluació 

Els indicadors d’avaluació seran: 

❖ L’existència de biblioteca d’aula a les classes de Primària. 

❖ L’existència i l’ús de les graelles i les caixes de llibres de préstec de CI. 

❖ L’existència i l’ús de les graelles de CM i CS. 

 
B.4.5. PLA DE TREBALL COMISSIÓ: HORT 

1. Components 

● Mª José Barroso Indiano 

● Carles Calabuig 

● Rosa Sansalvador Roca 

2. Objectius anuals 

● Potenciar la participació de l'ús de l'hort a tots els nivells de l'escola.  

● Penjar trimestralment una notícia al blog de l’hort. 

● Fer ús del material del laboratori per treballar el mètode científic a l’hort, en el nivell de                 

tercer de primària. 

3. Metodologia i calendari 

Els alumnes de 3r participen del Projecte de l’Hort a l’escola. Seran els encarregats del               

funcionament i el manteniment de l'hort. Setmanalment (dimecres) s’agruparan en petits grups:            

uns aniran a l’hort i la resta de companys seguirà fent el projecte amb la seva llibreta de camp a                    

l'aula o realitzant altres tasques al laboratori. Seguirem aprofitant l’hort per treballar el mètode              

científic: observem, fem prediccions, experimentem  i analitzem. 

4.  Activitats previstes 
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● Dinamització de l’hort mitjançant activitats pròpies del mateix (experimentació, treball de 

camp i altres activitats que es deriven del cultiu i manteniment de l’hort). 

5.  Indicadors d'avaluació 

❖ Nombre de sessions que els alumnes han anat  a treballar a l'hort.  Mínim 20 sessions 

anuals 

❖ Recull del nombre d’entrades al blog. Mínim una trimestral. 

❖ Realitzar com a mínim una activitat mensual utilitzant els estris del laboratori.  

❖ Recollir amb una graella les visites i activitats realitzades per altres nivells de l’escola a 

l’hort. Com a mínim una visita per nivell. 

 
B.5. PLANS DE TREBALL DELS ESPECIALISTES DEL CENTRE. 
 

B.5.1. PLA DE TREBALL ESPECIALITAT: DEPARTAMENT D'ANGLÈS 

1. Components 

● Helena Garcia Romera - English P3. 

● Olga Tomé López – English P4, P5. 

● Miquel Cánovas – English 1r/2n; Arts & Crafts 1r/2n. 

● Sonia Afuera – English 3r/4t i Science 3r/4t 

● Olga Lara – English 5è i Society 5è. 
● Laura Ruiz – English 6è; Society 6è. 

2. Objectius anuals 

● Fer la programació de la llengua anglesa a 4t de l' EPRI com a continuació de la línia                  

establerta a l'escola. 

● Revisar i adequar la proposta metodològica per a l’anglès d’Infantil. Recollir en un             

document els trets fonamentals d’aquesta metodologia. 

3. Metodologia i calendari 

Es programen en planning 7 sessions de Departament d’Anglès. 

● 1r trimestre: 3 sessions (aquestes sessions estan destinades a l’elaboració de la PGA, la              

coordinació amb Cd’E per validar la documentació realitzada fins el curs 17-18 i la revisió               

i adequació de la proposta metodològica de l’anglès a Infantil). 

● 2n trimestre: 3 sessions (destinades a la programació de la llengua anglesa a 4t de               
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primària) 

● 3r trimestre: 2 sessions (revisió i validació de la documentació feta. Coordinació amb             

Cd’E. Realització memòria 18-19) 

Anotació: 
Les propostes de millora* plantejades en la memòria del curs 17-18 i que estan directament               

relacionades amb la metodologia AICLE es concreten en el pla de treball del grup impulsor GEP. 

* Fer la programació d’Art & Crafts per 2n. 

* Enfocar Science cap a l’experimentació (3r biologia i física i 4t química), i per tant, en la                  

PGA del curs 18-19 proposar fer el recull d’aquest banc d’experiments juntament amb els              

materials necessaris. 

* Redirigir Society (5è) cap a treball per projecte, concretant-ho amb un repte definit. 

La proposta de millora “potenciar la lectura en llengua anglesa i els continguts de la dimensió                

literària”, queda recollida en el pla de treball de la comissió de Biblioteca amb l’ampliació del                

préstec de llibres en les diferents llengües treballades a l’escola, entre elles, l’anglès. 

4.  Activitats previstes 

● Programació de l’àmbit lingüístic: llengua estrangera anglès per a 4t d’Educació Primària. 

● Realització del document que recull els trets fonamentals de l’anglès a l’Educació Infantil. 

5.  Indicadors d'avaluació 

● Programació feta i validada.  

● Document trets fonamentals anglès a Infantil fet i validat. 
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B.5.2 PLA DE TREBALL ESPECIALITAT: EDUCACIÓ FÍSICA 

1. Components 

● Especialistes d’Educació Física: Ana Mª Tarín García i David Pons Ruiz de Galarreta. 

2. Objectius anuals 

● Donar a conèixer el protocol d'Educació Física al claustre. 

● Elaborar el document que indiqui la metodologia de treball de l'àrea d'Educació Física             

així com la línia d’escola pel que fa a aquesta àrea des de 3r fins a 6è. 

● Recollir en un document la participació i dinamització de l’especialista d’Educació Física            

(“esports col·lectius” i “pati sobre rodes”) a l’hora de l’esbarjo.  

● Realitzar la programació de l’àrea d’Educació Física de CI i CM. 

3. Metodologia i calendari 

● 1r trimestre: 3 sessions. Elaborar document de dinamització de patis. 

● 2n trimestre: 6 sessions. Elaborar document metodologia de treball de 3r a 6è. 

● 3r trimestre: 11 sessions. Elaborar programació d’Educació Física de CI i CM. 

4.  Activitats previstes 

● Elaboració document de dinamització de patis. 

● Elaboració document metodologia de treball de 3r a 6è 

● Elaboració programació d’Educació Física de CI i CM. 

5.  Indicadors d'avaluació 

● Documents realitzats i validats. 

 

B.5.3. PLA DE TREBALL ESPECIALITAT: MÚSICA 

1. Components 

● Especialista de Música: Carles Calabuig Tortajada. 

2. Objectius anuals 

● Elaborar el document que indiqui la metodologia de treball així com la línia d’escola de               

l’àmbit artístic: educació musical i dansa per al cicle inicial. 

● Elaborar el document que indiqui la metodologia de treball així com la línia d’escola del               
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llenguatge musical a l’educació infantil. 

● Recollida de les activitats i materials emprats a cada nivell en l’àmbit musical. 

3. Metodologia i calendari 

Durant les sessions de nivell pedagògic i “hora gris (hora 25)” es treballarà en l’elaboració dels                

documents: 

● 1r trimestre: 7 sessions. Elaborar document metodologia de l’àmbit artístic: educació           

musical i dansa per al cicle inicial. Es programarà en planning 3 sessions de coordinació               

amb cap d’estudis. 

● 2n trimestre: 6 sessions. Elaborar document metodologia del “llenguatge musical” a           

l’educació infantil. Es programarà en planning 3 sessions de coordinació amb cap            

d’estudis i coordinadora d’Infantil. 

● 3r trimestre: 4 sessions. Recollida i endreça dels materials emprats a cada nivell. A la P:                

carpeta de l’especialitat s’anirà desant una còpia digital dels materials. 

4.  Activitats previstes 

● Elaboració document de metodologia de l’àmbit artístic: educació musical i dansa per al             

cicle inicial. 

● Elaboració document metodologia del “llenguatge musical” a l’educació infantil. 

● Recollida de material musical emprat a cada nivell. 

5.  Indicadors d'avaluació 

● Documents realitzats i validats. 

