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1. INTRODUCCIÓ DE LA PGA 2018/2019 DE L’ESCOLA SURIS. 
 

La PGA d’aquest curs 18/19, com no podia ser d’una altra manera, està contextualitzada en el Projecte de 

Direcció que tot just iniciem aquest mes de setembre del 2018 i que ha d’emmarcar les nostres actuacions al 

llarg dels propers quatre cursos. 
 

Basant-nos en els resultats de les proves de C.B. dels alumnes de 6è del curs 17/18, vetllarem per a anar 

millorant, de mica en mica, en aquells àmbits en què els nostres resultats han estat més fluixos, tot i que, els 

resultats globals, exceptuant en  llengua anglesa, han estat per sobre de la mitjana de Catalunya. 

Treballarem per a tractar d’educar el nostre alumnat dintre del treball cooperatiu i compartit, on cadascú 

hagi i pugui aportar una part de la feina per a obtenir un resultat final, global i en conjunt. I això ho 

aconseguirem posant en marxa projectes tals com el CUEME, impulsat per l’Ajuntament del nostre municipi, 

per a desenvolupar l’esperit emprenedor dels nostres alumnes.  

En aquesta línia de treball cooperatiu i per projectes, iniciem, paral·lelament, el projecte EDULAB de robòtica i 

programació dirigit pel centre de desenvolupament i investigació en noves tecnologies, CITILAB,  on cada cicle  

participarà amb actuacions diferenciades, vinculant diferent àrees d’aprenentatge, de manera que les 

produccions d’uns repercutiran en el resultat final dels altres.  

 

Aquestes propostes, a més a més d’altres que aniran apareixent al llarg del desenvolupament d’aquesta PGA, 

tindran com a finalitat la implementació de noves metodologies que afavoreixin un treball més 

competencial, així com, portar a terme la realització d’un o més projectes d’innovació educativa, d’acord 

amb dos dels objectius prioritaris del PdD. Alhora, continuarem fomentant actuacions que promoguin 

l’autonomia, la responsabilitat i la col·laboració entre alumnes, consolidant la figura dels delegats d’aula i 

dels delegats ambientals. 
 

L’avaluació continuarà sent un tema clau a tractar al llarg d’aquest curs. En aquest sentit, cada nivell haurà de 

programar activitats d’auto avaluació i avaluació cooperativa entre l’alumnat, de manera que aquesta 

acabi esdevenint una activitat formativa de cara a la millora en els resultats individuals de cada alumne. 

Al llarg del primer trimestre, s’acabaran de definir i consensuar els criteris d’avaluació de les diferents àrees 

que no van quedar definits durant el curs 17/18, de manera que, no més tard del segon trimestre, puguem 

disposar del nous informes per a les famílies per dimensions i d’acord amb el decret d’avaluació. 
 

I, seguint amb el plantejament de dinàmiques per a treballar amb el claustre, tractarem de crear situacions 

de “rols” de manera que els/les mestres hagin de posar-se en situació de ser “avaluats” des del punt de vista 

formatiu pels seus companys/es per a experimentar vivències que després es puguin transferir als alumnes 

(modelatge). 
 

Ressaltaria per sobre de totes les propostes, com a innovadora i arriscada, la posada en marxa de les 

programacions i actuacions conjuntes de dos mestres a l’aula en moltes de les activitats diàries del centre. 

Per una banda, per a afavorir la inclusió de tot l’alumnat, atenent la diversitat, adaptant les programacions 

segons les necessitats i capacitats dels infants en ser atesos pels/per les mestres tutors/es, juntament amb 

les mestres d’EE i SIEI dins l’aula ordinària en gran part de l’horari. Però, a més a més, compartiran 

programació i aula les mestres d’anglès, una d’elles com a perfil professional, en posar en marxa un projecte 

emmarcat en l’àrea d’anglès per a treballar la plàstica en aquesta llengua des d’una metodologia de treball per 

projectes al C.S.  Així mateix, el programa CuEmE estarà dirigit en tot moment per dos mestres col·laboradors. 
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Al mateix temps, tenint en compte l’objectiu de promoure noves formes d’organització dels mestres d’acord 

amb els canvis en el funcionament del centre, mantindrem les comissions de convivència i diversitat com a 

espais d’intercanvi d’informacions, reflexions i anàlisi sobre la pràctica educativa. 
 

