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1. INTRODUCCIÓ. LA NOSTRA ESCOLA 

La nostra escola és l’escola del poble. És una escola pública, oberta a l’entorn, inclusiva, 

activa, respectuosa i participativa.  

La comunitat educativa està formada per totes les persones que influencien i afecten en 

l’entorn i aprenentatge de l’infant.  

Per aquest motiu valorem que una bona relació entre família i escola és fonamental.  

La relació i la participació de les famílies a l’escola ha de ser real i efectiva perquè pares i 

mares, padrins i padrines, són uns agents educatius indiscutibles per la qualitat de 

l’ensenyament i la millora dels resultats acadèmics. És necessari crear camins perquè 

famílies i docents treballin conjuntament i en una mateixa línia, ja que tots dos contextos 

són essencials en la vida dels infants, i tenen un mateix objectiu que és el ple 

desenvolupament dels nens i nenes. 

És per aquest motiu que un dels grans reptes que tenim aquest curs és redactar el PEC de 

l’escola amb mirada comunitària, tenint en compte la participació de tothom: mestres, 

alumnes, famílies i altres agents educatius del nostre entorn. 

La PGA d’aquest curs 20-21, està directament vinculada al Pla d’actuació per al curs 

2020/2021 en el marc de la pandèmia, que  pretén establir les bases per tal que el curs 

20-21 es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció 

de la salut de les persones a la nostra escola, la correcta gestió de la pandèmia i el dret 

de tots infants a una educació de qualitat.  
Aquest Pla d’actuació es complementa amb les Instruccions per al curs 2020-2021 de la 

Secretaria de Polítiques Educatives.  

Les demandes de la comunitat i la realitat del moment que estem vivint com a societat 

ens emplacen a buscar maneres de continuar la nostra tasca com a docents tenint en 

compte els principis pedagògics que ens guien com a escola, garantint una educació 

equitativa i de qualitat per a tots els infants, i donant resposta a les múltiples situacions 

personals viscudes en els mesos de confinament i de represa de la normalitat. 
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El retorn a l’escola ha de ser amorós i agradable, que tingui en compte espais i temps 

d’acompanyament emocional per a infants i famílies, per conèixer i posar en valor totes 

les experiències viscudes aquests mesos d’excepcionalitat. 

Els òrgans de govern del centre són: 

● El Consell Escolar representat per mestres, famílies, personal PAS i Ajuntament.  

● El claustre de mestres representat per l’Equip Directiu i tots/es les mestres de l’escola. 

● L’AMPA formada per pares i mares de l’escola. 

L’escola ofereix: 

● Educació Infantil i Primària. 

● Activitats extraescolars diverses. 

● Servei de menjador. 

● Colònies. 

● Excursions, sortides i visites didàctiques i pedagògiques. 

● A l’escola celebrem diferents festes: Festa de la tardor, Festa de l’hivern, dia de la Pau 

(DENIP), Carnestoltes, Dia Mundial de la Salut, Sant Jordi, Setmana Cultural, Orles de 

6è i Final de Curs. 

2. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

2.1. Espais del centre 

A la planta baixa hi ha: 

● 3 aules d’EI  

● Una tutoria 

● Una aula d’aïllament (COVID-19) 

● Espai d’art (A3) 

● Vestuaris i lavabos dels alumnes de P5 

● Quartet del material d’EF. En aquest espai també hi ha un lavabo per a mestres i la 

farmaciola 

● 3 despatxos  

● Arxiu 

● Espai de la neteja 

● Sala de mestres. En aquest espai hi ha la fotocopiadora, el microones i la cafetera 
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● Gimnàs 

● Cuina-menjador  

A la primera planta hi ha: 

● 7 aules de primària 

● Una tutoria 

● 1 aula de desdoblament 

● Aula de desdoblament d’anglès i informàtica 

● Lavabos per alumnes i per mestres 

2.2. Horari dels/les alumnes 

● Horari lectiu dels/les alumnes d’Educació Infantil i Primària: (aquest curs modificat 

per la COVID-19): 

● Per a tots aquells alumnes que utilitzin el servei de menjador l’horari de migdia 

variarà en funció de les entrades i sortides del seu grup estable comprenent-se 

entre les 12:20h a les 15:15h. 

● L’acollida de matí i migdia, s’ofereix a través de l’AMPA. 

ACOLLIDA DE MATÍ: de 8h a 9h. 

ACOLLIDA DE MIGDIA: de 12:30h a 13:30h. 
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CURS HORARI MATÍ HORARI TARDA

P3 de 9:10h a 12:40h de 15:10h a 16:40h

P4 de 9h a 12:30h de 15h a 16:30h

P5 de 8:50h a 12:20h de 14:50h a 16:20h

CI-A de 9:10h a 12:40h de 15:10h a 16:40h

CI-B de 9:10h a 12:40h de 15:10h a 16:40h

CI-C de 9:10h a 12:40h de 15:10h a 16:40h

3r de 9h a 12:30h de 15h a 16:30h

4t de 9h a 12:30h de 15h a 16:30h

5è de 8:50h a 12:20h de 14:50h a 16:20h

6è de 8:50h a 12:20h de 14:50h a 16:20h
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2.3. Horari de les mestres 

Cal que cada mestre vagi puntualment a rebre el seu grup a la porta d’entrada que els 

pertoca. 

Les hores complementàries (exclusives) es dediquen a tasques d’equip docent; és a dir, 

totes les activitats que cal fer de treball de coordinació d’equip de mestres. 

2.4 Treball per cicles 

Les hores complementàries dels dilluns i dels dimecres es destinaran a fer cicle.  