 
C-  Atenció a la diversitat. Recursos personals externs  per intervenir en la diversitat 
  

C. 1.   CAD / CSC 
 
Objectiu general (PdD): Millora de resultats acadèmics i millora de la cohesió social. 
Objectius anuals:  

1. Elaborar un document-protocol d’informació a les famílies on queden recollides les           

accions fetes i els acords presos a la CAD. 

2. Adequar el PAD al nou decret d’inclusió, reflexionant sobre l’atenció a la diversitat i la               

gestió de les mesures i els suports que s’han d’implementar per atendre tot l’alumnat.  
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ACTUACIONS RECURSOS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

Elaboració del document 

protocol d’informació a les 

famílies on queden recollides 

les accions fetes i els acords 

presos a la CAD. 

 

 

Decret 150/2017, 

de 17 d'octubre, 

de l'atenció 

educativa a 

l'alumnat en el 

marc d'un sistema 

educatiu inclusiu  

PEC 

PAD 

Curs 18 – 19 

4 sessions CAD 

1r trimestre 

 

ED 

CAD 

Equip Docent 

Adequació del PAD al nou 

decret d’inclusió que dona 

resposta a: 

❖ atenció a la diversitat  

❖ seguiment de la CAD  

❖ mesures i suports 

universals, addicionals i 

específiques. 

❖ assessorament 

pedagògic als cicles. 

Decret 150/2017, 

de 17 d'octubre, 

de l'atenció 

educativa a 

l'alumnat en el 

marc d'un sistema 

educatiu inclusiu  

PEC  

PAD 

Curs 18-19 

6 sessions 

2n i 3r trimestre 

ED 

CAD 

Equip Docent 

 
Indicadors per mesurar el grau de compliment de l'objectiu anual. 

1. Document- protocol elaborat. 
2. PAD actualitzat atenent a la normativa actual. 

 
Procediments per a l'avaluació. 

1. En una sessió de la CAD els membres aproven el document elaborat i en un cicle les                 

coordinadores el presenten a l’equip docent. 

2. En les sessions establertes es revisarà el PAD i s’inclouran les modificacions pertinents. A              

final de curs s’enviarà una còpia en format PDF del PAD actualitzat al claustre i es desarà                 

a l’arxiu digital i en paper de l’escola.  
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PLA DE TREBALL ESPECIALITAT: EDUCACIÓ ESPECIAL 

1. Components 

● Maria Auxiliadora Pons (EE) 

● Noemí González  (EE - MALL) 

2. Objectius anuals 

1. Engegar i actualitzar el blog anomenat Atenció a la Diversitat aportant recomanacions,            

activitats, materials, etc relacionats amb la nostra tasca com a especialistes.  

2. Donar a conèixer a la CAD i al claustre el nou document de pla de treball individualitzat                 

dels alumnes NESE.  

3. Presentar a la CAD i claustre el protocol d'actuació d’EE i MALL. 

2. Metodologia i Temporalització 

1. Atenció a la diversitat:  

Les MEE i MALL accediran al blog d’atenció a la diversitat per penjar informació o               

activitats com a mínim un cop al mes.  

2. Pla de treball NESE: 

Donar a conèixer a la mini CAD, a la CAD i al claustre el nou model del PI fent una                    

presentació durant el mes d’octubre.  

3. Protocol d'actuació EE/MALL:  

Es realitzarà una presentació del protocol d’actuació EE/MALL al claustre. Serà en forma             

d’esquema i es donarà a conèixer durant el mes de novembre. 

3.  Activitats 

❖ Penjar noves activitats, articles, recursos al Blog d'Atenció a la diversitat.  

❖ Presentar el protocol d'EE en una CAD i/o claustre. 

❖ Presentar a través del Drive el nou model de PI. 

5.  Indicadors d'avaluació 

Índex d'assoliment dels objectius plantejats: baix-mig-alt. 
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C.2. ASSESSORS DE LLENGUA, INTERCULTURALITAT I COHESIÓ SOCIAL (LIC) (EAP, TS,           
CRP, LIC) * 
  
Els Serveis Educatius de la nostra zona, especialment assessors LIC (Carme Expósito) i referents              

de llengües i suport al centre (Carme Florit) aporten, no només recursos o informacions sinó               

elements de reflexió, materials i aclariments per  a la nostra tasca diària.  

Per al curs 18-19,en el marc del PFC i en col·laboració amb els SSEE realitzarem una formació                 

Interna que donarà continuïtat a la realitzada el curs passat amb la Laura Farró.  

(*) El Pla Anual de Treball de SSEE recull les actuacions anuals al centre del CRP, EAP, LIC i TS.                    

Pendent de concreció. Es recollirà a posteriori en els annexos. 

 
C.3.  VETLLADORA ALUMNES NESE  
 
L'Escola Colors té assignada 25 hores de vetlladora a la setmana per atendre a 7 alumnes. La                 

vetlladora realitza les funcions pròpies del seu perfil professional que estableix el protocol pels              

vetlladors/es del Departament d'Ensenyament i que també estableix l'empresa adjudicatària          

Fundació Pere Tarrés. 

 

La vetlladora prioritzarà la seva atenció als alumnes que pel seu informe d’escolarització o              

dictamen (avalat per l’EAP) requereixen el seu suport. La CAD, juntament amb l'EAP, decideix en               

funció d'aquesta priorització de casos l'assignació horària que es determina per cada cas. 

 

En relació a aquest punt, aquest curs 2018-19 continuem amb el conveni de col·laboració amb el                

SEC Pla Marcel de Cardedeu per acollir una alumna en pràctiques, del Cicle Formatiu de Grau                

Mitjà d'Atenció a la Dependència o bé del Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècnics d’Educació                

Infantil. 

 

D- Avaluació Interna 
 
 D.1.  ÀMBIT ORGANITZATIU I DE GESTIÓ  
 

D.1.1. Adequació de les Normes de Funcionament de Centre. 

Objectiu anual:  
1. Adequar de les Normes de Funcionament de Centre.  

2. Donar resposta a les propostes de millora de l’AVALDIR curs 18-19: concretar en el              

document de les NOFC les adequacions que es van produint al llarg dels cursos.  
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ACTUACIONS RECURSOS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

Actualització de les NOFC PEC 

NOFC 

1r/2n Trimestre 

4 sessions 

ED 

 
Indicadors per mesurar el grau de compliment de l'objectiu anual. 

1. Índex d'assoliment de l'actuació prevista no inferior al 100%. 

 
Procediments per a l'avaluació. 
 

1. L'ED fa una primera revisió de les NOFC i una vegada validades en l’EDA es passarà a                 

Claustre i donarà a conèixer al Consell Escolar. 

 

D.2. ÀMBIT ENSENYAMENT – APRENENTATGE 
 

D.2.1. Assoliment Competències Bàsiques – Àmbit matemàtic. 

 

Objectiu general (PdD 17-21):  
Millora de resultats educatius: Millorar els resultats de les Competències Bàsiques dels            
nostres alumnes al final de l'etapa. 
Objectiu anual: Millorar els resultats en l'apartat de a l'àmbit matemàtic a 6è d'EPRI. 

 

ACTUACIONS RECURSOS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

Sistematització d’un treball 

competencial en l’àmbit 

matemàtic al CM i CS 

mitjançant recursos personals i 

organitzatius de centre. 

Currículum  

Materials propis de 

l'escola (banc 

d’activitats 

competencials 

matemàtiques) 

Material seminari 

Caps d’Estudis 

VOI. 

Curs 2018 - 2019 Cap d'Estudis 

Equip docent 
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Indicadors per mesurar el grau de compliment de l'objectiu anual. 

1. Superar les proves de CB en l'àmbit matemàtic amb un 78% de superació. 

Procediments per a l'avaluació. 
1. La comissió d’avaluació de resultats, una vegada analitzats els resultats de la AGD i CB,               

validarà la superació del percentatge de superació indicat. 