La creació d’un perfil professional per atendre la diversitat a través de la  música, ens ha de permetre impulsar 

les capacitats expressives dels alumnes mitjançant l’expressió corporal, la dansa i el teatre. Estic convençuda 

i crec que la música i el moviment han de facilitar el desenvolupament global i integral dels alumnes. La 

dimensió expressiva i comunicativa del llenguatge musical i la dansa han de transferir la mirada inclusiva de 

l’aprenentatge en tots els infants. 

Relacionat amb aquesta vessant més artística, posarem en marxa un programa d’audicions musicals a través 

d’un sistema de  megafonia que ens ha de permetre escoltar la música en tots els racons de l’escola. Aquest 

programa serà dirigit pels dos especialistes de música amb què compta el centre i  hi col·laboraran els alumnes 

delegats a partir de 3r de Primària. 
 

Avançarem en l’actualització de la documentació normativa del centre, incorporant a les NOF tots aquells 

acords i documents renovats pel que fa a models d’autoritzacions per a les famílies i d’altres relacionats amb 

el funcionament general del centre. Dintre d’aquest bloc més normatiu, continuarem elaborant el nostre 

Projecte de Convivència. 
 

Pel que fa al Projecte de millora del nostre pati, iniciat el curs 17/18, al final del mateix vam obtenir el 

compromís per part de l’alcaldia del nostre municipi de l’aportació d’una partida pressupostària per a tirar 

endavant aquest projecte. D’acord amb això, i per a poder tenir una participació més directa de l’Ajuntament 

de Cornellà així com poder fer seguiment de les nostres decisions i actuacions al respecte, s’incorporaran a la 

nostra comissió integrada per famílies del centre, mestres representants de cada cicle, alumnes delegats dels 

cursos de C.M i C.S., la coordinadora del menjador i la cap d’estudis i la direcció del centre, la Sonia Broto, com 

a tècnica d’educació de l’Ajuntament i la Imma Muñiz, com a representant de polítiques de famílies. Aquesta 

proposta està directament relacionada amb l’objectiu de PdD d’elaborar el projecte de convivència propi del 

centre. 
 

I per concloure aquesta introducció amb els trets més significatius de la PGA de l’Escola Suris pel que fa al curs 

18/19, dir que ens proposem mantenir i incrementar la participació de les famílies en diferents àmbits de 

funcionament del centre, després de la fantàstica resposta obtinguda el curs passat en aquest sentit. 

Volem una escola oberta, participativa, on els diferents membres i estaments de la comunitat educativa 

puguin aportar experiències, coneixements i emocions i se sentint escoltats i acollits en aquest camí cap a 

l’èxit educatiu.. 
 

“L’art d’ensenyar és l’art d’ajudar a descobrir”. Mark Van Doren. 

 

“No hay conductas que necesiten ser castigadas. Hay problemas que necesitan ser resueltos y corazones que necesitan sanar”. Rebeca 

Eanes. 

 

“Parlati ai vostri bambini come se fossero i più intelligenti, gentili, meravigliosi e magici esseri  umani dell’universo, perché ciò che 

credono è ciò che diventeranno”. Maria Montessori. 

 

Yolanda Garrido Salas. 

Directora de l’Escola Suris. 

Octubre del 2018. 
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 2.  OBJECTIUS GENERALS. 
 
2.1- Incrementar el percentatge d’alumnes que superen les proves de C.B. en l’àmbit de la Ll. ANG. 

respecte els resultats del curs 17/18. 

2.2- Mantenir la tendència ascendent del percentatge d’alumnat que supera les proves de C.B.  en Ll. 

CAT, Ll. CAS i MAT des del curs 16/17. 

2.3- Mantenir o incrementar el percentatge d’alumnes que superen les proves de C.B. de  MEDI NAT 

respecte el curs 17/18. 