Hi ha quatre cicles: Educació Infantil, Cicle Inicial i Cicle Mitjà i Cicle Superior. Cada cicle 

treballa en la gestió i el funcionament dels cursos que li pertoquen. També s’encarregarà 

de l’organització d’activitats o festes d’escola. Hi haurà sessions de cicle que es 

dedicaran a fer seguiment d’alumnes, i a la creació i adaptació de materials per aquells 

infants que ho necessitin. 
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Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

9-9:50

9:50-10:40

10:40-11:10 PATI

11:10-11:40 Lectura Lectura Lectura Lectura Lectura 

11:40-12:30

12:30-13:30 

●Grup Impulsor 
ILEC 

●Grup Impulsor 
Laboratori 

●Cicle/aula

●Claustres 
●Reunions 

conjuntes 
●Comissions 

●Cicle 
●CAD

Formació: 
● ILEC 
●Comunitat de 

Pràctica 
●Càpsules 

formació13:30-14

14-15

15-15’45

15’45-16’30
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2.5 Comissions de treball 

Dins de les hores complementàries n’hi ha que es destinen al treball per comissions. N’hi 

ha tres, que es reuniran un dimarts al mes. Al final de trimestre caldrà que cada comissió 

faci un retorn al Claustre relatiu als seus avenços. 

CICLE EI: P3, P4 i P5 

 S’encarregaran d’organitzar:  

● Festa de la primavera (26 de març) 

● Activitat cloenda del 1r trimestre (mestres)

CICLE INICIAL: 1r i 2n

 S’encarregaran d’organitzar: 

● DENIP (29 de gener) 

● Carnaval

CICLE MITJÀ: 3r i 4t

S’encarregaran d’organitzar: 

● Festa de l’hivern (22 de desembre) 

● Sant Jordi (dijous 23 d’abril) 

● Activitat cloenda del 2n trimestre (mestres)

     CICLE SUPERIOR: 5è i 6è 

S’encarregaran d’organitzar: 

● Festa de la tardor (30 d’octubre) 

● Festa de l’aigua i comiat alumnes de 6è (acte famílies i escola)
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CONSELL DE DIRECCIÓ

Objectius:  
● Coordinar i harmonitzar l'actuació i les propostes dels equips de cicle. 

● Col·laborar amb el/la cap d’estudis en la planificació, seguiment i avaluació de les activitats 

pedagògiques del centre. 

● Vetllar pel desplegament dels objectius i les activitats incloses en la programació general del 

centre amb caràcter anual. 

● Recollir les aportacions dels diferents cicles abans de la realització de les sessions de treball 

de claustre. 

● Fer el seguiment de les actuacions que es porten a terme en els cicles, detectar els 

desajustaments i corregir-les, si és el cas, d'acord amb les directrius generals. 

● Col·laborar amb el/la secretari/a en la planificació i distribució dels recursos econòmics del 

centre.

COMISSIÓ D’ESTRATÈGIA DIGITAL

Objectius:  
● Tenir cura i manteniment del material informàtic: Ipads, tablets, chromebook. 

● Elaborar seqüència d’activitats d’estratègia digital per cicles. 

● Elaborar SITES amb resum del Pla Estratègia Digital. 

● Dissenyar activitats de formació (càpsules) per al Claustre. 

● Organitzar tallers amb famílies sobre l’ús de les NNTT. 

● Fer el seguiment del Pla TAC.

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA

Objectius:  
● Vetllar pel bon funcionament  i organització del Consell de delegats/des d’alumnes, així com 

pel traspàs dels acords presos en aquestes trobades. 

● Elaboració del PEC: anàlisi i retorn de les propostes dels debats de famílies, accions 

d’elaboració i redactat del PEC. 

● Actualitzar el document de les NOFC. 

● Organitzar un taller de cultura d’escola amb famílies marroquines.
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COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT

Objectius:  
● Dinamitzar la comissió de l’hort (participació de les famílies). 
● Fer el seguiment de les propostes de pati.  
● Dissenyar accions per minimitzar els residus: paper eixugamans, aigua, desinfectants, gel 

hidroalcohòlic, envasos, ... 
● Fer l’escola bonica. 

● Reformular el protocol de recollida selectiva a les aules per aquest curs. Informar a l’equip de 

neteja i fer-ne el seguiment.

COMISSIÓ DE METODOLOGIES

Objectius: 
● Dissenyar activitats de formació (càpsules) per al Claustre. 
● Concretar els tallers bianuals que es faran a cada cicle.  

● Organitzar el material dels tallers de ciències (centralitzar-lo en un armari, per aules, en una 

aula de cada cicle,...). 

● Establir una línia d’escola en quant el treball de l’expressió escrita: text setmanal, tipologies 

textuals, treball de l’ortografia,...

COMISSIÓ D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (dimecres)

Objectius:  
● Seguiment i valoració dels alumnes amb NESE. 

● Coordinar les accions d’atenció a la diversitat a nivell de centre. 

● Detectar necessitats de formació i/o de bones pràctiques a nivell de claustre (xerrades, 

formació, assessorament de l’EAP, assessorament del CRETDIC...).

GRUP IMPULSOR ILEC 

Objectius:  
● Dinamitzar les accions proposades 

● Redactar el PLEC  

Aquest curs continuem amb la formació ILEC (3r any).  

Els dilluns quinzenalment es reunirà el grup impulsor que s’encarregarà de dinamitzar les accions 

que s’hauran d’introduir a l’escola en matèria de treball de la lectura i la comprensió lectora. 
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2.6 Formació permanent del professorat 

● ILEC: Impuls a la lectura. 

● Comunitat de pràctica.  

● Taller en centre d’Entorns Virtuals d’Aprenentatge.  

● Càpsules formatives dissenyades i dutes a terme per mestres del Claustre. 

● Programa Si Salut! 

● Seminaris de formació TAC. 

● Participació en el I Congrés d’educació pública. 

● Participació en la xarxa de l’Aliança 360. 

● Participació en el Laboratori de Transformació Educativa. 

● Participació en la Xarxa Territorial de Transformació Educativa. 

2.7 Patis actius 

A l’organització horària del centre per aquest curs s’estableixen dos torns d'esbarjo, un 

per a Educació Infantil i un altre per a Primària.  Els infants d’Educació Infantil faran el pati 

d’11 a 11:30 h. i els d’Educació Primària de 10:30 a 11 h. Dins l’espai destinat a l’esbarjo 

s’estableixen tres sectors per als infants d’Educació Infantil i 4 per als alumnes d’Educació 

Primària. També en torns alterns es farà ús del descampat adjacent a l’escola. 