 

Anotació: per a tota la primària es farà un intercicle pedagògic de traspàs d’informació de la                

formació del seminari de Cap’s d’Estudis del VOI vers les “Activitats Matemàtiques            

Competencials”. La finalitat és implementar en les propostes didàctiques de les matemàtiques la             

formació rebuda. A CS es farà una metodologia de treball específica “aula-taller” per treballar les               

matemàtiques amb una mirada competencial. Aquesta metodologia s’implementarà en els          

desdoblaments un cop per setmana de tots els nivells de CS. 

 
D.2.2. Assoliment Competències Bàsiques – Àmbit lingüístic. 

Objectiu general (PdD 17-21). Millora de resultats educatius: Millorar els resultats de les             
Competències Bàsiques dels nostres alumnes al final de l'etapa. 
Objectiu anual: Millorar l'expressió escrita en llengua catalana a 6è d'EPRI. 

 

ACTUACIONS RECURSOS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

Sistematització del treball de 

diferents gèneres, tipologies 

textuals i de l'ortografia 

arbitrària al CS mitjançant 

recursos personals i 

organitzatius de centre. 

Desdoblament CS 

Equip docent 

FIC 

Ara Escric 

Material 

“Cartaragó” 

Curs 2018 - 2019 Cap d'Estudis 

Equip Docent 
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Indicadors per mesurar el grau de compliment de l'objectiu anual. 

1. Ampliar el tant per cent d’alumnat que se situa a la franja de superació “mitjà-baix” i                

“mitjà-alt” en l’apartat d’expressió escrita de llengua catalana de CB, situant-los al mateix             

nivell que el percentatge d’aquests nivells d’assoliment en els centres de Catalunya de             

nivell baix. 

Procediments per a l'avaluació. 

1. La comissió d’avaluació de resultats, una vegada analitzats els resultats de la AGD i CB,               

validarà la millora dels resultats en les franges “mitjà-alt” i “mitjà-baix” de l’expressió escrita              

llengua catalana. 

 

Anotació: a CS es farà una metodologia de treball específica “aula-taller” per treballar l’expressió              

escrita tenint en compte tots els recursos materials de l’escola (FIC, AraEscric,...). Aquesta             

metodologia s’implementarà en els desdoblaments un cop per setmana de tots els nivells de CS. 

 
E- ASPECTES ORGANITZATIUS I DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE. 

 
E.1. DADES GENERALS DEL CENTRE. 

 
E.1.1. Dades d'escolarització 

Nombre d’alumnes escolaritzats per aula: (4 d'octubre de 2018) 
 

ETAPA / CICLE NIVELL 
MATRÍCULA TOTAL 

TOTAL 
Ordinària NESE Vacants 

Educació Infantil 

P-3 23 2 0 25 

P-4 22 3 0 25 

P-5 24 2 -1 26 

Cicle Inicial 
1r 21 3 1 24 

2n 23 6 -4 29 

Cicle Mitjà 
3r 23 1 1 24 

4t 21 5 -1 26 

Cicle Superior 
5è 43 6 0 50 

6è 42 8 0 50 

TOTAL 11 grups 241 36 -4 279 
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E.1.2. Dades alumnes atesos MEE. 
 

ALUMNES ATESOS PER LA CAD 
PI*  INFORME DE RECONEIXEMENT/ DICTAMEN INFORME SCD MEE NOUVINGUTS 
16 11 28 43 3 
 

(*) En aquest cas, estan inclosos alumnes que sense ser considerats nouvinguts de forma oficial                 

necessiten acompanyament en les àrees instrumentals i alumnes que cursen un PI metodològic,             

sense desfasament greu de l'aprenentatge. Aquests PI no consten cursen un PI alumnes no              

consten en el llistat de la inspecció per les raons anteriorment expressades. 
 

E.1.3. Dades d'ensenyament de la religió. 
 
Alumnes que  sol·liciten ensenyament  de religió catòlica,  evangèlica o islàmica: 
 
Religió P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è TOTAL 
Catòlica 2 2 2 3 3 4 3 6 4 29 
Evangèlica 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 
Islàmica 8 3 3 2 0 1 1 2 0 20 

 

E.1.4. Horari i Calendari Escolar. 

                       E.1.4.1. Horari de l'alumnat. (a disposició en el centre els horaris de tots els grups) 

S'especifiquen els grups reduïts i activitats específiques del centre (reforç modelatge proves            

externes, tallers infantil, grups de lectura, racons amb famílies...). 

HORES / DIES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

09.00h   – 10.00h 

Atenció famílies 

directora (ED) 

Desdoblament CS 

6èA (expressió 

escrita i 

matemàtiques 

competencials) 

APADRINAMENT 

LECTOR  

1r – 6è 

Atenció famílies 

Secretària (ED) 

1/2 grup anglès 1r 

GRUPS DE 

LECTURA 

CICLE INICIAL 

1/2 grup anglès 

P5 

APADRINAMENT 

LECTOR  

P5 – 5è 

GRUPS DE 

LECTURA 

CICLE INICIAL 

1/2 grup música 

P3 

10.00h   – 11.00h 

1/2 grup anglès 2n 

1/2 grup música 

P4 

 

1/2 grup anglès 4t Desdoblament CS 

5èB (expressió 

escrita i 

matemàtiques 

competencials) 

1/2 grup anglès 1r 

GRUPS 

EXPRESSIÓ 

ORAL P4 / P5 

 

Atenció famílies 

Cap D’estudis (ED) 

1/2 grup anglès 4t 

1/2 grup música 

P5 
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11.00h   – 11.30h ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO 

11.30h   – 12.30h 

GRUPS  

DE LECTO - 

ESCRIPTURA 

CICLE MITJÀ 

TALLERS 

INFANTIL (lliure 

circulació)  

P3 + P4 + P5 

½ grup anglès 2n 

Desdoblament CS 

6èB (expressió 

escrita i 

matemàtiques 

competencials) 

 GRUPS DE 

LECTO- 

ESCRIPTURA 

CICLE MITJÀ 

TALLERS 

INFANTIL (lliure 

circulació) 

P3 + P4 + P5 

Desdoblament CS 

5èA (expressió 

escrita i 

matemàtiques 

competencials) 

TALLERS 

INFANTIL (lliure 

circulació) 

P3 + P4 + P5 

TALLERS 

INFANTIL (lliure 

circulació) 

P3 + P4 

1/2 grup música 

P5 

12.30h   – 13.30h     SEP 2n / 4t / 6è 

13.30h   – 15.00h DESCANS MIGDIA 

15.00h   – 15.45h 

TALLERS CICLE 

INICIAL 

(lliure circulació) 

1r + 2n 

1/2 grup anglès 3r 

TALLERS CICLE 

INICIAL 

(lliure circulació) 

1r + 2n 

1/2 grup anglès 

6èB 

1/2 grup 

psicomotricitat P5 

1/2 grup anglès 

5èA 

1/2 grup 

psicomotricitat  

P3 

1/2 grup “el 

cuento” 

P4 

1/2 grup anglès 

5èB 

1/2 grup 

psicomotricitat P4 

1/2 grup anglès 

6èB 

RACONS 

 (amb famílies) 

CICLE INFANTIL 

15.45h   – 16.30h 

1/2 grup anglès 3r 1/2 grup anglès 

6èB 

1/2 grup 

psicomotricitat P5 

1/2 grup anglès 

5èA 

1/2 grup 

psicomotricitat  

P3 

1/2 grup “el 

cuento” 

P5 

1/2 grup anglès 

5èB 

1/2 grup 

psicomotricitat P4 

1/2 grup “el 

cuento” 

P3 

16.30h   – 17.30h 

  BIBLIOTECA 

D'ESCOLA 

OBERTA (Cicle 

Superior) 

BIBLIOTECA 

D'ESCOLA 

OBERTA (Cicle 

Superior) 
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A primària els mòduls horaris matinals de classe seran de 60 minuts. Els mòduls horaris de les                 

sessions de tarda són de 45 minuts podent-los compactar en sessions més llargues d‘1.30h en               

aquelles matèries que es consideri oportú per al seu funcionament i organització (Educació Física i               

àmbit Educació artística: educació visual i plàstica i música). Els nivells de 2n i 5è fan 1.30h de                  

música, per donar resposta al projecte de la Cantata i la Cantània respectivament. 

