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1. CONSIDERACIONS PRÈVIES 

L’actual PGA respon a la visió d’escola i a les actuacions previstes pel proper curs               

2020-21 en el marc d’una situació de doble excepcionalitat: la pandèmia i un equip              

directiu en nomenament extraordinari.  

Per una banda, cal tenir present que l’equip directiu està nomenat de forma             

extraordinària, per tant, no ha presentat un projecte de direcció per als pròxims 4              
cursos. Així doncs, aquesta PGA pren com a punt de partida les dades i conclusions               

extretes en la MA del curs 2019-20, el Pla d'organització de centre en el marc de la                 

pandèmia i el PEC de l’escola per establir els objectius, les diferents actuacions i els               

indicadors d’avaluació per aquest curs. 

Per altra banda, en la mateixa mesura, no podem obviar la situació actual a l’hora de                

plantejar els objectius per a la PGA, ja que, sens dubte, té una gran influència i                
condiciona absolutament l’organització d’escola. Hem hagut de prescindir d’alguns         

dels elements que fonamenten el nostre Projecte Educatiu de centre. Així, degut a la              

situació d'excepcionalitat, hem hagut de renunciar als nostres projectes de          
Comunitat. També ens hem vist obligats a aturar la participació i col·laboració activa             

de les famílies a dins l’escola tan en els projectes com les festes i altres activitats a                 
dins de l’aula (la lectura matinal a la Comunitat de Petits o la lectura compartida a la                 

Comunitat de Mitjans). Tanmateix, ens hem replantejat l’entrada d’experts que fins           

ara acompanyaven els diferents processos d’aprenentatge dels infants i que          
enguany no poden ser presencials. El nostre Pati Educatiu també ha estat víctima             

de la pandèmia i a hores d’ara es troba en standby en espera de ser reformulat                

intentant respectar els grups estables.  

Malgrat això, volem destacar que des del principi, la voluntat i objectiu de l’equip de               

mestres ha estat la de transformar les nostres actuacions per tal de seguir mantenint              

viu el projecte d’escola.  

En definitiva, aquesta PGA girarà al voltant de tres grans          

objectius: 

● Millorar la cohesió social de centre 
● Millorar els resultats educatius 

● Organitzar el centre de manera coherent i eficient 



2. QUI SOM? 

L’escola està organitzada per tal d’afavorir un lideratge compartit i distribuït entre            

tots els membres de la Comunitat Educativa. Treballem en una forma d’organització            
que estimula la implicació de tots, afavorint una bona línia d’escola, compartida i             

entesa respectant la diversitat i els nivells evolutius. 

 

L’equip directiu 

L’equip de gestió 

És l’òrgan que s’encarrega de la gestió pedagògica i de funcionament de l’escola i              

està format per l’equip directiu i els coordinadors de comunitat, el Toni Monclús i la               
Cèlia Moncunill. Els coordinadors esdevenen el nexe d’unió entre les diferents           

comunitats. 

Directora Cap d’estudis Secretària 

Marta Trullols Toni Ruiz Verónica Payá 



L’equip de gestió es reuneix un cop per setmana. En aquestes trobades es realitzen              
tasques de caire més funcional alhora que s’analitzen i es prenen decisions            

d’aspectes més pedagògics.  

L’equip d’intervenció educativa; els i les mestres, la TEI, l’AEE i la vetlladora 

Som 17 mestres en plantilla, entre els quals també hi ha l’especialista d’educació             
musical, el d’educació física, de llengua anglesa, d’educació especial, així com           

l’auxiliar d’educació especial, una vetlladora i la TEI (Tècnica d’Educació Infantil).  

Aquest curs ens hem organitzat en grups estables de dos mestres dins l’aula amb la               
intenció d’aconseguir una major traçabilitat. Els mestres cotutors entomen en el seu            

grup de referència tots els àmbits del currículum amb l’acompanyament i suport dels             

especialistes de l’escola.  

 

També gaudim de la intervenció d’un auxiliar de conversa en llengua anglesa així             

com d’un formador en percussió.  

 



Altre personal del centre: 

 

  

Els alumnes: 

A hores d'ara el nombre total d’alumnes és de 224, els quals estan repartits en nou                

grups de referència (EI3, EI4, EI5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è) i que han passat a ser els                    
grups estables d’aquest curs. Tot i així, tenint en compte la nostra visió sobre els               

processos d’aprenentatge dels infants i la gestió del temps, tan de mestres com             

d’infants, ens organitzem per Comunitats:  

● Comunitat de Petits: EI3, EI4 i EI5.  

● Comunitat de Mitjans: 1r, 2n i 3r.  

● Comunitat de Grans: 4t, 5è i 6è.  

 

 

  Professionals  

Conserge Toni Tostado  

Administrativa Dolors Medina  

Referent EAP Marta Garriga 

Referent CREDA  Esther Arnedo  

Menjador (cuina) Sílvia González  

Mercè Morató  

Sandra Lizarte  

Menjador (monitores) Maribel Delgado  

Anna Lladó  

Arantxa Horcas  

Maria del Carmen   

Moreno Guirado  

Comunitat de Petits Comunitat de Mitjans Comunitat de Grans 

Aula Nº infants Aula Nº infants Aula Nº infants 

Patufets  24 Rovellons 25 Tintins 25 

Pinotxos 26 Alícies 24 Petits 
Prínceps 24 

Tabalugues 26 Tanits 25 Massagrans 25 

Total 76 Total 74 Total 74 



Consell Escolar: 

El consell Escolar és reuneix com a mínim 4 cops al curs. Les trobades seran               
preferentment telemàtiques mentre duri la situació de pandèmia. Es realitzaran els           

dimecres a les 17h.  

D’altra banda, aquest curs, cal realizar eleccions al consell escolar. S’iniciarà el            

procediment a mitjans de novembre per tal de renovar components abans de            

finalitzar l’any. 

Els components actuals del consell escolar són: 

 

*Més els altres que puguin sorgir per situacions que ho requereixin. 

 

 

  Components 

Presidenta Marta Trullols 

Secretària Vero Payá  

Cap d’estudis Toni Ruiz  

Representants mestres 
Sònia Vera 

Marta Hervàs 

Cèlia Moncunill 

Meritxell Tardà 

Maria Rosa Corral  

Representants pares i mares 
Isabel Lázaro 

Regina Segura 

Míriam Fernández 

Lourdes Rodríguez 

Representant AMPA Elena Davila  

Representant PAS Toni Tostado 

Representant Ajuntament Eva Vadillo 

Previsió de calendari de trobades 

Presentació i Pla d’Organització de Centre  23/9/20  

Programació General Anual (PGA) 28/10/20  

Liquidació i pressupost Curs 2020/21 27/01/21 

Calendari escolar 02/06/21 

Memòria 23/06/21 



L’AMPA 

L’Ampa col.labora en la majoria de festes de l’escola, organitza i gestiona les             

extraescolars, el servei de vigilància en reunions d’escola, proposa sortides en           

família i també organitza, a través de l’empresa 7itria, el servei del menjador. La              
mateixa empresa elabora el Pla de menjador per l’escola (veure’n el document a             

part).  