 10

GRUP IMPULSOR LABORATORI DE TRANSFORMACIÓ EDUCATIVA

Compromisos:  
1. Ser el motor de dinamització del procés de canvi i transformació de l’escola, respectant 

els ritmes de cadascú; docents, alumnat i famílies. 
2. Entendre els obstacles i resistències com a oportunitats per a repensar la manera de 

millorar. 
3. Fer propostes més engrescadores al claustre per a què es vegi la necessitat de la 

transformació pel canvi 
4. Fer que tothom se senti part important de la comunitat educativa. 
5. Donar a conèixer les funcions dels membres del grup impulsor per a donar-li valor. 

5 valors del nostre Equip Impulsor: 

RESPECTE, PASSIÓ, PERTINENÇA, AVENTURA, COMPROMÍS
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L’equip docent ha de vetllar perquè l’estona d’esbarjo sigui lúdica i dinamitzar activitats 

en relació a les propostes d’espais i materials. 

Totes les mestres de l’escola sortiran diàriament al pati i es faran torns per a esmorzar i 

anar al lavabo. 

La font estarà tancada, per aquest motiu els infants baixaran la seva ampolla d’aigua al 

pati dins la capsa que cada curs. 

El material que s'empra l’estona d’esbarjo es desinfectarà després del seu ús. 
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CURS HORA ESPAI

P3

11 h.
● Pati d’EI 
● Moreres (taules) 
● Pista 

(s'alternen els espais)

P4

P5

CI-A

10:30 h. 

Pati: 
● Pati EI 
● Pista 
● Terrasseta 
● Estructura i laterals 

Descampat (davant de l’escola)

CI-B

CI-C

3r

4t

5è

6è

PATI EDUCACIÓ INFANTIL

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

P3 Pati EI Moreres (jocs) Zona hort Pati EI Moreres (jocs)

P4 Zona hort Pati EI Moreres (jocs) Zona hort Pati EI

P5 Moreres (jocs) Zona hort Pati EI Moreres (jocs) Zona hort
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Material descampat: 

● pilota 
● lupes 
● pots insectes 
● bàdminton 
● petanca 
● corda/gomes 
● discs voladors 
● aparell de música 

Material escola: 

● bàdminton (moreres) 
● pilota futbol (pista) 
● petanca (costat bressol) 
● xanques (terrasseta) 
● corda/gomes (lateral estructura) 
● guixos (pissarres) 
● aparell de música (escales) 

2.8 Participació de les famílies i la comunitat 

El Projecte educatiu s’ha d’alinear amb les necessitats de l’entorn, amb la comunitat que 

en forma part, i per aquest motiu considerem l’educació com una resposta global, no 

només educativa. 
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PATI EDUCACIÓ PRIMÀRIA

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

CI-A

Descampat 

Escola: resta del 
pati

Descampat

Escola: pista

Descampat

CI-B

CI-C

3r Escola: pista Escola: resta del 
pati

4t Escola: pista

Descampat 

Escola: resta del 
pati

Descampat

Escola: resta del 
pati

5è
Escola: resta del 

pati

Escola: pista

6è Escola: resta del 
pati

Escola: pista
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En aquest sentit, creiem que l’obertura de l’escola a la comunitat per pensar en un 

projecte educatiu comú pot ser una bona eina per generar sinèrgies positives que es 

traslladin també fora del centre escolar. 

Aquesta obertura l’aconseguim mitjançant les accions següents: 

● Banc de famílies col·laboradores amb l’escola (acompanyants de sortides, Equip 

Motor, millores de l’escola, hort i jardí...). Crear un espai on tothom se senti vinculat, 

amb propostes concretes a realitzar.  

Busquem espais d’acció comuna per a les famílies de l’escola que generin sinèrgies 

Activitats de reconeixement de les cultures d’origen presents en la nostra comunitat 

(catalana, marroquina, romanesa, sud-americana), en les diferents activitats i 

propostes que es fan des de l’escola. 

● Tallers amb mares marroquines: espais de trobada distesa entre mares i equip directiu. 

Espais de conversa que parteixen sempre de les inquietuds de les famílies, amb 

l’objectiu de promoure la participació activa d’aquestes famílies en les dinàmiques 

escolars dels seus fills i filles. 

● El treball coordinat amb el CRP, el GIP de la Universitat de Lleida, el Museu de Lleida i 

l’Ajuntament de Soses, ens aporta la rigorositat científica per fer créixer el Projecte 

Gebut. 

● Participació comunitària de l’elaboració del PEC. 

● Participació de les famílies en alguna acció proposada pel Laboratori de 

Transformació Educativa. 

● Participació de la comunitat educativa activa en la recent creada Associació 

d’amics de Gebut. 

● Participació amb les entitats de l’entorn. 

2.9 Atenció a les famílies 

● Horari d’atenció de Direcció: cada dia de 9h a 10h. 

● Horari d’atenció de Secretaria: dimecres de 9h a 11h. 

● Horari d’atenció d’Administració: dimarts i dijous de 9h a 13:30h i de 15h a 16:30h. 

● Horari d’atenció de la Psicopedagoga: els dimecres de 9h a 15h. 

● Horari d’atenció de la Treballadora Social: sota demanda a la direcció els dimarts de 

9h a 14h (un dimarts al mes). 

● Tutories amb pares i mares: cada curs disposa d’una hora dins l’horari lectiu. 
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2.10 Reunions d’inici de curs 

Per tal de conèixer els mestres i tutors/es dels alumnes i donar a conèixer el programa i les 

activitats que es duran a terme durant el curs escolar, es fan diverses trobades al llarg del 

curs. Degut a la situació actual per la COVID-19 aquestes reunions tindran un format 

virtual. 