2.4- Desenvolupar un projecte d’innovació educativa (CuEmE) que desperti l’esperit emprenedor de 

l’alumnat al C.S. (5è) 

2.5- Participar, com a centre, en el projecte de robòtica i programació EDULAB, promogut pel Citilab. 

Elaborar el pla TAC propi del centre. 

2.6- Posar en marxa un projecte  que vinculi la llengua anglesa amb l’àmbit artístic (plàstica i música) al 

C. S.(6è) 

2.7- Definir el projecte de millora dels patis de l’escola com a espais de convivència i inclusió. Avançar 

en el Projecte de Convivència del centre. 

2.8- Experimentar els beneficis de l’Escolta Activa. Crear els espais dintre de l’horari que ho permetin 

(espai ESCOLTA’M). 

2.9-  Definir els criteris d’avaluació per dimensions de cada cicle. Incloure l’avaluació formativa, 

coavaluació i autoavaluació a les programacions de cada curs. 

2.10- Realitzar tallers de música i expressió corporal-teatre.  Impulsar  la  creativitat,  l’expressió de les 

emocions i el desenvolupament integral de l’alumnat (atenció a la diversitat.) 

2.11- Consolidar les activitats de participació de les famílies en diferents propostes educatives, iniciades 

el curs passat (17/18), i incorporar-ne de noves. 

2.12- Iniciar noves formes d’organització del professorat, incorporant la presència de dos mestres a 

l’aula en diferents àrees i moments de la programació d’aula, en benefici de la inclusió de l’alumnat. 

2.13- Actualitzar el format i presentació de la web de l’escola: entorn nodes. 

2.14- Avançar en l’actualització de la documentació normativa de centre: NOF. Presentar el PEC a tota 

la comunitat educativa, així com les modificacions-actualitzacions de les NOF. 

2.15- Consolidar la participació conjunta de la nostra escola amb altres centres educatius o entitats del 

municipi vinculades amb l’esport, l’educació i el lleure. Incorporar alguna actuació conjunta amb una 

escola de dansa 

 

  



 

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL Curs 2018-2019 
 

ESCOLA SURIS.   Cornellà de Llobregat 

5 

3. ESTRATÈGIES I ACTUACIONS 
 

OBJECTIU 2.1.- Incrementar el percentatge d’alumnes que superen la prova de comprensió oral de les C.B. 
en l’àmbit de la Ll. ANG. respecte els resultats del curs 17/18. 
Mantenir la tendència dels bons resultats en expressió escrita en anglès a les C.B. i aconseguir augmentar el 
percentatge d’alumnes que superen la comprensió lectora de les proves de C.B. en LL. ANGLESA fins la 
mitjana de Catalunya.  

ESTRATÈGIES I ACTUACIONS INDICADORS D’AVALUACIÓ 

Estratègies: 
*Adequació horària per afavorir el treball de dos 
mestres a l’aula durant les sessions de llengua 
anglesa. 
*Implementació de metodologies globalitzades 
que vinculin la llengua anglesa amb altres àrees: 
la música, la plàstica i el medi natural i social. 
 
Actuacions: 
*Programar una sessió setmanal a 6è per a 
treballar la llengua anglesa amb metodologia 
“GEP” des dels ensenyaments artístics. 
*Portar a terme unitats didàctiques de medi en 
llengua anglesa fent servir metodologia 
científica (plantejament del problema,  
d’hipòtesis, experimentació, comprovació i 
anàlisi de resultats). 
*Potenciar la dimensió oral en llengua anglesa. 
 
 

*Índex d’alumnat que supera les proves de CB 
en llengua anglesa. 
 
Nombre d’alumnes que superen les proves de CB en Ll. 
Anglesa/nombre d’alumnes total que fan les proves de C.B. en 
LL.ANG. *100 

 

Mitjana de 
Catalunya 

Mitjana Suris Índex de 
millora  

84,1 81,4 2,5 
 

*Percentatge de millora de la dimensió oral en 
llengua anglesa respecte al curs 17/18. 
 