La direcció del centre es troba amb els representants de l’AMPA un dimarts al mes               

per la tarda.  

L’Ampa està formada per:  

● Presidenta: Elena Dàvila 

● Vicepresidenta: Judit Rentero 

● Secretaria: Xenia Soriano 
● Tresorera: Judit Rentero   

● Vocals: Laia Costa, Regina Segura. 
Pàgina web: Jesús Suárez  

● Administrativa: Mari Bocache 
 
Relació de les activitats extraescolars pel curs 2020/21 

COMUNITAT DE PETITS 

 

COMUNITAT DE MITJANS I GRANS 

 
 

Les activitats s’inicien a l’octubre. La primera mitja hora de tarda és de berenar en l’espai del                 
menjador. 
 

 
 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

7:45-9h MATINAL MATINAL MATINAL MATINAL MATINAL 

16:30-18h   ANGLÈS EI5   

 
 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

7:45-9h MATINAL MATINAL MATINAL MATINAL MATINAL 

16:30-18h ANGLÈS 1R  MULTIESPORT 
1R-4T   MULTIESPORT 

1R-4T  
TAI-JITSU 

1R-4T 



3. HORARI I CALENDARI HORARI GENERAL DE LES ACTIVITATS DELS 

CENTRE 

Horari escolar dels alumnes 

L’horari marc dels alumnes és de matins de les 9 a 2/4 d’1 i de tardes de les 3 a 2/4                     

de 5. (entrades a les 8.55h i a les 14.55h)  

El consell escolar ha donat consentiment a la jornada intensiva el dia 21 de              

desembre de 2020 i la setmana del 7 al 22 de juny de 2021. 

Els alumnes de la classe de Patufets (EI-3) faran entrada esglaonada la setmana del              

14 al 18 de setembre de 2020 en dues franges horàries, mig grup a cada franja, d’11                 
a 2/4 d’1 del matí i de 3 a 2/4 de 5 de la tarda.  

L’Ampa continuarà oferint l’horari d’acollida matinal de 7:45 a 9:00. Per la tarda             

també fa oferta d’extraescolars en horari de 16:30 a 18:00. 

En Horari de migdia, gestionat per l’Ampa i ofert per l’empresa 7itria, s’ofereix el              

servei de menjador. L’horari del servei és de 12:30 a 15:00. 

Dins d’aquest horari es contempla el moment del menjar i l’estona d’activitats            

lúdiques amb propostes diversificades, amb l’objectiu que l’estada dels nens al           

servei de menjador sigui el màxim d’acollidora.  (Veure pla de menjador) 

Horari del professorat 

L’horari dels mestres és de 37,5 hores. La distribució setmanal de les hores és la               

següent: 

● Docència: 24 hores que inclouen activitats docents amb grups classe,          
activitats docents amb el grup de projectes de comunitat, activitats de suport escolar             

personalitzat (SEP), altres activitats de suport, substitucions d’absències de curta          

durada, activitats de coordinació i directives per la dedicació prevista per l’exercici            
d’aquestes funcions i es destinarà 1 hora de suport a la comunitat. 

● Activitats d’horari fix: 6 hores d’activitats complementàries al centre (dilluns,          
dimarts i dimecres al migdia): coordinació de comunitats, claustres, trobades amb           

EAP, atenció a les famílies, desenvolupament de càrrecs assignats; sempre preval           

l'atenció als infants segons les necessitats del centre i sota demanda de direcció. 



● Altres activitats relacionades amb la docència: 7,5 hores per a preparació de            
classes, correccions, formació permanent, programacions ... en horari no estipulat,          

podent-se realitzar fora del centre. 

En la proposta de sortides, visites, camps d’aprenentatge i colònies es demana a             
tots els mestres que s’adaptin a l’horari pel bon funcionament de les activitats             

previstes i en benefici dels alumnes. 

Horari excepcional dels primers dies d’escola 
El primer dia de curs cada tutor resta a la seva aula. Els especialistes estaran a                

disposició del centre, a criteri de l’equip de direcció.  

Cada comunitat pot allargar aquest horari especial com a màxim una setmana. 

 



 

 

  



4. QUE PRETENEM? 

OBJECTIU 1: Millorar la cohesió social del centre 

Al llarg del curs continuarem vetllant per la millora dels vincles i les relacions entre               
tots els membres de la Comunitat Educativa. Som conscients que la situació actual             

està condicionant els vincles entre les persones, no només a l’escola sinó a la              

societat en general. Les instruccions en el marc de la pandèmia limiten l’activitat             
presencial al centre (famílies, experts…) i el contacte estret entre els integrants de             

diferents grups estables. És per aquest motiu que ens sentim en el compromís de              
posar més èmfasi en la millora de la cohesió social del centre a partir de la                

transformació d’aquests vincles i canals de comunicació.  

1.1 Fomentar el vincle entre famílies i escola 

Enguany cal fer un canvi de mirada respecte a la participació de les famílies al               
centre, adaptant-la a la nova realitat i atorgant-li el valor que fins ara ha tingut a                

l’escola. Seguim apostant per mantenir el sentiment de col·lectivitat, compartint          

moments des de la distància i adaptant tot allò que ens sigui possible per mantenir               

viu el vincle família i escola. 

MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL DEL CENTRE 

Estratègia 

1.1 Fomentar el vincle entre les famílies i l’escola 

Línies d’actuació Indicadors 

1.1.1 Realitzar trobades telemàtiques amb les      
famílies sobre diferents temàtiques d'interès     
col·lectiu (una per trimestre). 
 

Famílies que assisteixen a les diferents      
trobades < 85%  

Nombre de trobades grupals telemàtiques.  

1.1.2 Fer les trobades de seguiment individual       
dels infants (telemàtica o presencialment, si      
escau).  

S’han realitzat el 90% de les trobades       
individuals de tutoria amb els dos mestres 

1.1.3 Augmentar l’ús del correu amb domini       
@martamataescola.cat per comunicar-nos amb    
les famílies 

El 80% de les famílies tenen el correu activat i          
l’utilitzen per comunicar-se amb l’equip docent.  

Nombre d’atencions individuals per part del      
coordinador TAC.  



 

1.2 Fomentar el vincle entre l’alumnat 

L’organització d’escola en grups estables dificulta la relació entre infants de diferents            

edats. És important que com a escola repensem les activitats intergrupals per            

fomentar i potenciar el vincle entre els nens i nenes a partir de les eines de les que                  
ja disposem a l’escola, com per exemple, els blogs d’aula, i adaptant els moments              

compartits, les festes d’escola entre d'altres.  

1.1.4 Adaptar els tancaments de projectes      
d’aula a la nova realitat per tal que les famílies          
puguin formar-ne part.  