● Jornades de Portes Obertes:  

- Cicle Inicial i 3r: dimarts 8 de setembre a les 17h 

- Educació Infantil: dimecres 9 de setembre a les 17h 

- Cicle Superior i 4t: dijous 10 de setembre a les 17h 

● Reunions d’inici de curs: 

- P3: dimarts 20 d’octubre a les 18h 

- P4: dimecres 21 d’octubre a les 18h 

- P5: dijous 22 d’octubre a les 18h 

- Cicle Inicial: dijous 15 d’octubre a les 19h 

- Cicle mitjà: dilluns 19 d’octubre a les 17:30h 

- Cicle Superior: dimarts 13 d’octubre a les 18h 

● Reunió de colònies: finals d’abril del 2021 

2.11 Informes escolars 

Els informes són una eina més per enregistrar aspectes de comportament, hàbits, 

aprenentatges i coneixements adquirits dels alumnes. 

● Educació Infantil: les tutores d’Ed. Infantil informaran a les famílies mitjançant dos 

informes escrits: 
⋅ 26 de febrer 
⋅ 21 de juny 

● Educació Primària: les tutores d’Ed. Primària informaran a les famílies mitjançant tres 

informes escrits, al finalitzar cada trimestre: 
⋅ 21 de desembre 
⋅ 25 de març 
⋅ 21 de juny 
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2.12 Deures i exàmens 

Tal i com queda recollit en la Resolució  per la qual s’aproven els documents per a 

l’organització i la gestió dels centres, i les directrius per a l’organització i la gestió dels 

serveis educatius per al curs 2019-2020, de 20 de juny del 2019, que publica el 

Departament d’Educació: 

“Les activitats fora de l'horari lectiu han de contribuir al desenvolupament de l'autonomia 

personal (gestió del temps, autoregulació, presa de decisions...) i ser significatives per a 

l'aprenentatge: poden consistir en la realització d'activitats d'observació i de contrast 

d'elements propers a la realitat de l'alumne, de cerca d'informació, d'indagació, de 

lectura, de participació en activitats culturals, artístiques, esportives... que complementin 

els aprenentatges de l'aula. 

S'ha d'evitar la realització de tasques repetitives, no contextualitzades o d'una durada 

excessiva. En tot cas, les activitats fora de l'horari lectiu no haurien de substituir allò que els 

docents tenen en el seu programa i que no tenen temps de tractar a classe”. 

Creiem que els alumnes treballen molt durant les hores lectives, és per aquest motiu que 

pensem que els deures han de complir els requisits següents: 

● Han de ser pocs i significatius per als alumnes. 

● Han de guardar una estreta relació amb el què passa a l’aula. 

● Han d’ajudar a que les famílies coneguin què és el que els seus fills i filles fan a l’escola. 

Pel que fa a l’avaluació, a l’escola entenem l’avaluació com una eina formativa que ens 

permet conèixer els processos d’aprenentatge dels alumnes. A la vegada, ha de servir 

per reflexionar sobre la nostra tasca i incorporar mesures que ajudin a l’alumne/a a ser 

competent en l’assoliment dels objectius proposats. Per aquest motiu no ens convenç l’ús 

de proves/exàmens com a únic instrument de valoració dels processos d'aprenentatge 

dels infants. Apostem per l’ús de les rúbriques, la coavaluació, els registres d’observació. 

els Plans personalitzats d’aprenentatge i la tutoria, com a eines que ens permetin fer una 

avaluació significativa  i formativa del nostre alumnat. 

2.13 Protocol de reciclatge 

● Cada grup-aula ha de disposar de quatre papereres: una per als envasos, una per al 

paper-cartró, una per a les restes orgàniques i una per al rebuig/resta. 
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● L’aula d’anglès tindrà com a mínim una paperera per al paper. L’especialista 

d’anglès serà l’encarregada de gestionar la brossa d’aquest espai. 

● Les bosses d’orgànica i d’envasos han d’anar lligades. El paper i el cartró es pot 

abocar directament al contenidor. 

● L’empresa de neteja serà l’encarregada de buidar les papereres. 

● Menjador: l’empresa de menjador s’encarregarà de la recollida selectiva en l’espai 

de migdia. Els monitors/es llençaran les restes orgàniques i els envasos als contenidors 

de l’entrada. 

● Calendari de recollida: 

2.14 Absències del professorat i substitucions puntuals 

En cas d’absències puntuals del centre, cal presentar a Direcció la sol·licitud de permís i 

la declaració jurada que es troba al suro de la sala de mestres. Si es tracta d’una visita 

mèdica, a més, s’ha de portar el justificant de visita. 

Cal avisar a direcció amb la màxima antelació possible per tal de poder organitzar 

l’horari de la manera més òptima  i comunicar les substitucions amb temps. 

Els criteris per assignar la substitució d’un mestre/a seran els següents: 

1r. Es desfan els suports 

2n. Es desfan els desdoblaments 

3r. Cauen les coordinacions 

4t. Cauen les hores 25 

5è. Cauen les hores de càrrec de l’Equip Directiu 
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3. CONSELL ESCOLAR 

El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat on estan representats els diferents sectors de la 

comunitat educativa (pares, mares, professors/es, ajuntament i serveis del Pas) i coordina, 

aprova i gestiona totes les activitats del centre. 

4. AMPA 

Associació formada per tots els pares i mares/tutors/es dels alumnes. 

La nova junta de l’AMPA es va formar en assemblea general el dia 23 d’octubre de 2020. 

Una de les funcions de l’AMPA és encomanar els llibres de text a les diferents editorials, de 

manera que aquest sistema suposa un gran descompte per a cada família a l’hora 

d’adquirir els llibres. 

La quota de l’AMPA és de 25€ per alumne/a i per curs. 

També s’encarrega de programar les activitats extraescolars i les estades Nadal, de 

Setmana Santa i estiu. 

5. SORTIDES I ACTIVITATS DELS CICLES 

Sortides 
Aquest curs, d’especial organització i gestió per la COVID-19, les sortides escolars es faran 

en l’entorn més proper del poble, de manera que no calgui agafar autocar. 

Al llarg del curs es podran programar altres sortides vinculades al treball per projectes que 

es duen a terme a les aules.  