Nombre d’alumnes que superen la dimensió oral en 
Ll.ANG/nombre d’alumnes que fan la prova de Ll.ANG*100 

 
Mitjana de 
Catalunya 

Mitjana Suris Índex de 
millora  

82,9 76,8 3,0 

 
*Percentatge de millora en comprensió lectora a 
les proves de C.B. de LL. ANG. 
 
Nombre d’alumnes que superen la dimensió de comprensió 
lectora en Ll. Ang/nombre d’alumnes que fan la prova de Ll. 
Ang*100 
 

Mitjana de 
Catalunya 

Mitjana Suris Índex de 
millora  

87,6 86,0 1,6 
 

RECURSOS I RESPONSABLES: 
Recursos: 
Planificació horària tenint en compte la presència de dues mestres a l’aula. 
Formació necessària de les mestres per a portar a terme una programació per projectes en anglès 
(titulació B2 d’anglès i metodologies globals). 
Aula condicionada per a realitzar les sessions d’anglès a l’àmbit artístic (música i plàstica). 
Responsables: 
Les mestres especialistes d’anglès, i els perfils AICLE definits per la direcció. La directora i la cap 
d’estudis del centre. 
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OBJECTIU 2.2.- Mantenir la tendència ascendent del percentatge d’alumnat que supera les proves de C.B.  
en Ll. CAT, Ll. CAS i MAT des del curs 16/17. 

Mantenir el percentatge d’alumnat que superen les proves de C.B. de Llengua Catalana. 
Mantenir la tendència dels bons resultats en expressió escrita en Llengua Castellana a les proves de C.B. i 
aconseguir augmentar el percentatge d’alumnes que superen la dimensió de comprensió lectora en aquesta 
llengua. 
Mantenir el percentatge d’alumnat que superen les proves de C.B en l’àrea de Matemàtiques 

ESTRATÈGIES I ACTUACIONS INDICADORS D’AVALUACIÓ 

Estratègies: 
* Adequació horària per afavorir el treball de 
dos mestres a l’aula per tal de poder atendre les 
necessitats de tot l’alumnat (inclusió) 
* Implementació del projecte  Edulab (treball de 
programació i robòtica per millorar el 
pensament computacional) i el projecte Euronet 
50/50 (treball d’anàlisi i comparació de dades 
per aconseguir un estalvi energètic real al 
centre) 
* Execució dels pactes acordats a la formació 
ILEC (curs 16/17) sobre el tractament de la 
Comprensió Lectora  i AIL sobre l’avaluació de 
la Comprensió Lectora (curs 18/19) 
 
Actuacions: 
 
* Formar un Departament de Llengua, amb 
mestres representants de cada cicle, amb la 
finalitat de vetllat per l’acompliment dels pactes 
acordats a la formació ILEC i AIL. 
 
*Incloure en els projectes interdisciplinaris  del 
centre les programacions sobre el text escrit, 
tant en Llengua Catalana com Llengua 
Castellana. 
 
*Activitats de programació i robòtica d’acord 
amb les propostes del programa Edulab 
 
* Activitats programades per tal d’aconseguir un 
veritable estalvi energètic al centre, d’acord 
amb les propostes facilitades pel projecte 
Euronet 50/50 impulsat per la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Cornellà. 

* Índex d’alumnat que supera les proves de C.B. 
de Llengua Catalana. 
 

Nombre d’alumnes que superen les proves de CB en Ll. 
Catalana/nombre d’alumnes total que fan les proves de C.B. en 
Ll. Catalana*100 
 

Mitjana de 
Catalunya 

Mitjana Suris Índex de 
millora  

84,7 90,8 1,0 
 

*Índex d’alumnat que supera les proves de C.B. 
en Llengua Castellana. 
 

Nombre d’alumnes que superen les proves de CB en Ll. 
Castellana/nombre d’alumnes total que fan les proves de C.B. en 
Ll. Castellana*100 
 

Mitjana de 
Catalunya 

Mitjana Suris Índex de 
millora  

86,2 90,8 1,0 
 

* Percentatge de millora de resultats en 
expressió escrita a les proves de C.B. en Llengua 
Castellana. 
 