 

L’horari de suport escolar personalitzat (SEP) fora de l’horari lectiu, dels nivells de 2n, 4t i 6è es                  

realitzarà de 12.30h a 13.30h un cop per setmana. Cal recordar que gran part del Suport                

Personalitzat es realitza dins de l’horari lectiu amb dos mestres dins de l’aula o amb atenció                

directa d’una mestra a un petit grup d’alumnes. 

 

Es fa la continuïtat al Cicle Inicial de la metodologia activa de tallers de lliure circulació que es fa a                    

l’educació Infantil. La proposta dels tallers s’adeqüen a la progressió d’aprenentatges dels            

alumnes, fent-les més concretes i procedimentals al cicle inicial. 

 

Aquest curs donada la dotació de plantilla disponible, les reduccions i/o permisos dels seus titulars               

s’han mantingut tots els desdoblaments prioritzats a les memòries de cicles i especialistes: CLIL,              

anglès de mig grup a l’educació infantil i primària i grups de lectura i lectoescriptura. 

 
INICI DE CURS: ACOLLIDA P3 
Enguany, donat el calendari escolar tots els alumnes de P3 s’incorporen a classe des del tercer                

dia de curs. El primer dia del curs assisteixen amb les seves famílies a l’escola en franges horàries                  

de matí (dues franges d’atenció) i tarda. El segon dia assisteixen en franges horàries de matí                

(dues franges d'atenció) i tarda però amb l'acompanyament dels pares, només per l'entrada (10 –               

15 min).  El dia 17 de setembre s'incorporen la totalitat dels alumnes. 

Els horaris de l’escola dels primers quinze dies s’organitzen per tal que els alumnes de P3 puguin                 

comptar sempre amb dues mestres a l’aula (fins a l’octubre). Enguany comptem amb la figura de                

la TEI i es prioritza que les referents de l'aula de P3 siguin sempre les mateixes persones, facilitant                  

així la seva adaptació i donant una bona acollida. 

A partir del mes d’octubre comptem amb l'alumnat en pràctiques del Cicle Formatiu de grau mitjà                

d’atenció a persones en situació de dependència i/o del Cicle Formatiu de grau superior de Tècnic                

d’educació Infantil (SES Pla Marcell- Cardedeu) que realitza al centre funcions de vetllador/a o              

TEI.  (pendent confirmació).  
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E.1.4.2. Horaris del professorat i exclusives. 

HORES / DIES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

09.00h – 10.00h 

Atenció famílies 

directora. 

09.00 – 10.00h 

Hora gris 

especialista música 

especialista E.F 

09.30h - 10.00h 

Mestre EF reforç 

cicles primària. 

 

Atenció famílies 

secretaria 

Hora gris tutora 5èB 

Hora gris tutora P5 

 09.30h - 10.00h: 

NIVELL EE/MALL 

(només la MALL) 

09.30h - 10.00h: 

NIVELL EE 

(només la MEE CS) 

10.00h – 11.00h 

Hora gris tutora P4 

Hora gris tutora 6èA 

Mini CAD: 

EAP, ED, EE. 

(setmanal). 

Hora gris tutora 5èA 

Hora gris tutora 6èB 

Hora gris tutor 2n 

Hora gris tutora P3 Hora gris mestra 

reforç infantil 

Atenció famílies cap 

d'Estudis 

Hora gris mestra 

reforç infantil 

 

11.00h – 11.30h 

Hora gris mestra 3r 

 

ESBARJO LECTIU 

NIVELL EE /MALL 

(les dues de l’equip) 

ESBARJO LECTIU 

Hora gris MEE CS 

ESBARJO LECTIU 

Hora gris MEE CS 

ESBARJO LECTIU 

 

 

ESBARJO LECTIU 

11.30h – 12.30h 

 CSC + Coord LIC 

EAP,ED,EE i SS 

11.00h – 12:30h 

(mensual) 

CAD 

EAP,ED,EE i coords 

cicles. 

11.00h – 12:30h 

(mensual) 

Coord cicle + Cd'E 

(3 cops al mes) 

 

Hora gris mestra EE 

Infantil i Cicle Inicial.. 

Hora gris mestra 1r 

Hora coordinació 

riscos. 

12.30h – 13.30h 

EDA (1 cop al mes) 

Claustre (1 cop al 

mes). 

Claustre pedagògic 

(1 cop al mes) 

Departament Anglès 

(1 cop al mes) 

Cicles: EI, CI i 

CM/CS 

(setmanal) 

Intercicles 

(mensual) 

Comissions 

(setmanal) 

Nivell pedagògic 

(setmanal) 

Nivell Directora i 

Cd'E 

(setmanal) 

Nivell EDA 

(setmanal) 

SEP (2n, 4t, 6è) 

13.30h - 14.00h Equip Directiu Equip Directiu 

14.00h – 15.00h DESCANS MIGDIA 

15.00h – 15.45h Coordinació TAC Hora gris tutora 1rA  Hora gris mestra 3r Hora gris mestre 2n 

Coordinació ED 

15.45h – 16.30h 
Hora gris mestra de 

reforç Cicle Inicial 

Atenció famílies 

directora 

  

16.30h – 17.30h 
 Coord EDA 

(fins les 18.00h) 

BIBLIOTECA 

OBERTA 

BIBLIOTECA 

OBERTA 

Coordinació ED 
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E.1.4.3. Calendari de reunions del professorat. 

 
Els calendaris de reunions establerts a l’escola planifiquen totes aquelles activitats del centre             

recollides en les NOF (reunions de pares inici de curs, anamnesis de P3, reunions pedagògiques) i                

aquelles altres prescriptives, donades per la normativa vigent, o les instruccions d’inici de curs              

(lliurament d’informes, sessions d’avaluació, consells escolars). 

Aquests calendaris podran ser modificats atenent les necessitats del centre. S’informarà a tot el              

claustre de les reunions a fer per mitjà del Planning d’activitats  mensuals.    
 

E.1.4.4. Calendari escolar 2018-2019 (veure ANNEX 1: Calendari Escolar)   
 

Les classes començaran el dia 12 de setembre de 2018 i finalitzaran el 21 de juny de 2019,                  

ambdós inclosos. 

Dies Festius  
14 de setembre de 2018 (Festa Local) 

2 de novembre de 2018 (Lliure disposició - Castanyada) 

7 de desembre de 2018 (Lliure disposició) 

4 de març de 2019 (Lliure disposició – Carnaval) 

31 de maig de 2019 (Festa Local - l’Ascensió) 

 

Dies de Vacances 

Vacances de Nadal: del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019, ambdós inclosos. 

Vacances de Setmana Santa: del 13 d’abril al 22 d’abril del 2019 ambdós inclosos. 

Final de les classes:  21 de juny de 2019. 

 

Jornada Intensiva 

Del 10 al 21 de juny de 2019, l’horari serà de 9:00h. a 13:00h. 

També es farà jornada intensiva el dia 21 de desembre de 2018 (darrer dia del primer                

trimestre). L’horari d'aquest dia serà de 9.00h. a 13.00h. 