El 100% dels grups han compartit com a mínim         
un tancament de projecte amb les famílies.  

Nombre de tancaments de projectes interactius      
i/o audiovisuals realitzats. 

Grau de satisfacció de les famílies <90% 

Recursos 

● Graelles de control d’assistència de les famílies en les reunions generals i individuals. 
● Graelles de control d’assistència de les famílies als tancaments de projectes telemàtics.  
● Hores d’atenció del coordinador TAC. 
● Formulari google suite per recollir grau de satisfacció de les famílies.  

Temporització Responsables 

1r Trimestre 2n trimestre 3r trimestre Equip de gestió 
Equip docent i PAS. 

Coordinador TAC x x x 

MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL DEL CENTRE 

Estratègia 

1.2 Fomentar el vincle entre l’alumnat 

Línies d’actuació Indicadors 

1.2.1 Mantenir i reorganitzar els moments      
compartits a l’escola entre els diferents grups       
estables: festes i sortides d’escola.  

S’han transformat el 90% de les festes i sortides         
d’escola. 

Grau de satisfacció dels mestres <90%  

Nombre de festes anul·lades. 

1.1.2 Compartir els projectes d’aula amb la       
resta de grups: processos i tancaments.  

Nombre de videotrucades entre grups per      
compartir processos i/o demanar ajuda.  

1.2.3 Visualització periòdica dels blogs de les       
diferents aules de referència. 

S’han dedicat estones mensuals a les diferents       
aules per mirar els blogs.  



1.3 Fomentar el vincle en l’equip de mestres 

L'acompanyament dels mestres nous sempre ha tingut un pes especial a l’escola.            

En aquest sentit, seguirem respectant l’acompanyament de les persones noves al           
centre per tal d’aconseguir que sentin seu el nostre projecte d’escola. Mantindrem            

les trobades presencials amb l’equip de gestió i l’acompanyament de tots els            

mestres de la comunitat de la que formen part. L’equip de gestió pedagògica és el               
responsable de fer aquest acompanyament ha de vetllar per tal que el procés             

d’adaptació a l’escola sigui un gaudir de formar part del nostre claustre.  

A més a més, seguirem amb la Comissió de fes-te la festa que dinamitza l’equip de                

mestres trimestralment per afavorir i enfortir els lligams entre l’equip.  

 

Recursos 

● Formulari de google suite per recollir el grau de satisfacció de mestres.  
● Recursos audiovisuals per als tancaments.  

Temporització Responsables 

1r Trimestre 2n trimestre 3r trimestre Equip de gestió 
Equip docent i PAS 
Coordinador TAC x x x 

MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL DEL CENTRE 

Estratègia 

1.3 Fomentar el vincle en l’equip de mestres i personal PAS 

Línies d’actuació Indicadors 

1.2.1 Acompanyar els mestres nous en el seu        
procés d’adaptació al funcionament d’escola.  

Grau de satisfacció dels mestres nous en       
l’acompanyament =100% 

1.1.2 Realitzar trobades trimestrals dels     
mestres nous amb l’equip de gestió.  

S’han realitzat el 100% de les trobades amb els         
mestres nous.  

Recursos 

● Formulari de google suite per recollir la satisfacció de mestres nous.  
● Documentació d’escola: llibre d’acollida, graella competències, el treball per projectes… 

Temporització Responsables 

1r Trimestre 2n trimestre 3r trimestre Equip de gestió 

En qualsevol moment que arribi un mestre a l’escola 



Objectiu 2: Millorar els resultats educatius 

Tenim la intenció de donar continuïtat a la línia d’escola per tal de seguir millorant i                
afavorint l’adquisició de sabers i destreses, amb el propòsit que els alumnes siguin             

més competents en el seu dia a dia.  

Vetllarem pel creixement dels infants de forma global, en tota la seva complexitat, en              
totes les seves dimensions: la personal, l’emocional, l’artística, i l’acadèmica. Així           

també treballarem per acompanyar els i les mestres en el seu desenvolupament            

competencial per a que facin possible el creixement de l’alumnat i la seva evolució              
en els resultats educatius.  

LÍNIA D’ESCOLA 

2.1 Vetllar pel manteniment de la línia d’escola 

Com hem comentat anteriorment, la continuïtat de la línia d’escola és cabdal per             
aconseguir millores en el resultats educatius dels infants. Apostem pel treball per            

projectes i pels claustres pedagògics, així com en la formació continuada, per tal de              

compartir i enriquir la nostra tasca com a docents. També creiem en la necessitat de               
l’intercanvi d'experiències i coneixement entre l’alumnat amb motiu de fer-los          

conscients dels seus avenços i de les seves possibilitats.  

Hem reflexionat molt en com la situació actual limitarà els intercanvis entre            
professionals i entre nens i nenes, però no per aquest motiu deixarem d’oferir la              

possibilitat de compartir, sinó que posarem tots els medis per a que aquestes             
trobades siguin una realitat, recolzant-nos en les tecnologies i oferint totes les            

mesures de seguretat necessàries.  

MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS 

Estratègia 

2.1 Vetllar pel manteniment de la línia d’escola 

Línies d’actuació Indicadors 

2.1.1 Establir un calendari de claustres      

pedagògics adaptats a la situació actual.  

Nombre de claustres pedagògics. S’han     
realitzat el 90% dels claustres planificats.  

2.1.2 Compartir experiències d'aula entre     
comunitats.  

El 100% del claustre ha presentat un projecte.  



Previsió de claustres pedagògics: 

*Docència compartida i treball per projectes 

EL TREBALL PER PROJECTES 

L’eix central de la metodologia d’escola, i la base de les estratègies pedagògiques             
aplicades a l’aula, és el treball per projectes. Enguany continuem defensant les            

oportunitats que ofereixen els projectes en tots els àmbits de l’educació, tot i que              
adaptades a les mesures de seguretat. En aquest cas, no podem dur a terme els               

Projectes de Comunitat, ja que són formats per grups d’infants de diferents edats.             

Davant la necessitat de mantenir els grups estables, centrarem la tasca educativa            

en els projectes d’aula.  

2.1.3 Aprofitar les experteses a nivell intern per        
seguir formant-nos en el treball per projectes.  

Participació en les xerrades/formació interna.  