Nombre d’alumnes que superen la dimensió d’expressió escrita 
en Ll.Castellana/nombre d’alumnes que fan la prova de Ll. 
Castellana*100 
 

Mitjana de 
Catalunya 

Mitjana Suris Índex de 
millora  

88,5 90,7 1,0 
 

* Índex d’alumnat que supera les proves de C.B. 
a l’àrea de Matemàtiques. 
 
Nombre d’alumnes que superen les proves de CB en l’àrea de 
Matemàtiques/nombre d’alumnes total que fan les proves de 
C.B. en Matemàtiques*100 
 

Mitjana de 
Catalunya 

Mitjana Suris Índex de 
millora  

89,1 90,7 1,0 
 

RECURSOS I RESPONSABLES 
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Recursos: 
Planificació horària tenint en compte la presència de dos mestres a l’aula en les sessions CuEmE i a 
les sessions TAC de tots els grups-classe del centre. 
Formació dels professionals que seran els implicats directament en els diferents projectes 
(formació CuEmE els tutors/es de 5è i la cap d’Estudis i formació Edulab d’un Equip Impulsor). 
Creació d’una Comissió Energètica que faci el seguiment del projecte i vetlli per l’acompliment dels 
acords presos per tal d’aconseguir un veritable estalvi energètic. 
 
Responsables: 
Els/les mestres tutors/es dels grups implicats en els diferents projectes.  
La cap d’estudis del centre com a coordinadora dels projectes i fent el seguiment dels mateixos. 
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OBJECTIU 2.3.-  Mantenir el percentatge d’alumnes que superen les proves de C.B. de MEDI NAT respecte 
el curs 17/18. 

ESTRATÈGIES I ACTUACIONS INDICADORS D’AVALUACIÓ 

Estratègies: 
* Adequació horària per afavorir el treball de 
dos mestres a l’aula per tal de poder atendre les 
necessitats de tot l’alumnat (inclusió) 
* Implementació del projecte Euronet 50/50 
(treball d’anàlisi i comparació de dades per 
aconseguir un estalvi energètic real al centre). 
*Implementació de metodologies globalitzades 
que vinculin el medi el dia a dia de l’escola. 
 
Actuacions: 
* Aplicar metodologia científica en el 
tractament de les Unitats Didàctiques de Medi 
(plantejament del problema, d’hipòtesis, 
experimentació, comprovació i anàlisi de 
resultats). 
 

* Índex d’alumnat que supera les proves de C.B. 
de Medi Natural. 
 

Nombre d’alumnes que superen les proves de CB en Medi 
Natural/nombre d’alumnes total que fan les proves de C.B. en 
Medi Natural*100 

 
Mitjana de 
Catalunya 

Mitjana Suris Índex de 
millora  

85,0 93,0 0,5 
 

* Percentatge de millora de resultats en 
investigació científica a les proves de C.B. de 
Medi Natural. 
 
Nombre d’alumnes que superen la dimensió de investigació 
científica en Medi Natural/nombre d’alumnes que fan la prova 
de Medi Natural*100 
 

Mitjana de 
Catalunya 

Mitjana Suris Índex de 
millora  

73,3 79,1 0,5 
 

RECURSOS I RESPONSABLES 
Recursos: 
Creació d’una Comissió Energètica que faci el seguiment del projecte Euronet 50/50 i vetlli per 
l’acompliment dels acords presos per tal d’aconseguir un veritable estalvi energètic. 
Responsables: 
Els/les mestres tutors/es dels grups implicats en els diferents projectes.  
La cap d’estudis del centre com a coordinadora dels projectes i fent el seguiment dels mateixos. 
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OBJECTIU 2.4.-  Desenvolupar un projecte  d’innovació educativa que desperti l’esperit emprenedor de 
l’alumnat al C.S. (5è) Projecte CuEmE.  

ESTRATÈGIES I ACTUACIONS INDICADORS D’AVALUACIÓ 

Estratègies: 
*Potenciació de la metodologia del treball per 
projectes interdisciplinaris. 
*Participació en el projecte CuEmE que vincula 
l’educació amb el desenvolupament econòmic. 
 
Actuacions: 
*Implementar el programa educatiu CuEmE. 
*Aplicar la metodologia i materials pedagògics 
del programa. 
 