També es proposaran activitats pedagògiques vinculades a la vida de l’escola, que es 

realitzaran en el propi centre i es demanarà a les famílies el pagament per aquelles que 

ho requereixin: activitats culturals, musicals, artístiques. 

Colònies  
Es valora no realitzar les colònies previstes al tercer trimestre (Delta Park. Sant Jaume 

d’Enveja (17 i 18 de maig)) i que van quedar posposades el curs passat, donat que el 

centre no disposa de prou mestres per acompanyar els 7 grups estables de primària i al 

mateix temps, garantir l’atenció dels nens i nenes dels 7 grups estables que no van a les 

colònies. 
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Es retornarà l’import íntegre aportat per les famílies que van fer el pagament de les 

colònies el curs passat. 

6. FESTES ESCOLARS  
Internes: se celebren a l’escola, només amb la participació d’alumnes i mestres: 
● Festa de la tardor: 30 d’octubre de 2020. 

● Festa de l’hivern: 21 de desembre de 2020. 

● Dia de la Pau (DENIP): 29 de gener de 2021. 

● Carnaval (per concretar: març 2021). 

● Festa de la primavera: 26 de març de 2021. 

● Sant Jordi: 23 d’abril de 2021. 

● Festa de Fi de curs: 22 de juny de 2021. 

Externes: se celebren a l’escola i són obertes a les famílies. Degut a les retriccions per la 

COVID-19 les festes d’escola que compten amb la participació activa de les famílies dins 

del centre no es podran dur a terme. Es buscaran fórmules per tal de preservar la filosofia 

d’escola en quant la participació de la comunitat educativa. 

7.ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
L’AMPA és l’encarregada d’organitzar i gestionar les activitats extraescolars, en 

coordinació amb l’equip directiu, per tal de donar coherència i continuïtat al Projecte 

Educatiu de l’Escola. 

La quota d’aportació de les famílies a l’AMPA és de 25€ per infant. 

Aquest curs es realitzen les següents activitats: 

● Acollida matinera (8h a 9h): empresa SERCODAGA. Preu:  
o fixes: 25€/mes 
o esporàdics: 3€/dia 
o dos germans o més: 40€/mes 

● Acollida de migdia (12:30h a 13:30h): empresa SERCODAGA. Preu:  
o fixes: 25€/mes 
o esporàdics: 3€/dia 
o dos germans o més: 40€/mes 
o Si es realitzen les dues acollides el preu per usuari és de 80€/mes. 

● Anglès: acadèmia Mr. English. Preu: 34€/2 hores a la setmana/mes. 

● Patinatge: empresa MANDALES. Preu: 15€/hora setmanal/mes. 
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● Ioga: empresa MANDALES. Preu: 15€/hora setmanal/mes. 

● Aloha: empresa ALOHA. Preu: 50€/2 hores setmana/mes. 

● CMI: Projecte Escolàlia. Psicologia i Logopèdia. A concretar amb la família. 

8. SERVEI DE MENJADOR 

● El servei de menjador de l’Escola Jaume Miret de Soses, és gestionat per l’empresa 

SERCODAGA, la qual ha estat contractada per l’AMPA de l’escola.  

● L’elaboració del menjar és càtering. 

● L’horari del servei de menjador escolar i espai de migdia és de 12:20h a 15:10h. Durant 

aquest període de temps, l’alumnat està sota la responsabilitat del/les monitors/es 

que s’encarreguen del servei.  

● El preu dels usuaris del menjador per aquest curs és: 
o Usuaris fixes: 6,28€ 
o Usuaris esporàdics: 6,70€ 

● En el temps comprès entre les 12:20h i 15:10h, de dilluns a divendres, el servei de 

menjador pot disposar dels espais següents: el menjador del centre, els lavabos i 

vestidors d’educació física, l’Aula de P3 i la Sala d’Actes, així com del pati. 

● Pel que fa al material utilitzat per realitzar les activitats lúdiques creatives i 

manipulatives, així com de lleure plantejades al pla de menjador, és l’AMPA de 

l’escola qui el proporciona, adequant-lo a les diferents edats de l'alumnat.  

● El Pla de Menjador de l’escola detalla tots els aspectes referents a l’organització i 

funcionament d’aquest servei. 

9. OBJECTIUS GENERALS ANUALS A LA PGA. Curs 2020/2021 

Els objectius generals de la Programació Anual, estan alineats amb el Projecte Educatiu 

de Centre, els objectius presents en el Projecte de Direcció, i els resultats de la Memòria 

Anual del curs 19/20.El Decret d'autonomia dels centres educatius (102/2010, de 3 

d’agost),i el Decret de la direcció dels centres educatius públics (155/2010, de 2 de 

novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu 

professional docent), són el marc normatiu reglamentari en què s'ordena la presa de les 

decisions que han d'adoptar els òrgans competents de cada centre per tal de donar 

compliment als objectius prioritaris enunciats. Així com el decret 119/2015, de 23 de juny, 

d’ordenació dels ensenyaments de l’Educació Primària. 
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OBJECTIU 1: MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS INDICADOR DE PROGRÉS: 

50%

OBJECTIU ANUAL: 1.1 Establir la competència lectora com a eix vertebrador de 

l’aprenentatge. 
PONDERACIÓ: 20%

Actuacions Indicadors de procés Responsables Temp. Grau assol

1.1.1 Millorar i 

adequar els espais 

de biblioteca d’aula 

a EP.

Nombre de llibres adquirits. 

Nombre de mobiliari adquirit. 

Grau de satisfacció dels alumnes  

(+ 95%). 

Grau de satisfacció dels mestres  

(+ 95%).

Grup impulsor 

ILEC 

Al llarg del 

curs

1.1.2 Consolidar la 

programació i 

implementació de 

les activitats de la 

franja de lectura 

diària que parteixen 

del gust per la 

lectura i la fluïdesa 

lectora.

Nombre d’activitats realitzades. 

Recull de les activitats en el PLEC. 