Recursos 

● Personal docent 
● Articles interessants sobre treball per projectes. 
● Propis del centre 

Temporització Responsables 

1r Trimestre 2n trimestre 3r trimestre Equip de gestió 
Equip docent 

x x x 

 Mes Dies Tema 

1r 

trimestre 

Setembre 
1,2,3 

Presentació del curs i Pla d’Organització 

de Centre  

23    
Octubre 28 Pla General Anual (PGA)  

Novembre 18 Treball per projectes 

Desembre 2  Treball per projectes 

2n 

trimestre 

Gener 
13 Docència compartida 

27  Pressupost 

Febrer 
10 Docència compartida 

3r 

trimestre 

24 Docència compartida 

Març 
3 Compartir projectes 

17  Compartir projectes 

Abril 

7 Compartir projectes 

14 Compartir projectes 

28 Compartir projectes 

Maig 
12 Compartir projectes 

26 Compartir projectes 
Juny 2 Calendari escolar 

23 Memòria 



2.2 Incloure les especialitats en el treball per projectes.  

La casuística d’aquest curs ens ha portat a incloure els docents especialistes en els              
grups estables, deixant així d'impartir les especialitats en els diferents grups. Ara per             

ara, són els i les cotutors/es els que entomen les especialitats dins del seu propi               
grup estable. Hem vist aquesta organització com una oportunitat d’incloure les           

diferents especialitats dins dels projectes d’aula d’una forma més integrada i           

relacionada. Malgrat això, hem detectat la necessitat d’augmentar la coordinació          
entre especialistes i cotutors/es.  

 

Previsió de projectes d’aula pel curs 2020/21 

Durant el curs s’aniran desenvolupant diferents projectes, aquest curs només d’aula,           

segons les dinàmiques de cada grup, tenint en compte els interessos dels nens i              

nenes i les intencions dels i de les mestres. 

Aquests projectes es valoraran en comunitat al llarg de la seva evolució i             

posteriorment a la memòria.  

MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS 

Estratègia 

2.2 Incloure les especialitats en el treball per projectes.  

Línies d’actuació Indicadors 

2.2.1 Establir calendari de trobades.  S’han realitzat el 100% de les trobades. 

S’han establert acords per incloure les      
especialitats en els projectes.  

Els especialistes han compartit documents i      
propostes per a l’acompanyament dels mestres      
no especialistes.  

Recursos 

● Propis del centre.  

Temporització Responsables 

1r Trimestre 2n trimestre 3r trimestre Equip docent i PAS. 

x x x 



ÀMBIT DE LLENGÜES 

2.3 Potenciar la millora dels processos de comunicació oral i escrita com a 
base de la construcció i d'accés al coneixement. 

La llengua és una eina bàsica a l’hora de desenvolupar el treballar per projectes. Un               

projecte arrenca a partir d’una pregunta, un dubte, una necessitat, que els alumnes             
expressen a través de les diferents formes del llenguatge. Una part també molt             

important d’aquesta metodologia és l’intercanvi de coneixements i dubtes de la           

rotllana on un grup d’alumnes parlen i escolten els companys i companyes. 

El llenguatge és present en molts altres moments durant el procés: la representació             

del camí a seguir en el projecte, la constatació d’evidències, la comunicació amb els              

i les expertes, la cerca d’informació, etc així com l’exposició dels resultats. És per              
aquesta raó que no volem restar importància a la millora dels resultats educatius a              

través del llenguatge. Tot i que els resultats de les diferents proves lingüístiques             
internes han estat positives, i amb l’absència de les proves externes del curs passat,              

continuem apostant per potenciar el llenguatge en totes les seves dimensions com a             

base de la construcció de l'aprenentatge.  

 

MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS 

Estratègia 

2.3. Potenciar la millora dels processos de comunicació oral. 

Línies d’actuació Indicadors 

2.3.1 Fer ús de la rotllana com a eina pel foment           

i millora de la comunicació oral.  

Taxa d’aprovats en la dimensió comunicació      
oral al final de cada comunitat > 85% 

2.3.2 Establir activitats d’expressió oral     
periòdiques.  

Recursos 

● Propis del centre 

Temporització Responsables 

1r Trimestre 2n trimestre 3r trimestre Equip docent i PAS. 

x x x 



 

2.4 Fomentar el gust per la lectura comprensiva 

Es segueixen mantenint les estones de lectura matinal en totes les comunitats però             
sense l’acompanyament directe de les famílies. En el marc de la pandèmia les             

entrades de les famílies a l’escola han quedat totalment restringides per aquest            
motiu hem hagut de prescindir de les franges de lectura compartida a la Comunitat              

de Mitjans i a la lectura matinal amb família de la Comunitat de Petits. També hem                

hagut de retornar els espais lectors a dins l’aula i deixar de fer ús dels espais                
compartits que havíem creat el curs passat. No obstant això, per nosaltres segueix             

sent molt important acompanyar als infants i les seves famílies en l’hàbit lector             

oferint estratègies, fent de models lectors i incidint en la lectura a casa.  

El pròxim curs caldrà tornar a replantejar els espais lectors a l’escola.  

MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS 

Estratègia 

2.3. Potenciar la millora dels processos de comunicació escrita. 

Línies d’actuació Indicadors 

2.3.1 Sistematitzar el treball de creació escrita       

en les diferents comunitats a partir del treball        

per projectes.  

Taxa d’aprovats en la dimensió d’expressió      
escrita al final de cada comunitat >85% 

2.3.2 Consolidar l‘ús de la llibreta de       

documentació com a eina per a la millora de         

l’expressió escrita a la Comunitat de Mitjans. 

2.3.3 Crear una base d’orientació per a la        

creació de textos adaptada a les necessitats de        

cada comunitat i/o aula com a línia d’escola.  

S’ha creat la base d’orientació de cada       
comunitat. 

S’ha creat la base d’orientació/rúbrica com a       
línia d’escola.  

Recursos 

● Avaluació dels alumnes 
● Claustre i coordinacions per elabora la base d’orientació.  

Temporització Responsables 

1r Trimestre 2n trimestre 3r trimestre Equip docent i PAS. 

x x x 



 

2.5 Fer de l’anglès una llengua vehicular en diferents moments de la vida a 
l’escola: incloure la llengua anglesa en els projectes d’aula. 

La llengua anglesa continua essent un aspecte pendent de millora tan a l’escola             

com a la societat en general. Hem d’aconseguir un canvi de mirada, entenent             
l’anglès com a llengua per comunicar, escoltar i entendre, no com a matèria a              

aprendre. El nostre objectiu és fer de l’anglès una eina útil, funcional, i no pas un                

contingut repetitiu i poc significatiu.  

Partint dels resultats de les anteriors proves externes (curs 2018/19) que avaluen el             

MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS 

Estratègia 

2.4 Fomentar el gust per la lectura comprensiva 

Línies d’actuació Indicadors 

2.4.1 Compartir un mateix llibre de lectura a        

l’aula: el conte del personatge d’aula.  

Taxa d’aprovats en la dimensió de la       
comprensió lectora a final de cada comunitat       
>85% 

2.4.2  Mantenir les franges de lectura matinal S’han respectat el 90% de les franges de        
lectura a les aules.  

2.4.3 Fer una xerrada d’acompanyament a la       
lectura per les famílies. Format telemàtic. CP i        
CM. 

S’ha realitzat la xerrada amb una participació       
>50% 

2.4.4 Dinamitzar la biblioteca i els espais lectors        
d’aula.  

S’han realitzat el 90% de les trobades de la         
comissió de biblioteca.  
S’han fet propostes per dinamitzar la biblioteca i        
els espais lectors.  
S’han posat en pràctica el 90% de les        
propostes.  