 
Aquest curs donada la configuració del calendari escolar, per tal de racionalitzar el calendari de               

d’avaluacions, els trimestres acadèmics es dividiran de la següent manera: 
 

● 1r trimestre del 12 de setembre al 21 de desembre de 2018. 

● 2n trimestre del 8 de gener al 12 d’abril de 2019. 

● 3r trimestre del 23 d'abril al 21 de juny de 2019. 
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E.2. RECURSOS HUMANS. 
  

E.2.1 Òrgans de Govern. 
                     E.2.1.1 Òrgans Unipersonals. Equip directiu. 

● Directora: Carme Real Granado (Ed. Valors) 

● Cap d’Estudis: Ana Mª Tarín García (Educació Física) 

● Secretaria: Mª Rosa Sansalvador Roca (Tutora 4t) 

 
                    E. 2.1.2 Consell Escolar. 

 
El Consell Escolar del Centre és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern de                 

l’escola, està format per representants de mestres, mares i pares, personal no docent i un               

representant de l’Ajuntament. 

Els representants de les mares i pares són els interlocutors que poden recollir i canalitzar els                

suggeriments i aportacions d’aquest sector. 

El Consell Escolar de la nostra escola està format per: 
 

Equip Directiu 
Carme Real Granado (Directora) 

Ana Mª Tarín García (Cap d’Estudis) 

Mª Rosa Sansalvador Roca (Secretaria) 

Sector mestres 

Laura Ruíz 

MªJosé Barroso 

Olga Tomé 

Sonia Afuera 

Anna Felipe 

Sector famílies 

Raquel García Silgado 

Sonia Navarro 

Ana López 

Arantxa Díaz 

AMPA Miguel Ángel Barba  

Sector PAS Emilio Alonso 

Ajuntament José Antonio Aguilera (Regidor d’ Educació) 
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Comissió permanent del Consell Escolar: 
 

● Presidenta: Carme Real 

● Secretària: MªRosa Sansalvador Roca 

● Sector professorat: Olga Tomé 
● Sector pares/mares: Raquel García 
● Personal PAS: Emilio Alonso. 

 
Comissió Econòmica del Consell Escolar: 
 

● Presidenta: Carme Real 

● Secretària: Mª Rosa Sansalvador Roca 

● Sector professorat: Mª José Barroso 
● Sector pares/mares: Ana López. 

 
Comissió Convivència del Consell Escolar: 
 

● Presidenta: Carme Real 

● Secretària: Mª Rosa Sansalvador Roca 

● Sector professorat: Laura Ruíz 

 

Calendari reunions del Consell Escolar: 

 

El Consell Escolar es convocarà en reunió ordinària a principi i a final de curs, i una vegada per                   

trimestre, i en reunió extraordinària tantes vegades com calgui. L’horari de reunions serà de              

16.45h a 19.00h de la tarda. 

 

Enguany, seguint les directrius del Departament d’Ensenyament, procedirem a la renovació parcial            

del consell escolar.  
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E.2.1.3 Claustre de professors. Assignacions del professorat. 
 
El Claustre de professors és l’òrgan propi de participació dels mestres en la gestió i planificació                

educatives de l'escola. El claustre es coordina per nivells, cicles, comissions i al propi claustre. 

 
Equip de mestres d’Educació Infantil 

NIVELL MESTRE/A TUTORA 

P3 Helena García Romera. 

P4 Imma Velasco Paredes. 

P5 Anna Felipe Plancho. 

Reforç d’Educació Infantil: Emilia Bricio Sánchez. Eva Vaca Baez. 

Tècnica Educació Infantil (TEI): Sara López Sánchez 

Equip de mestres d’Educació Primària 

NIVELL MESTRE/A TUTORA 

1r Raquel García Silgado. 

2n Miguel Ángel Cánovas García. 

Suport específic CI  Olga Tomé López. 

3r Sonia Afuera Fernández. 

4t Maria Rosa Sansalvador Roca. 

5èA Jordina Llobet Sánchez. 

5èB Olga Lara Farré.  

6èA MariaJosé Barroso Indiano. 

6èB Laura Ruíz Romero. 
 
 

Mestres Especialistes: 
Educació Especial Educació Infantil i Primària: Maria Auxiliadora Pons Salord i Noemí            

González Muñoz (MALL). 
Educació Física Educació Infantil i Primària: David Pons Ruíz de Galarreta i Ana Mª Tarín               

García. 
Educació Musical Educació Infantil i Primària: Carles Calabuig Tortajada 
Especialistes Anglès: Laura Ruíz Romero, Sonia Afuera Fernández, Olga Tomé López, Olga            

Lara Farré i Miguel Ángel Cánovas García. 
Educació en valors: Carme Real Granado. 
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Serveis Educatius i altres professionals que treballen al centre: 
● EAP: Soledad Brotons. 
● Treballadora Social EAP: Àngela González. 
● Logopeda del CREDA: Núria Ferreres Padró. 
● Logopeda Municipal: Gemma Vilalta i  Bufí. 
● Vetlladora: Sílvia Salguero Muñoz. 

 

Personal d’Administració i Serveis: 
 

● Auxiliar Administrativa: Montserrat Fanlo Gracia. 
● Tècnica Educació Infantil: Sandra García Serrano. 
● Encarregat de manteniment: Emilio Alonso Ruíz. 
● Coordinadora Menjador: Ruth Miquel Robres. 
● Empresa neteja: Idònia Natur SA 

 

E.3. ACTIVITATS ESCOLARS COMPLEMENTÀRIES 
  

E.3.1 Programa de difusió de les arts escèniques 

Programa organitzat pel Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut amb el suport 

en la gestió de la Fundació Cultural de Granollers AC. (Veure ANNEX 2) 

 

 E.3.2 Educació mobilitat segura. 

Entitat organitzadora: Policia Local de Les Franqueses 

3r i 5è Activitats de conscienciació pràctica sobre la importància de la seguretat vial (2n trim.) 

 

E.3.3 Salut pública. 

ACTUACIONS RECOLLIDES EN COL·LABORACIÓ DE L’ICS I EL DEPARTAMENT         
D’ENSENYAMENT 

CAP LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

1r, 3r i 6è Revisions buco-dentals 

6è Vacunacions 
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E.3.4 Activitats organitzades pel patronat d’esports municipal - Programa Escolar de  

Promoció Esportiva (PEPE) (a disposició en el centre el dossier del programa). 

En aquest sentit és necessari destacar que per tal de realitzar l'activitat de Piscina per alumnes de                 

1r i 2n de CI, organitzada i subvencionada en part pel Patronat d'Esports Municipal, aquests               

alumnes es traslladen a la Piscina Municipal en autocar de l'empresa Autocares Alejandro. Aquest              

servei corre a càrrec de famílies i Patronat (pendent de confirmació per part del Patronat). 
L'activitat comença el 10 de gener de 2019 i finalitza el 30 de maig del mateix any. 

 

E.3.5 Altres. 

Participació en activitats musicals promogudes pel Patronat Municipal de Cultura, Educació,           

Infància i Joventut del municipi. 

2n Maig / Juny Cantata Municipal 

5è Abril / Maig Cantània 

 

E.4. FESTES DE L’ESCOLA. 
 

1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 

FESTA DE LA TARDOR: 
31 d'octubre de 2018 

La Castanyada 

- Cicle Inicial- 

DENIP:  
30 de gener de 2019 

- Ed. en valors -  

SANT JORDI: 
23 d'abril de 2019 

Jocs Florals 

Activitats de col·laboració Sant 

Jordi (AMPA) 

- Cicle Mitjà - 

FESTA DE L’HIVERN: 
A concretar, desembre 

- Tió a l’EI/CI 

- Amic invisible a CM i CS 

- Festival de final de 

trimestre 19 i 20 de 

desembre (oberts a les 

famílies) 

- Educació Infantil- 

CARNAVAL: 
1 de març de 2019 

- Cicle Superior - 

 

 

FESTA FI DE CURS: 
segona quinzena juny de 2019 

Festival de final de curs 

(obert a les famílies) 

ACOMIADAMENT 

ALUMNES DE 6è 
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E.5. SORTIDES DE TREBALL 
 

L’objectiu bàsic de les sortides és enriquir els coneixements que es treballen dins les àrees               

curriculars. 