Millora dels resultats en comprensió lectora en les 

proves ACL a 4t: 71% alumnes nivell normal/normal 

alt. 

Millora dels resultats en comprensió lectora en les 

proves externes a 6è:   

+ del 65% entre nivell mitjà-alt i alt. 

Recull de les activitats en el PLEC. 

Grau de satisfacció dels alumnes.

Grup impulsor 

ILEC 

Al llarg del 

curs

1.1.3 Implementar 

tallers d’estratègies 

de lectura a CM i CS. 

Millora dels resultats en comprensió lectora en les 

proves ACL a 4t: 71% alumnes nivell normal/normal 

alt. 

Millora dels resultats en comprensió lectora en les 

proves externes a 6è: + del 65% entre nivell mitjà-alt i 

alt. 

Recull de les activitats en el PLEC. 

Grau de satisfacció dels alumnes.

Grup impulsor 

ILEC

Al llarg del 

curs
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OBJECTIU ANUAL: 1.2  Millorar l’expressió escrita PONDERACIÓ: 20%

Actuacions Indicadors de procés Responsables Temp. Grau assol

1.2.1 Establir una línia 

d’escola en el treball 

de la lectoescriptura: 

des de P3 fins a 6è

Participació en la formació AIL: 100% de participació 

Acords recollits en el PLEC.

Grup impulsor 

ILEC

Al llarg del 

curs

1.2.2 Treballar 

l’ortografia de 

manera seqüenciada 

per nivells. 

Millora dels resultats en expressió escrita en les proves 

de competències bàsiques (6è) de català i castellà: + 

del 75% entre nivell mitjà-alt i alt. 

Millora en els resultats de les proves internes de cada 

nivell. 

Recull de les activitats en el PLEC.

Equips de cicle Al llarg del 

curs

1.2.3 Treballar les 

tipologies textuals de 

manera seqüenciada 

per nivells. 

Millora dels resultats en expressió escrita en les proves 

de competències bàsiques (6è) de català i castellà: + 

del 75% entre nivell mitjà-alt i alt. 

Millora en els resultats de les proves internes de cada 

nivell. 

Recull de les activitats en el PLEC.

Equips de cicle Al llarg del 

curs

1.2.4 Concreció 

d’una sessió setmanal 

per aula del treball 

de l’expressió escrita.

Millora dels resultats en expressió escrita en les proves 

de competències bàsiques(6è) de català i castellà: + 

del 75% entre nivell mitjà-alt i alt. 

Millora en els resultats de les proves internes de cada 

nivell. 

Recull de les activitats en el PLEC.

Cap d’estudis Al llarg del 

curs
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OBJECTIU ANUAL: 1.3 Incrementar accions organitzatives i metodològiques que promoguin la 

participació activa de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge 
PONDERACIÓ: 20%

Actuacions Indicadors de procés Responsables Temp. Grau assol

A nivell d’escola

1.3.1 Organització de 

propostes 

pedagògiques tenint 

com a eix 

vertebrador la 

personalització de 

l’aprenentatge.

Nombre de propostes programades. 

Grau de satisfacció de l’alumnat (formularis).

Equip impulsor 

Transformació 

educativa

Al llarg del 

curs

1.3.2 Enriquiment les 

activitats 

d’avaluació 

competencial: 

rúbriques, dianes, 

bases d’orientació.

Nombre d’activitats d’avaluació realitzades per 

nivell. 

Equip impulsor 

Transformació 

educativa

Al llarg del 

curs

1.3.3 Introducció dels 

Plans Personalitzats 

d’Aprenentatge a les 

tutories 

individualitzades i a 

partir del teixit 

d’aula.

Nombre de Plans Personalitzats d’Aprenentatge 

elaborats. 

Grau de satisfacció de l’alumnat (formularis).

Tutores Al llarg de 

tot el curs

1.3.4 Disseny 

d’accions per 

acompanyar 

emocionalment als 

infants en relació a 

les experiències 

viscudes en temps 

de confinament. 

Nombre d’accions realitzades a les aules. 

Grau de satisfacció de l’alumnat (formularis).

Tutores Mes de 

setembre i 

octubre
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Etapa d’Educació Infantil

1.3.4 Enriquiment del 

treball en els Espais. 

Document de recollida de la programació d’Espais. 

Grau de satisfacció dels alumnes: 100% 

Grau de satisfacció de les mestres: + del 90%

Coord. Infantil 

Equip de 

mestres INF

Al llarg del 

curs 

1.3.5 Enriquiment del 

treball per Racons de 

català i 

matemàtiques.

Nombre de racons programats 

Material elaborat. 

Document de recollida de la programació de 

Racons.

Coord. Infantil 

Equip de 

mestres INF

Al llarg del 

curs 

1.3.6 Enriquiment dels 

tallers de ciències.

Nombre de tallers programats 

Material elaborat. 

Document de recollida de la programació de Tallers.

Coord. Infantil 

Equip de 

mestres INF

Al llarg del 

curs 

1.3.7 Facilitació de 

l’adquisició del 

llenguatge oral als 

alumnes no 

catalano-parlants a 

partir 

d’organitzacions 

d’aula que permetin 

la comunicació entre 

iguals.

Nombre d’activitats realitzades. 

Millora de la qualitat en el grau d’adquisició de la 

llengua catalana en alumnat de parla àrab.

Grup impulsor 

ILEC 

Equip docent

Al llarg del 

curs 

1.3.8 Consolidació 

del treball 

sistematitzat del 

Quinzet: càlcul 

mental en 

operacions bàsiques i 

problemes ràpids.

Millora en els resultats de les proves internes d’inici i 

final de curs de cada nivell.

Mestres tutores Al llarg del 

curs
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Etapa d’Educació Primària

1.3.9 Enriquiment dels 

tallers de ciències en 

tota la Primària.

Nombre de tallers realitzats. 

Grau de satisfacció dels mestres: + del 90%

Cap d’estudis 

Equip docent

Al llarg del 

curs

1.3.10 Treball dels 

projectes de manera 

transversal a totes les 

àrees tenint en compte 

els Objectius de 

Desenvolupament 

Sostenible (ODS).