Recursos 

● Contes dels personatges d’aula.  
● Avaluació dels alumnes.  
● Registre de seguiment de l’evolució de la comprensió lectora a partir de diferents proves 

(ACL o altres). 
● Contes i llibres a les aules.  

Temporització Responsables 

1r Trimestre 2n trimestre 3r trimestre Equip docent i PAS. 
Comissió de biblioteca 

x x x 



nivell de domini de la llengua anglesa, el nostre planejament és continuar incidint en              
la vinculació de l’anglès en el desenvolupament dels projectes i en la vida a l’escola,               

en general. Amb aquest objectiu, donada la situació i seguint el Pla d’organització de              

centre en el marc de la pandèmia, hem distribuit les cotutories de forma que              

aprofitem l’habilitat de diferents docents en la llengua anglesa, sempre amb el reforç             

i la coordinació constant amb l’especialista d’aquesta materia. oll  

 

Continuarem tenint el suport de l'auxiliar de conversa en llengua anglesa a tota la              
primària amb la col·laboració de l'Ajuntament. L’auxiliar de llengua anglesa ens           

acompanya en l’assoliment d’aquest objectiu ja que pels infants és un model que             

promou l’escolta, la curiositat i la proximitat de l’anglès parlat.  

Aquest curs, aquesta persona pren més importància que mai ja que esdevé l’únic             
referent de parla totalment anglesa al centre, tenint en compte que, en el Pla              

MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS 

Estratègia 

2.5 Fer de l’anglès una llengua vehicular en diferents moments de la vida a 
l’escola: incloure la llengua anglesa en els projectes d’aula. 

Línies d’actuació Indicadors 

2.5.1 Compartir petites presentacions orals i/o      

escrites dels treballs que les aules realitzen en        

llengua anglesa .  

Taxa d’aprovats en llengua anglesa al final de        
de cada comunitat >75% 

2.5.2 Fer més present la llengua anglesa escrita        

en diferents espais d’escola: rotular materials,      

posar frases, compartir articles…  

2.5.3 Consensuar els criteris d’avaluació de la       
llengua anglesa en coherència amb les altres       
llengües.  

S’han consensuat els criteris d’avaluació per      
comunitats.  

Recursos 

● Propis de centre 

Temporització Responsables 

1r Trimestre 2n trimestre 3r trimestre Equip docent i PAS. 

x x x 



d’organització de centre en el marc de la pandèmia, l’especialista de llengua anglesa             

forma part d’un grup estable com a cotutora.  

SOCIALITZACIÓ DE L’APRENENTATGE  

2.6 Repensar les franges de socialització de l’aprenentatge.  

Destinem dues hores setmanals a la sistematització i consolidació de continguts que            
han anat sorgint en el desenvolupament d’un projecte. En aquest sentit, cada            

comunitat ha organitzat aquestes franges segons les necessitats de cada moment i            

grup. És necessari, però, tenir cura per a que les nostres actuacions tinguin             
coherència amb el projecte educatiu de centre i, d’altra banda, vetllar per dur a              

terme una socialització de l’aprenentatge espiralada i progressiva.  

Per aquest motiu, és necessari reflexionar amb l’objectiu d’establir una línia           

d’actuació educativa comuna a través dels claustres pedagògics.  

MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS 

Estratègia 

2.6 Repensar les franges de socialització de l’aprenentatge.  

Línies d’actuació Indicadors 

2.6.1 Concretar en el calendari claustres      

pedagògics i coordinacions de comunitat. 

S’han fet el 90% de les trobades en claustres         
pedagògics i coordinacions de comunitat     
dedicades a la reflexió sobre la franja.  

2.6.2 Unificar significats i establir línia      

d’actuació. 

S’ha redactat un document on es defineix la        
línia d’escola. 
Taxa d’aprovats en l’àmbit matemàtic a final de        
cada comunitat >75% 
Taxa d’aprovats en l’àmbit lingüístic (català i       
castellà) a final de cada comunitat >75% 

2.6.3 Establir dins l’horari lectiu les franges       

destinades a la socialització de l’aprenentatge.  

Acompliment del 100% de les franges. 

Recursos 

● Propis del centre 

Temporització Responsables 

1r Trimestre 2n trimestre 3r trimestre Equip de gestió 
Equip docent i PAS. 

x x x 



ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Pensar en l’organització dels infants a l’escola ja és pensar en atendre la diversitat.              
Al llarg del curs treballem en petits grups, parelles, trios,... amb la idea d’ajustar-nos              

a processos individuals i de petits col·lectius. El treball per projectes és una de les               
maneres que tenim de promoure aquesta atenció, on cada nen i nena troba el seu               

lloc per participar i avançar des del punt on es troba i amb les recomanacions del                

mestre/a. 

La comissió d’atenció a la diversitat (CAD) 

Continua actiu el document CAD al drive, per tal de fer seguiment dels infants que               

consten al Pla de l’EAP, dictàmens i tenir actualitzats els PSI del centre. 

El repte de poder atendre les necessitats de l'alumnat que tenim a l'escola va més               

enllà de la figura d'un mestre especialista, es tracta d'un compromís de claustre i              
d'equip directiu per vetllar per millors recursos humans i materials adaptats en cada             

cas alhora que demana de formacions puntuals pels diferents casos. Pensem que,            
tenint en compte el projecte d'escola, tots els mestres del claustre han de ser prou               

sensibles en la diversitat del l'alumnat per poder fer les propostes d'aprenentatge            

adients a cada cas. 

És per això que la Comissió d'Atenció a la Diversitat estarà formada per un mínim de                

dos membres de l'equip directiu i la referent de l’EAP amb la participació, quan sigui               

el cas, dels tutors/es.  

Les coordinacions amb especialistes d'EAP, CDIAP, CSMIJ, CRETDIC, CREDA...         
les realitzaran els tutors i 1 membre de l'equip directiu i en el possible tots aquells                

mestres que treballin amb els infants en qüestió.  

Activitats de suport en horari lectiu  

Creiem fermament que el suport d’infants amb necessitats educatives ha d’estar           
dins l’aula, per afavorir una bona inclusió dins la comunitat d’aprenentatge del grup.             

En aquest sentit disposem dels següents suports: 



● Auxiliar d'educació especial: 37,5 hores que destina a l'acompanyament de          
diferents alumnes NESE proposats per l’equip directiu. Aquest curs centra la           

seva intervenció en els infants de la Comunitat de Mitjans i Grans.  
● Tècnica d’educació Infantil (TEI): 37,5 hores que destina a         

l’acompanyament d’infants de la Comunitat de Petitsl. 

● Vetlladora: 20 hores setmanals que es destinen a l’acompanyament d’infants          

de la Comunitat de Petits.  