ETAPA / CICLE 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

EDUCACIÓ 

INFANTIL 

 P3 

La Granja de 

Palaudàries 

(Lliçà d'Amunt) 

24/01/2018 

P4 (pendent data) 

P5 

Aquarium (Barcelona)  

05/02/2019 

P3, P4 i P5 

Pendent de concretar 

COLÒNIES INFANTIL 

(P3, P4 i P5) 
Vilanova de Sau  
02/05/2019 
03/05/2019 

CICLE 

INICIAL 

1r 

Can Pou 

(Sant Antoni de 

Vilamajor) 

05/11/2018 

2n 

Verema Can Montcau 

(La Roca del Vallès) 

28/09/2018 

1r i 2n  

Figaró 

(Barcelona) 

22/03/2019 

 

 

  

COLÒNIES CI 

(1r i 2n) 

Mas Gorgoll  

(Palamós) 

02/05/2019 

03/05/2019 
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CICLE 

MITJÀ 

3r, 4t 

CRAM 

(El Prat de Llobregat) 

09/11/2018 

3r, 4t  

Resten pendents les 

sortides que els nivells 

realitzen sols en aquest 

cicle per treballar el 

projecte. 

 

  

COLÒNIES CM 

3r, 4t i 5èA i 5èB 

Can Mateu  

(Vilanova de Sau) 

06/05/2019 

07/05/2019 

CICLE SUPERIOR 

5è i 6è  

Have Fun in English  

Can Massaguer  

(Girona) 

09/11/2018 

5è i 6è 

Resten pendents les 

sortides que els nivells 

realitzen sols en aquest 

cicle per treballar el 

projecte. 

 

COLÒNIES 6è 

Cala Canyelles  

(Lloret de Mar) 

13/05/2019 

14/05/2019 

15/05/2019 

 

● Sortida lúdica de convivència tota l'escola a Mas Cabrit (14/06/2019 ). 

● Així mateix, l'àrea de Pagesia i Gent Gran, a través de la Xarxa de Parcs Naturals de la                  

Diputació de Barcelona, ofereix una sortida per a conèixer els parcs naturals de l'entorn.              

L'escola visitarà el Parc Natural Montnegre – Corredor. 

● D'altra banda, tots els nivells realitzen una sortida cultural per trimestre, organitzada per la              

Fundació AC Granollers (Activitats per a les escoles). 

● Els alumnes de P5, 2n, 4t i 6è realitzen també en l'escola el Taller d'Art de l'empresa                 

Aventurina.  

● Així mateix els alumnes de P3, 1r, 3r i 5è tenen activitats de contacontes en les diferents                 

llengües que treballem a l'escola (P3 en català, 1r en castellà i 3r i 5è en anglès). 

● Els alumnes de P3, P5, 1r, 3r i 5è també realitzen visites a la Biblioteca Municipal. 

  

VERSIÓ: V3 (FEBRER  2019)                                                                                                                                                53 



PGA ESCOLA COLORS                                                                                                                          CURS 2018 – 2019 

● Els alumnes de 6è realitzaran les seves colònies de final d'etapa sols i amb un caire lúdic i                  

no tant d'aprenentatge o seguiment dels seus projectes de treball. 

● Tots els cursos podran fer sortides puntuals pels entorns propers a l’escola. 

● Segons les Instruccions la relació alumnes/professors - acompanyants a les sortides serà            

la següent: alumnes de 3 a 6 anys, 10/1; de 7 a 10 anys, 15/1 i d’11 a 12 anys, 20/1. En el                       

cas de les colònies serà: EI: 8/1; CI-CM: 12/1 i el CS: 18/1 

● Així, i sempre depenent del nombre d’alumnes assistents i de les necessitats, l’equip             

directiu proposarà els acompanyants per a cada sortida. 

● El lloc de sortida i arribada dels autocars serà comú per a tots els grups. 

● L’organització de les sortides i colònies quedaran sempre regulades pel Protocol de            

Sortides i Colònies regulat per les Normes de Funcionament i Organització del centre i              

quedaran aprovades en Consell Escolar. 

 

E.6. FORMACIÓ 
 E.6.1 PLA DE FORMACIÓ DE CENTRE  

Objectiu general: 

● Aconseguir una millora en els resultats acadèmics. 

● Aplicar la nova ordenació curricular des d’una perspectiva d’atenció a la diversitat. 

Objectius  específics 

● Donar continuïtat al taller en centre portat a terme el curs 17-18 en el marc del Pla de                  

Formació de Centre i en col·laboració amb els SSEE Vallès Oriental I. 

● Donar resposta a les propostes de millora de l’AVALDIR curs 17-18: establir un pla de               

formació en centre per els cursos 18 - 21. 

 

ACTUACIONS RECURSOS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

Elaboració del Pla de Formació 

en centre 18-21. 

Assessorament 

SSEE vallès 

Oriental I  

2n trimestre 

curs 18-19 

ED 

EDA 
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Formació en Centre, modalitat 

Taller:  “Programem del primer 

nivell de concreció al nivell de 

planificació i avaluació de les 

tasques d’aula” 

Dotació 

econòmica 

Departament 

d'Ensenyament. 

Assessorament i 

suport dels SSEE 

Vallès Oriental I  

octubre/novembre 

2018 

Equip Docent 

EI/EPRI 

Cap d’estudis 

 

 

 Indicadors per mesurar el grau de compliment de l'objectiu anual. 

1. Compliment de les accions previstes. 100% 

2. Grau de satisfacció (3) dels participants en el taller de formació: gens-poc-bastant-molt 

Procediments per a l'avaluació. 

1. Enquesta de satisfacció a la totalitat de l’equip docent participant així com als SSEE del 

territori. 

2. Recull de les programacions previstes a l’inici de la formació. 

 

E.6.2 Coordinació centres de primària – secundària. 

COORDINACIÓ CENTRES DE PRIMÀRIA - SECUNDÀRIA 

Seminari de coordinació entre Primària i Secundària de Les Franqueses del Vallès 

Objectiu general: 

Garantir que el centre segueixi les pautes de coordinació entre primària i secundària públiques              

de Les Franqueses. 

 

En aquest seminari es vetllarà per la coordinació pedagògica entre els centres de primària i               

secundària respecte a les CB. Com a centre participarem activament en el seminari de coordinació               

de primària i secundària. La Cap d'Estudis assistirà a les reunions programades mensualment els              

dimecres de 12.00h a 14.00h. Distribuirem la documentació elaborada al CS per a la seva               

concreció curricular i farem el traspàs d’informació al CS dels acords presos al seminari. Es               

vetllarà per un bon traspàs d’informació dels alumnes de 6è (a final de curs es complimentaran els                 

informes establerts per al traspàs d’informació). Així com també es farà el traspàs d'informació              
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dels resultats de les pre-avaluacions dels ex-alumnes del curs 17-18, ja que ens orientarà en la                

millora de resultats. Com a treball concret del seminari del curs 18-19 es durà a terme la                 

planificació, organització i elaboració del segon EdCAMP de Les Franqueses del Vallès com a              

espai d'intercanvi d'experiències pedagògiques. 

 

E.6.3 Altres formacions dels docents del centre. 

OBJECTIUS: 
Programació de les trobades entre els mestres per establir un sistema de treball que ens               

permeti recollir els acords i transferir-los a la quotidianitat del centre en tots els àmbits,               

fomentant el treball en xarxa. 