Nombre de projectes realitzats. 

Millora en els resultats de les competències bàsiques de 

medi 6è: + 61% nivell mitjà-alt i alt. 

Grau de satisfacció dels mestres: + del 90%

 Equip docent Al llarg del 

curs

1.3.11 Consolidació del 

treball sistematitzat del 

Quinzet: càlcul mental 

en operacions bàsiques 

i problemes ràpids,

Millora en els resultats de les competències bàsiques en 

càlcul de 6è: + 65% nivell mitjà-alt i alt. 

Millora en els resultats de les proves internes d’inici i final de 

curs de cada nivell.

Mestres tutors/es Al llarg del 

curs

1.3.12 Enriquiment dels 

racons de català i 

matemàtiques.

Nombre de racons programats 

Material elaborat 

Document de recollida de la programació de Racons.

Equips de cicle Al llarg del 

curs 

1.3.13 Elaboració de la 

programació 

competencial en 

Llengua Castellana.

Document de recollida de la programació de Llengua 

Castellana.

Equips de cicle Tercer 

trimestre

1.3.14 Elaboració 

d’informes d’avaluació 

trimestrals propis a EP.

Nombre de sessions de treball. 

Diversitat d’eines avaluatives d’autoavaluació i 

coavaluació. 

Grau de satisfacció dels alumnes. 

Grau de satisfacció de les famílies. 

Grau de satisfacció de les mestres.

Equip impulsor 

Transformació 

educativa

Octubre i 

novembre

OBJECTIU ANUAL: 1.4 Planificar el treball curricular d’una àrea en anglès en l’etapa de 

Primària
PONDERACIÓ: 10%

Actuacions Indicadors de procés Responsables Temp. Grau assol

1.4.1 Enriquiment dels  

tallers de ciències en 

llengua anglesa a 

infantil i primària.

Millora en els resultats de les competències bàsiques 

en anglès de 6è: + 60% nivell mitjà-alt i alt.

Mestres 

d’anglès

1 cop per 

setmana 

1.4.2 Definició dels 

punts clau del 

Projecte Lingüístic.

Redacció del Projecte Lingüístic Equip Directiu 

Mestres 

d’anglès

Al llarg del 

curs
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OBJECTIU ANUAL 1.5 Incorporar l’ús sistemàtic de les TAC com a font d’informació en el treball 

diari
PONDERACIÓ: 10%

Actuacions Indicadors de procés Responsables Temp. Grau assol

1.5.1 

Acompanyament 

d’eines informàtiques 

dins totes les àrees 

del currículum com 

ara les tauletes. 

Nombre de material TAC adquirit Coord. TAC Al llarg del 

curs

1.5.2 Introducció per 

cicles del treball 

seqüenciat de la 

competència digital i 

entorn EVA.

Nombre de sessions  destinades a l’aula ordinària al 

treball de les TAC en tots els cursos. 

Grau de satisfacció dels alumnes. 

Grau de satisfacció dels mestres.

Comissió CD Al llarg del 

curs

1.5.3 Planificació i 

programació dels 

tallers de 

competència digital 

amb famílies. 

Nombre de famílies assistents Comissió CD Mes 

d’octubre

OBJECTIU ANUAL: 1.6 Valorar els recursos i estratègies utilitzades per tal d’atendre la diversitat a 

l’escola
PONDERACIÓ: 20%

Actuacions Indicadors de procés Responsables Temp. Grau assol

1.6.1 Actualització 

dels portafolis del 

grup aula amb els 

alumnes amb NESE.

% d’alumnat amb necessitats atès per l’EAP Cap d’estudis Octubre 

1.6.2 Aplicació dels 

acords presos a les 

Reunions CAD.

Nombre de reunions realitzades 

Nombre de mestres assistents 

Nombre d’acords aplicats

Cap d’estudis Trimestral 
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OBJECTIU 2: MILLORA DE LA COHESIÓ SOCIAL INDICADOR DE PROGRÉS: 35%

OBJECTIU ANUAL: 2.1 Assegurar la comunicació i la participació dels membres de la 

comunitat educativa

PONDERACIÓ: 15%

Actuacions Indicadors de procés Responsables Temp. Grau assol

2.1.1 Garantir una bona acollida en el centre

2.1.1.1 Realització de trobades 

virtuals de Portes Obertes a 

alumnes i famílies.

Nombre de famílies assistents a 

la jornada. 

Grau de satisfacció de les 

famílies. 

Grau de satisfacció dels mestres.

Equip directiu  8, 9 i 10 de 

setembre 2020

2.1.1.2 Aplicació del protocol 

d’acollida dels alumnes que 

s’incorporen al llarg del curs.

Nombre de famílies ateses. 

Grau de satisfacció de les 

famílies.

Directora Al llarg del curs

2.1.2 Garantir el traspàs d’informació de forma transversal entre el Claustre i l’Equip 

Directiu

PONDERACIÓ: 20%

2.1.2.1 Creació d’una comissió de 

coordinació pedagògica que vetli pel 

traspàs d’informació d’una manera 

transversal.

95% assistència Equip impulsor 

Transformació 

educativa

Setmanalment

2.1.2.2 Creació d’una comissió de 

metodologies per consolidar la línia d’escola.

Nombre de sessions 

realitzades 

Documentació al 

Drive: espais, 

racons, projectes, 

tallers

Cap d’estudis Bimensual

2.1.3 Promoure la participació i implicació del professorat PONDERACIÓ: 20%

2.1.3.1 Participació en la Formació 

Permanent del Professorat. 

Més del 85% de 

participació 

Grau de satisfacció 

dels mestres: + 90%

Equip Directiu Al llarg del curs

2.1.3.2 Assessoraments puntuals sobre temes 

d’interès.

Nombre 

assessoraments. 

Grau de satisfacció 

dels mestres: + 90% 

Cap d’estudis En moments que 

es cregui oportú

2.1.3.3 Disseny de càpsules formatives per al 

claustre realitzades per mestres del mateix 

equip docent.