Els suports de cada comunitat s’organitzen i es gestionen entre els mateixos            

mestres que en formen part, ja que tenen un millor coneixement dels infants,             

dinàmiques d’aula, projectes que es desenvolupen… 

Hores de suport per Comunitats:  

Cal tenir present que aquest curs les aules estan organitzades en cotutories, per             

tant, les hores lectives en les que els infants tenen dos mestres o dos referents               
adults dins l’aula esdevenen, en termes generals, el 80% de les hores lectives             

trobant casos del 100% de docència compartida.  

L’organització d’escola en grups estables afavoreix una atenció a l’alumnat més           
personalitzada, és per aquest motiu que hem integrat el servei SEP en el dia a dia a                 

l’aula. El SEP fora de l’horari lectiu no es duu a terme enguany per qüestions               

d’organització de l’horari docent.  

 

 

 Comunitat de Petits Comunitat de Mitjans Comunitat de Grans 

AEE 2h 16’5h 6´5h 

TEI 25h - - 

Vetlladora 20h - - 

Auxiliar de 
conversa 

- 3’5h 3’5h 

Percussió - - 4’5h 

TOTAL 47h 20h 14’5h 



Suports externs: 

● EAP: La referents de l’EAP, Marta Garriga, ve 3 dimarts al matí al mes.  

Tasques a desenvolupar: Treball amb l’equip de direcció, seguiments dels          

infants NESE amb dictamen i observacions a l’aula per detectar nous casos. A més              

es coordina amb totes les comunitats segons el calendari establert. Sempre que            

sigui necessari orientacions a mestres que així ho demanin. 

Previsió del calendari de trobades: 

 

● CRETDIC: Un cop trimestralment (alumne de 6è). El curs passat es va iniciar             
el procediment per un infant de 2n. Enguany està previst que s’inicii per un              

infant de l’aula de 3r.  

● CREDA: Setmanalment 2 hores per infant. Atenció a un infant de 2n. 
● ESTUDI ASSISTIT: L'ajuntament ofereix aquest suport dins l’espai de         

l'escola, fora d’horari escolar (dilluns i dimecres de 16:30 a 17:30). Els            
alumnes de 5è i 6è que hi participen són a proposta dels mestres i amb el                

consentiment de les famílies. Li hem volgut donar l’enfoc de treball de            

recolzament educatiu en què principalment es vol promoure i estimular tota la            
part d’estructuració del llenguatge oral i escrit. 

● REFORÇ AL BARRI: És de preveure que l’ajuntament organitzi un curs més            
aquesta proposta a partir del mes de gener, adreçada a nens i nenes de 1r a                

5è, per l’alumnat que l'escola proposi i sempre que les famílies ho acceptin,             

una tarda a la setmana fora del nostre recinte escolar.  

Plans de suport invidualitzat (PSI) 

L’elaboració dels PSI són responsabilitat dels tutors/es, amb el suport dels mestres            

de projectes de comunitat i amb l’assessorament de l’EAP. Si es tracta de plans de               

C. PETITS C.MITJANS C.GRANS 

6 d'octubre 10 de novembre 3 de novembre 

21 de gener 28 de gener 14 de gener 

19 de Maig 28 d’abril 12 de maig 



suport individualitzats que afectin a les especialitats, els especialistes els elaboraran           
conjuntament amb el tutor/a. També és responsabilitat dels tutors/es el seguiment i            

avaluació de tots els PSI dels seus alumnes alhora que en donen coneixement a les               

comissions d’avaluació de la Comunitat, així com informaran a les famílies. 

Ens proposem revisar els PSI actuals, redactar els nous al llarg de novembre. Cal              

que els redactin els tutors-EAP-Cap d’estudis. S’hauran de revisar trimestralment a           

les comissions d’avaluació. 

L’equip de direcció ha d’estar assabentat dels PSI i ha de vetllar per la seva               

actualització  

LES SORTIDES I LES FESTES A L’ESCOLA 

Les sortides i festivitats d’escola són considerades al nostre centre com una part             

important de la docència. Formen part de l’aprenentatge més vivencial dels alumnes            
i esdevenen experiències molt significatives per a ells i elles.  

Enguany no volem suprimir aquestes activitats tan representatives de la nostra           

escola, sinó que la intenció és transformar-les i adaptar-les a la situació actual.  

Un dels aspectes que potenciarem en les sortides del curs actual és l’aprofitament             
de l’entorn proper dels infants i la seva coneixença, relacionant aquestes activitats            

amb els projectes d’aula sempre que sigui possible.  

En referència a les colònies, per una banda, el claustre ha plantejat realitzar les de               
la comunitat de petits aquest curs amb normalitat, sempre i quan l’estat de la              

pandèmia ho permeti. Per una altra banda, l’equip de mestres es planteja que els              
camps d’aprenentatge de mitjans i grans es transformin en colònies, donat que            

aquests venen relacionats amb el projecte de Comunitat i enguany perden el sentit,             

però amb l’objectiu de continuar oferint l’oportunitat que els infants puguin gaudir            

d’una activitat de convivència fent nit a fora de casa. 

Respecte a les festes, aquestes seran organitzades de forma que es respectin les             

mesures de seguretat i els grups estables, però sense perdre la idea d’unitat i              

d’escola.  

 



RELACIÓ DE SORTIDES CURS 2020/21 

 

COMUNITAT DE PETITS 

  

COMUNITAT DE MITJANS 

 

COMUNITAT DE GRANS 

RELACIÓ DE FESTES CURS 2020/21 

TRIMESTRE NIVELL DATA LLOC 

1r 

EI4 PINOTXOS 26/10/20 Sortida de la tardor  

EI5 TABALUGUES 27/10/20 Sortida de la tardor  

EI3 PATUFETS 29/10/20 Sortida de la tardor  

EI5 TABALUGUES 30/10/20 Ludoteca 

EI4 PINOTXOS 6/11/20  Ludoteca  

2n 

EI3 PATUFETS 19/02/21 Ludoteca 

EI5 TABALUGUES 26/02/21 Ludoteca  

   

3r 

EI4 PINOTXOS 9/04/21 Ludoteca 

EI3 PATUFETS 16/04/21 Ludoteca 

   

   

Més totes les sortides pedagògiques que puguin esdevenir del treball de les aules. 

TRIMESTRE NIVELL DATA LLOC 

1r 

3r TANITS  31/9/20 Parc fluvial  

2n ALÍCIES  26/10/20 Can Titó (Entorn proper) 

1r ROVELLONS  27/10/20  Can Titó (Entorn proper) 

3r TANITS  29/10/20  Esgavellats (Entorn proper) 

2n 
   

   

3r 
   

    

Més totes les sortides pedagògiques que puguin esdevenir del treball de les aules. 

TRIMESTRE NIVELL DATA LLOC 

1r 

6è MASSAGRANS  Can Titó (Entorn proper) 

4rt TINTINS 26/10/20 Can Masià (Entorn proper) 

5è PETITS PRÍNCEPS 26/10/20 Can Masià (Entorn proper) 

2n 

   

   

   

3r 
    

    

Més totes les sortides pedagògiques que puguin esdevenir del treball de les aules. 