FORMACIÓ CALENDARI 

Taller de Formació en Centre. “Programem del 

primer nivell de concreció al nivell de planificació i 

avaluació de les tasques d’aula” 

SSEE Vallès Oriental I 

Octubre/Novembre 2018 de 16.45h  a 18.30h  (5 

hores de treball presencial en centre). 

 

Seminari de directors de centres públics de 

primària del VOI: Aprenem junts 

Previsió d’una sessió mensual el dijous al matí de 

09.00 a 11.00h. 

Seminari de Caps d'Estudis de primària VOI.  Previsió d’una sessió mensual el dimecres al matí 

de 08.30h a 11.00h. 

Seminari de coordinació dels coordinadors TAC 

dels Centres del VOI 

Previsió de 5 sessions al llarg del curs el dilluns de 

08.30h a 11.00h 

Seminari English Day  Dimarts de 12.00h a 14.00h (21 hores) 

Formació GEP  Dimarts de 09.30h a 13.30h (45hs) 

Trobada de comunitats escolars de Les 

Franqueses del Vallès. Comunitat i Escola.  inici 

de curs. 

Dijous 6 de setembre a les 13.30h 

Escola Colors  

Lliçó inaugural: Gammificació a càrrec de l’Oriol 

Pujol.  

7 de setembre de 2018 a les 9.00h 

Can Palots (Canovelles)  
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E.7. RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES 
 

Durant els primers dies d'escola es lliura a totes les famílies el dossier d’inici de curs on es                  

recullen totes aquelles informacions d’organització escolar i pedagògiques que els hi seran            

necessàries per un bon desenvolupament del curs escolar. 

 
  

E.7.1 Horaris Atenció Famílies 
 

HORARIS DE L’EQUIP DIRECTIU PER ATENDRE LES FAMÍLIES: 

DIRECCIÓ Dilluns              09.00h. a 10.00h 

CAP D'ESTUDIS Divendres 10.00h. a 11.00h 

SECRETÀRIA Dimecres  09.00h.  a 10.00h 
 

HORARIS DE L’EQUIP DE MESTRES PER ATENDRE A LES FAMÍLIES. 

Els canals de comunicació entre les famílies i els mestres han de ser clarificadors, i per tant, és                  

important respectar l’horari de reunions establert: cada mestre/a, tant tutor/a com especialista            

disposa d'una hora d'atenció a les famílies. Aquesta hora és l'hora gris que s'ha indicat en l'horari                 

de l'equip docent. Aquesta hora és l'hora “25” lectiva.  

 

Aquesta hora setmanal té l'objectiu d’informar, acompanyar, col·laborar i intercanviar opinions           

envers l’evolució dels alumnes. Cada tutor-a convocarà una entrevista personal amb cada un dels              

pares del seu curs com a mínim després del 1r i l’últim informe i sempre que ho cregui                  

aconsellable. 

 

Els mestres especialistes poden convocar a les famílies dels alumnes de la mateixa manera que la                

resta de l’equip docent, sempre que ho considerin necessari. 

 

La directora i/o la cap d’estudis podrà convocar les famílies a aquelles entrevistes que considerin               

necessàries per tractar diferents temes i aspectes de l’escolarització dels seus fills. 
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E.7.2 Reunions/entrevistes famílies. 

El mes de juliol es va realitzar una trobada d’acollida amb les famílies de nens i nenes P3 que                   

inicien la seva escolaritat a l'escola per tal de facilitar l’inici del curs. aquesta intervenció ha                

suposat un canvi en els acords recollits a les NOFC del centre que caldrà valorar, recollir i validar. 

Una vegada iniciat el curs s’han realitzat les reunions amb les famílies de caire pedagògic en tots                 

els nivells. Les famílies, posteriorment a la reunió, reben un recull informatiu amb aquells aspectes               

que cal remarcar. 

 

Reunions pedagògiques: 

P3 
24 de setembre a les 15.00h. 

P3 - Anamnesis 6 i 7 de setembre al llarg del matí. 

P4 24 de setembre a les 15.00h. 

P5 25 de setembre a les 15.00h. 

1r  24 de setembre a les 15.00h. 

2n  26 de setembre a les 15.00h. 

3r 26 de setembre a les 15.00h. 

4t 24 de setembre a les 15.00h. 

5èA i 5èB 27 de setembre a les 15.00h. 

6èA i 6è B  28 de setembre a les 15.00h. 
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E.8. AMPA 
 

L' AMPA adopta innumerables funcions que ajuden al bon funcionament de l’escola i permeten 

una millor educació dels nens i nenes de l’escola: 

● Organitza i gestiona a l’escola els Servei d’Acollida Matinal. 

● Organitza i gestiona les activitats extraescolars. 

● Facilita, en col·laboració amb la Secretaria del centre, la gestió i control econòmic de les 

aportacions econòmiques de les famílies pel material socialitzat dels seus fills i filles. 

● Coordina la decoració dels espais comuns de l’escola. 

● Dinamitza la participació de les famílies en activitats del municipi i /o d’altres entitats. 

● Recerca de recursos, materials i econòmics, per tots els nens i nenes de l’escola. 

● Participa de la xarxa d’entitats del municipi (altres AMPAS, Associacions, Patronat 

d’Esport, Cultura i Educació... 

 

Les activitats extraescolars que estan organitzades per l’AMPA i es duen a terme a l’escola es                

realitzen en horari de migdia i tarda. 

● Al migdia les activitats respecten el descans dels alumnes, en relació al temps i a la                

tipologia d'activitat que s'ofereix. 

● Les activitats extraescolars que s'ofereixen a la tarda estan obertes a altres alumnes del              

municipi segons conveni de l'AMPA de l'escola amb el mateix Ajuntament del nostre             

municipi. 

        Activitats Extraescolars 2018 – 2019 

Hores Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous   Divendres 

12.30h – 13.30h 
 
 
 
 
 

Around The 
World 
2n – 6è 

Escacs 
1r – 6è 

Around The 
World 
2n – 6è 

 Expressió 
Corporal 
P4 – 1r 
 
Teatre 
2n – 5è 

16.30h – 18.00h 

Petits 
científics 
1r – 2n  

 Fem Circ 
P4-2n  

Running 
1r – 6è  

Estudi 
Assistit 
2n – 6è  

Robòtica 
4t – 6è 

Escacs 
1r-6è 

Happy 
English  
P3-6è 
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Les activitats extraescolars estan contractades a empreses del sector per part de l'AMPA de              

l'Escola Colors i compleixen amb els protocols establerts per la mateixa AMPA quant a seguretat               

de l'alumnat, confidencialitat i riscos.  

 

Totes les activitats programades estan cobertes per l'assegurança que a tal efecte contracta             

l'AMPA i/o les empreses en qui delega la gestió. 

 

La persona responsable de la Comissió d'extraescolars de la Junta de L'AMPA és la Sra. Sònia                

García. 

 

ACOLLIDA MATINAL  3 + Educa 

Hores Dilluns Dimarts Dimecres Dijous 

08.00h – 09.00h P3 a 6è P3 a 6è P3 a 6è P3 a 6è 

16.30 – 17.30h* P3 a 6è P3 a 6è P3 a 6è P3 a 6è 

Espai Menjador Menjador Menjador Menjador 

Responsable “3 + educa activa 

SL”/AMPA 

“3 + educa activa 

SL”/AMPA 

“3 + educa activa 

SL”/AMPA 

“3 + educa activa 

SL”/AMPA 

Preu 8€ hora 

 

(*) Sempre que sigui necessari. 
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Membres de la Junta de l’AMPA (subjectes a canvis): 

L' AMPA s'organitza a través de diferents càrrecs i comissions que fan possible la gestió ordenada 

i directa dels diferents àmbits d'actuació:  

● President:  Fran Zarallo (pare de 2n). 
● Vicepresident:  
● Secretaria (Relacions amb el Servei de Menjador): Puri Arévalo (mare 1r i 6èB). 
● Tresorera (Suport Comissió d'Extraescolars) : Mireia Navarro (mare 2n). 
● Comissió de riscos i decoració: María Sánchez  (2n i 4t). 
● Comissió Servei d’extraescolars: Sonia García (mare de 2n i 5èB). 
● Representant de l'AMPA al Consell Escolar i Consell Escolar Municipal: Svetlana           

Goldman (mare P3). 
● Comissió de comunicació, delegats i Campanyes Solidàries : Mónica Hervás (mare de            

P4 i 2n). 