*Índex de sessions dedicades al 
desenvolupament del projecte CuEmE al llarg 
del curs respecte a les programades 
(implementació) 
 

Nombre de sessions realitzades del CuEmE/nombre de sessions 
programades*100 
 

0 al 25% 
 
 

De les 
sessions 
program
ades  

25% al 
50% 
 

De les 
sessions 
programad
es 

50% al 75%  
 
 

De les 
sessions 
programade
s 

75% al 
100%  
 

De les 
sessions 
programad
es 

Considerarem assolit l’objectiu si es desenvolupen el 
85% de les sessions programades. 

 

*Índex de millora d’alumnes que superen a les 
proves internes de final de 5è les dimensions de 
raonament lògic matemàtic, càlcul i numeració i 
interpretació de gràfics, respecte a les proves 
inicials. 
 

Nombre d’alumnes que milloren els seus resultats a les diferents 
dimensions matemàtiques/nombre d’alumnes de 5è del 
centre*100 
 

Inici de curs Final de curs Índex de millora  
  5,0 

 

*Índex de millora del pensament crític. 
(comparat amb els resultats obtinguts en aquest 
aspecte a les proves d’inici de curs de cinquè) 
 

Nombre d’alumnes que milloren els seus resultats a les proves 
internes respecte al pensament crític/nombre d’alumnes de 
5è*100 
 

Inici de curs Final de curs Índex de millora  
  5,0 

 

RECURSOS I RESPONSABLES: 
Recursos: 
Formació per a la posada en marxa del Projecte CuEmE. Constitució de l’equip tècnic de 
coordinació i comissió de seguiment(tècnics ens locals i tècnics Diputació de Barcelona. 
Responsables: 
Els/les mestres tutors/es de 5è de Primària, la cap d’estudis del centre i l’equip tècnic i de 
seguiment. 
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OBJECTIU 2.5.-Participar, com a centre, en el projecte de robòtica i programació EDULAB, promogut pel 
Citilab. Avançar en el pla TAC propi del centre. 

ESTRATÈGIES I ACTUACIONS INDICADORS D’AVALUACIÓ 

Estratègies: 
*Participació, com a primer any, en el projecte 
Edulab de programació i robòtica impulsat pel 
Citilab. 
*Planificació, disseny i aplicació de la 
programació i la robòtica a les activitats de 
l’escola. 
Actuacions: 
*Signar l’acord de participació en el projecte 
Edulab i elaborar calendari i horaris 
d’intervenció. 
*Realitzar els acords pactats seguint objectius 
de  la programació del primer curs. 
*Elaborar el document que reculli el pla TAC 
de l’escola. 

*índex de realització de les sessions previstes del 
projecte EDULAB durant el primer any. 
 

Nombre de sessions realitzades del programa Edulab/nombre de 
sessions programades*100 
 

0 al 25% 
 
 

De les 
sessions 
program
ades  

25% al 
50% 
 

De les 
sessions 
programad
es 

50% al 75%  
 
 

De les 
sessions 
programade
s 

75% al 
100%  
 

De les 
sessions 
programad
es 

Considerarem assolit l’objectiu si es desenvolupen el 
85% de les sessions programades. 

 

*Índex d’elaboració de pla TAC de l’escola. 
 

Nombre d’apartats desenvolupats de l’índex del Pla TAC/ nombre 
d’apartats totals de l’índex*100 
 

0 al 25% 
 
 

Dels 
apartats 
del pla 
TAC 

25% al 
50% 
 

Dels 
apartats del 
pla TAC 

50% al 75%  
 
 

Dels 
apartats del 
pla TAC 

75% al 
100%  
 

Dels 
apartats del 
pla TAC 

Considerarem assolit l’objectiu si es desenvolupen el 
50% dels apartats del pla TAC. 