TRIMESTRE DATA FESTA 

1r 

21/10/20 Festa de Benvinguda 

30/10/20 Festa de la Tardor 

20/11/20 Dia de la música 

21/12/20  Tió a la Comunitat de Petits 

2n 
15/01/21 Festa major d’escola 

 Jornada de convivència 
3r  Promocions Tabalugues i Tanits  

  Promoció Massagrans i festa fi de curs 



 OBJECTIU 3: Organitzar el centre de manera coherent i eficient 

Aquest curs l’organització del centre s’ha vist alterada i modificada en base a la              

situació que ens ha plantejat el marc de la pandèmia. Tot i així, hem organitzat               
l’escola de forma que aquesta organització optimitzi els recursos humans i materials            

dels que disposem per tal d’esdevenir el més coherent i eficient possible.  

En aquest procés vetllarem per mantenir la nostra essència i la línia d’escola,             
aprofitant les experteses presents al centre per tal de seguir formant-nos. Així            

també, treballarem per mantenir viva la web de l’escola i conservar una comunicació             

oberta i bilateral amb les famílies.  

Dins de l’organització del centre, els documents oficials són el marc en el que ens               
recolzem a l’hora de dur a terme la nostra tasca. En aquest sentit, aplicarem el Pla                

d’Organització de Centre en el marc de la pandemia i l’actualitzarem segons les             
necessitats de la situació ho requereixi. En aquest sentit, també revisarem i            

adaptarem el document de Normes d’Organització i Funcionament de Centre          

(NOFC) a les característiques i circumstàncies que ens envolten.  

Òrgans i càrrecs de gestió: 

Cada membre de l’equip docent del centre forma part d’un entramat de            

professionals que aporta al grup les seves habilitats i destreses, així com es nodreix              

de les potencialitats de companys i companyes. Aquest entramat funciona gràcies a            

l’organització, on vetllem per mantenir una comunicació constant i fluïda.  

 

Aquesta comunicació és possible a la distribució dels diferents càrrecs de           

responsabilitat que faciliten la gestió del centre i el traspàs d’informació a la resta de               

mestres.  

 

 

 

 



Càrrecs i 

responsabilitats 
Responsables Objectius generals 

Coordinadors de 

comunitat 

Toni Monclús  

Cèlia Moncunill  

  

● Vetllar per bon funcionament de la      

comunitat. 

● Acollir als mestres nou de la comunitat. 

● Actuar com a pont entre la comunitat i        

l’equip de direcció. 

● Actuar com a representant de la      

comunitat en les activitats que sigui      

necessari. 

● Portar al dia les actes de la seva        

comunitat. 

● Coordinar el seguiment de les activitats      

i pràctiques d’aula i de comunitat per tal        

que s’ajustin a la línia d’escola. 

Coordinador riscos 

laborals 

Meritxell Tardà  ● Coordinar les actuacions en matèria de      

seguretat i salut, així com promoure i       

fomentar l’interès i la cooperació dels      

treballadors/es en l’acció preventiva    

d’acord amb les orientacions del servei      

de riscos laborals.  

● Revisar el pla d’emergència i dur a       

terme els simulacres pertinents. (llibret     

pla d'emergència) 

Coordinador 

Llengües 

estrangeres 

Meritxell Udivert  ● Coordinar la proposta de teatre en      

anglès. 

Coordinador TAC i 

Responsable Web 

 

Daniel Tomàs ● Impulsar el pla TAC del centre. 

● Vetllar pel manteniment i bon us de tot        

l’equipament informàtic del centre. 

● Assessorar a tot a la comunitat      

educativa sobre el sistema de     

comunicació Google Suite. 

● Mantenir una Web operativa. 

Coordinador 

formació centre 

Toni Ruiz  

 

● Dur a terme el seguiment, dinamització      

i avaluació de la formació de centre. 

Responsables LIC Cristina Vargas  ● Ajustar i adequar, conjuntament amb el      

tutor, les propostes d’aula i de      

comunitat a les necessitats lingüístiques     

de l’alumnat nouvingut. 

Responsables 

biblioteca 

Cristina Vargas  

Ivet Domínguez  

● Gestionar el dia a dia de la biblioteca. 

● Pensar i dissenyar propostes de     

promoció i funcionament. 

● Establir un calendari d'explicar contes     

per part dels mestres. 



 
PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE EN EL MARC DE LA PANDEMIA 

Durant el present curs, aplicarem les mesures i l’organització plantejada al Pla            

d’Organització de Centre en el marc de la pandèmia, un document que es va              
plantejar abans d’encetar el curs i que, per aquest motiu, ha de romandre en              

constant evolució i creixement. Avaluarem la seva posada en pràctica i l’adaptarem            

a les necessitats canviants del moment en  que ens trobem. 

3.1 Aplicar el Pla d’Organització de Centre en el marc de la pandemia.  

Responsables Pati 

educatiu 

Dani Tomas 

Marta Trullols 

 

● Vetllar per un calendari d’activitats     

dinàmiques que fomentin la cohesió. 

● Engrescar i donar responsabilitats als     

infants dinamitzadors de pati.  

Responsables 

dinamització 

claustre mestres 

1r Trimestre: 
Rosa Corral, 

Mireia Puig 

Marta Hervàs 

2n trimestre: Meri 

Udivert 

Sònia Vera, 

Meritxell Tardà  

3r trimestre: 
Marta Trullols, 

Ivet Domínguez 

Cristina Vargas 

Aura Monclús.  

● Vetllar per un calendari d’activitats     

dinàmiques que fomentin la cohesió     

entre l’equip de mestres. 

ORGANITZAR EL CENTRE DE MANERA COHERENT I EFICIENT  

Estratègia 

3.1 Aplicar el Pla d’Organització de Centre en el marc de la pandemia.  

Línies d’actuació Indicadors 

3.1.1 Aplicar, analitzar i adaptar el pla després        
de la posada en marxa.  

S’ha actualitzat el pla segons les necessitats de        
cada moment. 

Grau de satisfacció dels mestres. 

Grau de satisfacció de les famílies. 

Grau de satisfacció dels infants. 

Grau de satisfacció del personal PAS. 

3.1.2 Actualitzar el pla segons l’evolució de la        
pandemia.  

3.1.3 Recollir les inquietuds de l’equip docent       
en les trobades d’equip de gestió.  

3.1.4 Establir acords en trobades de claustre.  S’han realitzat claustres per l’establiment     
d’acords organitzatius.  



3.2 Establir un pla d’intervenció educativa en cas de confinament.  

FORMACIÓ DE MESTRES 

3.3 Establir un pla de formació de centre  

Enguany és bàsic aprofitar els recursos humans i materials de què disposa el             
centre, degut a que les entrades de persones expertes externes està molt limitada i              

Recursos 

● Document Pla d’Organització de Centre en el marc de la pandèmia 
● Instruccions del Departament de salut i educació. 
● Enquesta Google Suite mestres, famílies i infants.  