● Comissió Cursa Escola Colors: Miguel Ángel Barba (pare P3 i 3r) i Fernando Sánchez              

(pare P3). 

● Comissió Torneig Coaliment: Puri Arévalo (mare 1r i 6èB). 

● Comissió Servei d’Acollida i Menjador: Mireia Navarro (mare 2n). 

● Administrativa AMPA: Susana Sancho (mare 6èA) 

 

L’Equip Directiu reprèn les trobades mensuals amb tota la Junta per acompanyar-la en             

l'organització. 

 

E.9. SERVEI DE MENJADOR 
 

L’escola ofereix el servei de menjador, que estarà obert a tots els alumnes. L’horari normal de                

funcionament d’aquest servei serà de 12.30h a 15.00h. 

 

El Consell Escolar del Centre aprova el funcionament del servei de menjador, mitjançant el              

contracte amb l’empresa del sector “SENFO - FUNDACIÓ FUTUR” que serà la responsable de              

l’alimentació i l’empresa 3 + Educa ACTIVA SL serà la responsable del monitoratge i la gestió                

econòmica. Una comissió del Consell Escolar formada per la seva presidenta i el president de               

l’AMPA en farà el seguiment. 
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A principi de curs es farà arribar a les famílies usuàries la informació sobre el seu funcionament i al                   

final de cada trimestre es lliurarà un informe on es valorarà l’actitud dels alumnes mentre es fan les                  

activitats i/o mentre mengen. Mensualment es lliuraran els menús a les famílies i l'AMPA els               

pública a la web. Els alumnes de P3 tenen un quadern de seguiment diari.  

 

L'empresa comunicarà a l'AMPA mitjançant l'ED les activitats previstes en l'horari de menjador, la              

seva programació i en acabar el curs la seva memòria d'activitats. 

 

Trimestralment, el Departament de Salut Pública de l’Ajuntament de Granollers fa la supervisió             

dels menús. Es continuarà portant el control dels aliments pel que fa a la temperatura i la cloració                  

de l’aigua periòdicament. 

 

Les monitores són: Ruth Miquel Robres (Coordinadora), María Ángeles Molina (cuinera), Begoña            

Jiménez Palazón, Esther Ramos Zumaquero i Ricard Herrerías (monitoratge fixe). 

 

El preu de cada menú és: 

4/5 dies fixes / setmana 6,40€ 

3 dies fixes / setmana 6,50€ 

2 dies fixes / setmana 6,60€ 

Eventuals 7’10€ 
 

Aquesta Programació General per al curs 2018 – 2019 ha estat presentada al Consell              

Escolar el dia 11 d’octubre de 2018. 

 

Secretaria del Consell Directora / Presidenta del Consell 

Mª Rosa Sansalvador i Roca / Carme Real Granado. 
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ANNEX 1             CALENDARI ESCOLAR 
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ANNEX 2          SORTIDES CULTURALS  
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ANNEX 3 
CALENDARI SESSIONS AVALUACIÓ INICIAL, FINAL i INFORMES 

(PRIMÀRIA) 18 – 19 
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ANNEX 4 

ACTUACIONS ANNEXADES I ESMENES 
(amb posterioritat a la seva aprovació el dia 11 d’octubre de 2018) 

 
● PLURILINGÜISME 2018 - 2019 (Annexes) 

B.1.2.1. Objectiu anual:  
1. Donar a conèixer el plurilingüisme a la comunitat escolar (claustre, famílies,            

personal PAS) i l'entorn proper. 

 

 ACTUACIONS RECURSOS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

Sol·licitud del Servei d’Auxiliar 

de Conversa en el marc del 

plurilingüisme a l’Escola Colors 

(Llengua Anglesa). 

PLC 

GEP 

Desembre 2019 ED 

EDA 

Coord.LIC 

 

Implementació del Programa de 

Formació per alumnes 

d’Educació Primària (3r/6è) del 

Departament d’Educació: 

Llengua Àrab i Cultura 

Magrebina (LACM).  

SSTT 

Maresme-Vallès 

Oriental  

SSEE VOI 

(Assessors LIC) 

Desembre 2019 ED 

EDA 

Coord. LIC 
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● Coordinació TAC 2018 - 2019 (Esmenes) 
Per assolir els objectius anuals de la Coordinació TAC s’ha vist necessari fer un              
replantejament de les seves actuacions, tant pel que fa les pròpies de la Coordinació              
com les posteriors planificades al Pla de Treball de la Comissió. Aquests canvis són: 

- normatius (adequació dels documents a les normatives i formats de recollida           
d’informació actuals proposats pel mateix Departament). 

- organitzatius (redistribució del personal docent en diferents espais de treball) 
- de gestió (acollir-nos a les noves propostes pedagògiques dels Serveis          

Educatius del Territori).  
 
B.2.4. Objectiu anual: 

1. Contribuir al principi de transparència, facilitant a la comunitat educativa l’accés digital als             

documents per a la gestió i organització del centre . 

2. Impulsar l'ús de les TIC/TAC al centre per part del professorat i l'alumnat per contribuir al                

desenvolupament de la competència digital. 

 

ACTUACIONS RECURSOS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES 

Actualització dels apartats 

‘Desenvolupament curricular i 

TAC’ i ‘Organització del centre i 

TAC’ del Pla TAC 

Document Pla 

TAC 14-18 

Tot el curs Coordinadora TAC 

EDA 

Una vegada iniciada l’actuació prevista es va observar la necessitat d’adequar el Pla TAC 

existent a l’escola a l’aplicació informàtica que desenvolupa aquest mateix document des del 

Departament d’educació. Aquesta adequació permetrà la seva actualització i a la vegada la 

informació immediata al propi departament d’educació de quina és la realitat última del nostre 

centre en l’àmbit digital. 

Si la revisió final d’aquesta aplicació informàtica del Departament d’Educació fa necessària una 

reformulació de l’objectiu es recollirà a la MA.  
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B.4.1. PLA DE TREBALL COMISSIÓ: TAC  
 
La Comissió TAC ha vist reestructurada la seva composició donat que un dels seus              

membres participa també del GRUP Impulsor GEP. Aquest fet, juntament amb la            

impossibilitat de coincidir amb l’horari de la coordinació, es recondueixin les actuacions i             

els agents responsables. Així: 

● la coordinadora afegeix a les seves actuacions algunes de les tasques de la             

comissió en el seu horari de coordinació TAC. 

● les tasques de la mestra que fa treball de comissió han passat a ser més de caire                 

logístic o burocràtic.  

● les actuacions previstes en un inici s’han de reformular i/o adequar-les a la realitat.              

Hores d’ara no es veu factible “actualitzar el blog de CS amb notícies redactades              

pels alumnes quinzenalment” o almenys en la temporalitat establerta.  

● Les mesures de millora del pla d’acció GEP 17-20, incorporan accions de            

divulgació en el mitjans de comunicació propis de centre que han de ser gestionats              

des de la coordinació TAC. A més a més, també ha passat a formar part de les                 

tasques de coordinació TAC l’incorporació dels elements digitals que esdevinguin          

del GEP 
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