Grau de satisfacció 

dels mestres: + 90%

Cap d’estudis Octubre i 

novembre
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2.1.4 Facilitar i augmentar la participació de les famílies PONDERACIÓ: 15%

2.1.4.1 Organització en format virtual de les 

reunions anuals d’inici de curs. 

% de famílies 

assistents

Coord. TAC 

Claustre

Octubre

2.1.4.4 Disseny de tallers de cultura d’escola 

dirigits a les famílies. 

Nombre de famílies 

participants. 

Grau de satisfacció 

de les famílies.

Coordinadora 

LIC 

Directora 

Al llarg del curs

2.1.4.5 Augment de la relació i la participació 

de les famílies marroquines en la dinàmica 

del centre a partir d’interlocutors vàlids per a 

la comunitat.

% de famílies 

participants. 

Grau de satisfacció 

de les famílies.

Comissió de 

convivència 

Al llarg del curs

2.1.4.6 Realització d’enquestes sobre el grau 

de satisfacció en el funcionament i 

organització de l’escola.

% de participació E.Directiu 

Coord. TAC 

Al llarg del curs

2.1.5 Impulsar la participació de l’alumnat en la vida del centre PONDERACIÓ: 15%

2.1.5.1 Realització de les assembles de 

delegats.

Grau de satisfacció 

dels alumnes: 100% 

Grau de satisfacció 

dels mestres: + 90%

Comissió de 

convivència

2 reunions per 

trimestre 

2.1.6 Treballar conjuntament amb l’AMPA PONDERACIÓ: 10%

2.1.6.1 Realització de reunions entre l’ED i 

l’AMPA.

2 reunions al 

trimestre 

Grau de satisfacció 

dels participants en 

les reunions.

Equip Directiu 

AMPA

Al llarg del curs
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2.1.7 Intervenir i participar en l’entorn proper del poble PONDERACIÓ: 5%

2.1.7.1 Participació en el  Pla Educatiu 

d’Entorn (PEE).

% assistència a les 

reunions 

convocades. 

Grau de satisfacció 

dels alumnes en les 

activitats de PEE: 

100%

Directora Al llarg del curs

2.1.7.2 Realització de sortides i  activitats 

pedagògiques i lúdiques al poble i l’entorn 

més proper.

Grau de satisfacció 

dels alumnes en les 

activitats 

proposades: 100% 

Grau de satisfacció 

dels mestres: + 90% 

Grau de satisfacció 

de les famílies: + 

90%

Claustre Al llarg del curs

2.1.7.3 Programació d’espectacles teatrals i/

o audicions musicals a l’escola.

Grau de satisfacció 

dels alumnes en les 

activitats 

proposades: 100% 

Grau de satisfacció 

de les famílies: + 

90%

Claustre Al llarg del curs

2.1.7.4 Col·laboració activa amb les diferents 

e n t i t a t s d e l p o b l e e n a c t i v i t a t s 

d’aprenentatge i servei. 

Nombre de 

trobades amb les 

entitats

Directora Al llarg del curs
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OBJECTIU 3: REDEFINIR L’ORGANITZACIÓ I EL BON FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA INDICADOR DE PROGRÉS: 15%

OBJECTIU ANUAL: 3.1 Revisió i elaboració de documents pel bon funcionament de 

l’escola

PONDERACIÓ: 100%

ACTUACIONS Indicadors de 

procés
Responsables Temporalització

Grau 

d’assoliment

3.1.1 Redacció del PEC del centre amb 

mirada comunitària.

Elaboració del 

document

Equip directiu Al llarg del curs

3.1.2 Seguiment del Pla d’Acollida a 

l’alumnat i les famílies nouvingudes.

Elaboració del 

document

Comissió de 

convivència

Al llarg del curs

3.1.3 Revisió del Pla de menjador i migdia. Data d’aprovació 

en Consell Escolar

Directora 1r trimestre

3.1.2 Enriquiment del Pla Lector de Centre 

(PLEC).

Elaboració del 

document

Grup impulsor 

ILEC

Al llarg del curs

3.1.3 Seguiment del Pla TAC. Nombre d’accions 

implementades

Comissió TAC Al llarg del curs

3.1.4 Concreció del document de les NOFC 
a les necessitats del nostre centre. 

Elaboració del 

document

Comissió de 

convivència

Al llarg del curs

3.1.5 Actualització del Projecte Lingüístic Elaboració del 

document

Cap d’estudis
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11. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DURANT EL CURS 

Per tal de fer un seguiment de les iniciatives i activitats del curs proposades a la 

PGA, es tenen en compte tres moments molt importants en qualsevol tasca: la 

previsió i planificació, el temps d’execució de les tasques i la valoració i retorn. 

Tant en els cicles com en les diferents comissions, es vetlla perquè una persona del 

Consell de Direcció (equip directiu i coordinadores d’etapa) en formi part, de 

manera que el que es debat o proposta en aquestes sessions, es té en compte a 

l’hora de reformular les accions en el Consell de Direcció.  

També es tenen en compte totes les propostes de millora que es recullen en les 

enquestes a mestres, famílies i alumnat. 
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PREVISIÓ I PLANIFICACIÓ EXECUCIÓ
VALORACIÓ 

I RETORN

Graella de planificació de la primera setmana 

de setembre
Equip directiu Claustre

Graella de planificació del curs Equip directiu Claustre

MAC Equip directiu
Claustre 

Consell escolar

PGA Equip directiu Claustre

Fulls informatius de cada mes Consell Direcció Equips de cicle

Convocatòries de Claustres 

Consells Escolars
Equip directiu Actes

Demanda de Formació Equip directiu
Equip Impulsor 

Equips de cicle

Treball de cicles: planificació de tasques 

coordinades i programació de continguts
Equips de cicle Consell Direcció

Comissions de treball: planificació de tasques 

coordinades i programació de continguts
Equip directiu

Comissions 

Claustre 

Sessions d’avaluació Equip docent Equip directiu

Formularis de valoració Equip directiu Mestres, alumnes i famílies