Temporització Responsables 

1r Trimestre 2n trimestre 3r trimestre Equip de gestió 
 
 x x x 
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3.2 Establir un pla d’intervenció educativa en confinament.  

Línies d’actuació Indicadors 

3.2.1 Elaborar per comunitats un pla      
d’intervenció educativa en cas de confinament      
d’un grup. 

S’ha establert un pla d’actuació per comunitats.  

S’han recollit les necessitats digitals de les       
famílies.  

Grau de satisfacció dels i les mestres, de les         
famílies i dels  infants. 

S’ha repartit la dotació digital als infants. 

Taxa de participació dels infants en confinament       
> 85% 

3.2.2 Recollir les necessitats digitals de les       
famílies.  

3.2.3 Detectar i comprovar que les famílies       
tinguin el correu d’escola activat. 

3.2.4 Preparar la dotació necessària de      
dispositius digitals per cedir a les famílies.  

Recursos 

● Document Pla d’Organització de Centre en el marc de la pandèmia 
● Dispositius digitals del centre 

Temporització Responsables 

1r Trimestre 2n trimestre 3r trimestre Equip de gestió 
Equip docent i PAS. 

Coordinador TAC x x x 



tampoc podem realitzar les visites a altres centres innovadors, tal i com venim fent              

els darrers anys.  

Cadascuna de les persones que treballem a l’escola és expert en un àmbit o un altre                

i hem d’aprofitar més que mai el valor dels i de les professionals que formem part                
del claustre i de l’escola. Per aquest motiu, apostarem per dur a terme formacions              

internes en les que intercanviarem coneixements i destreses.  

 

LA WEB DE L’ESCOLA 

3.4 Mantenir activa la web de l’escola  

La web del centre és un nexe entre l’escola i les famílies. Aquesta eina ha anat                

evolucionant els darrers anys i l’hem anat adaptant a les necessitats del moment.             
Aquest curs la comunicació entre l’escola i les famílies pren especial rellevància en             

base a la situació actual. Per aquest motiu, posarem atenció al manteniment i             

actualització setmanal de la web i dels diferents blogs d’aula.  

ORGANITZAR EL CENTRE DE MANERA COHERENT I EFICIENT  
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3.3 Establir un pla de formació de centre  

Línies d’actuació Indicadors 

3.3.1 Establir calendari de formacions aprofitant      
les experteses de l’equip de mestres. 

S’ha planificat i compartit el calendari de       
formació interna.  

El 100% dels mestres participen en les       
formacions proposades. 

3.3.2 Recollir les necessitats d’escola. S’han recollit les necessitats i experteses a       
partir d’un formulari Google Suite.  

3.3.3 Recollir les experteses de l’equip docent. 

Recursos 

● Oferta de cursos relacionats amb les nostres necessitats.  
● Google Suite 

Temporització Responsables 

1r Trimestre 2n trimestre 3r trimestre Equip directiu 
 

x x x 



 

DOCUMENTS DE CENTRE 

3.5 Actualitzar els documents del centre: NOFC.  
Un dels dels documents base en el que es recolza l’escola pel bon funcionament del               

centre i per establir la seva organització és l’Organització i Funcionament de Centre             

(NOFC). Enguany, revisarem i actualitzarem aquest document per tal que s’adapti a            

les necessitats del centre i de la situació actual.  
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3.4 Mantenir activa la web de l’escola  

Línies d’actuació Indicadors 

3.4.1 Establir trobades amb el coordinador TAC S’han realitzat el 100% de les trobades 

3.4.2 Consolidar la documentació dels     
processos d’aprenentatge mitjançant els blogs     
d’aula. 

El 100% dels mestres han fet una publicació        
mínima setmanal.  

Grau de satisfacció dels mestres 

3.4.3 Compartir els documents actualitzats de      
centre a la web d’escola fomentant la       
transparència de centre.  

S’ha organitzat la secció de documents d’escola       
de web.  

S’han publicat els documents actualitzats (Pla      
d'organització de centre, PGA i NOFC) 

3.4.4 Potenciar l’ús de la web entre les famílies         
com a eina per mantenir una comunicació activa        
del dia a dia a l’escola.  

Grau de satisfacció de les famílies de la        
documentació d’escola. 

El 60% de les famílies utilitzen la web i miren          
els blogs d’aula.  

Recursos 

● Comptador de visites a la web 
● Google suite (mestres i famílies) 
● Documents d’escola 

Temporització Responsables 

1r Trimestre 2n trimestre 3r trimestre Coordinador TAC 
Equip de mestres  

 x x x 



 

ESCOLA D’ACOLLIDA 

Tot i que aquest curs és excepcional, tenim la intenció de continuar sent una escola               
que acull, tant a altres claustres, com a alumnes universitaris i d’alumnes en fase              

d’investigació o pràctiques que desitgin veure en funcionament la nostra manera de            

treballar.  

Durant el primer trimestre han iniciat les seves pràctiques un alumne de Grau             
Formatiu Superior d’Activitats fisicoesportives de l’Acadèmia Igualada i una alumna          

del Grau en Educació Infantil de la UNIR. Durant el segon trimestre, rebrem una              
alumna del Grau en Educació Primària amb menció en la llengua anglesa de la              

UDL.  

A hores d’ara encara no hi ha demanda de visites de claustres d’altres centres però,               
si es dona el cas, utilitzarem els medis necessaris per a fer aquesta acollida una               

realitat.  
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3.5 Actualitzar els documents de centre: NOFC 

Línies d’actuació Indicadors 

3.5.1 Revisar i actualitzar les NOFC. Incloure la        
normativa referent a la situació actual.  
 

 S’han actualitzat les NOFC  

3.5.2 Presentar i aprovar les NOFC en el        
claustre i consell escolar 

S’han presentat i aprovat les NOFC 

3.5.3 Penjar les NOFC a la web d’escola. S’han penjat les NOFC a la web del centre  

Recursos 

● Documentació d’escola 

Temporització Responsables 

1r Trimestre 2n trimestre 3r trimestre  
Equip de direcció  
Equip de gestió 

 
x x  



 

5. CONSIDERACIONS FINALS 

 

  

Aquesta Programació General Anual ha estat presentada, revisada i completada          

amb les aportacions del claustre de mestres de l'Escola Marta Mata de Vilanova del              
Camí, el dimecres 28 d'octubre de 2020. El mateix dia s'ha presentat al Consell              

Escolar del centre i també s'ha acabat de precisar, amb les aportacions pertinents             
que cada sector ha fet. Sense més consideracions resolc aprovar-la en data 28             

d’octubre de 2020. 

 

Signat per l’equip de gestió  

  

 

 

Vilanova del Camí 28/10/20 