 

*Índex de millora en la capacitat d’anàlisi i 
resolució de problemes a partir de l’aplicació del 
pensament computacional (comparat amb els 
resultats d’aquest aspecte de cursos anteriors) 
 

Nombre d’alumnes que milloren els seus resultats a la resolució de 
problemes a les proves de Matemàtiques de CB/nombre 
d’alumnes que realitzen les proves de CB*100 
 

Mitjana de Catalunya Mitjana Suris Índex de millora  
89,7 90,7 1,0 

 

RECURSOS I RESPONSABLES: 
Recursos: 
Formació del professorat del claustre a càrrec de l’equip tècnic del Citilab. 
Acompanyament en el disseny i aplicació de la programació i la robòtica a l’escola per part de 
l’equip tècnic. 
Recursos TIC del centre. 
Responsables: 
Membres de l’equip impulsor del projecte (comissió TAC de l’escola, equip tècnic del Citilab) i 
els/les mestres del claustre.  
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OBJECTIU 2.6.- Posar en marxa un projecte que vinculi la llengua anglesa amb l’àmbit artístic (plàstica i 
música) al C. S. (6è) 

ESTRATÈGIES I ACTUACIONS INDICADORS D’AVALUACIÓ 

Estratègies: 
*Potenciació de la dimensió oral en llengua 
anglesa a través de la posada en marxa d’un 
projecte educatiu que es desenvolupi en l’àmbit 
artístic. 
 
Actuacions: 
*Facilitar l’organització horària que pugui 
permetre la realització d’aquest projecte. 
*Definir el perfil professional que garanteixi 
l’execució del projecte. 

*Índex de sessions en anglès vinculades a 
l’àmbit artístic realitzades del total d’hores en 
llengua anglesa que corresponen al curs de 6è. 
 

Nombre de sessions d’anglès vinculades a l’àmbit 
artístic/nombre de sessions de llengua anglesa*100 
 

0 al 25% 
 
 

De les 
sessions 
program
ades  

25% al 
50% 
 

De les 
sessions 
programad
es 

50% al 75%  
 
 

De les 
sessions 
programade
s 

75% al 
100%  
 

De les 
sessions 
programad
es 

Considerarem assolit l’objectiu si es desenvolupen el 
85% de les sessions programades. 

 

*Índex de millora en els resultats de les proves 
internes i externes (C.B) en llengua anglesa com 
a conseqüència de la realització d’aquest 
projecte. 
 

Nombre d’alumnes que milloren els seus resultats en llengua 
anglesa a les proves de CB/nombre d’alumnes del centre que 
realitzen les proves de CB*100 
 

Mitjana de 
Catalunya 

Mitjana Suris Índex de 
millora  

84,1 81,4 2,5 
 
Nombre d’alumnes que milloren els seus resultats en llengua 
angles a les proves internes/nombre d’alumnes de 6è*100 

Inici de curs Final de curs Índex de 
millora  

  4,0 
 

RECURSOS I RESPONSABLES: 
Recursos: 
Reformes a l’aula taller existent al centre per a transformar-la en un espai atractiu per l’alumnat de 
cara al desenvolupament del projecte. Incorporació d’una PDI a l’esmentada aula. 
Formació de les mestres encarregades de tirar endavant el projecte(en l’àmbit artístic i lingüístic). 
 
Responsables: 
Les dues mestres que disposen de la titulació requerida i els coneixements indispensables per a 
executar el projecte, una d’elles amb perfil professional definit per la direcció del centre. 
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OBJECTIU 2.7.- Definir el projecte de millora dels patis de l’escola com a espais de convivència i inclusió. 
Avançar en el Projecte de Convivència del centre. 

ESTRATÈGIES I ACTUACIONS INDICADORS D’AVALUACIÓ 

Estratègies: 
*Consolidació de la comissió de convivència com 
a grup impulsor del projecte de millora del pati. 
*Concreció del projecte. Elaboració del 
document. 
*Tractament de l’educació emocional com a 
estratègia per la millora de la convivència i la 
inclusió. 
 
Actuacions: 
*Avançar en l’elaboració del projecte de millora 
dels patis, tot incorporant-hi nous membres de 
la comunitat educativa (representació de 
l’Ajuntament de Cornellà). 
 
*Pactar les normes de convivència a les àrees 
dels patis, d’acord amb la resta d’espais de 
relació de l’escola. 

* Índex d’elaboració del projecte de millora dels 
patis.  
 
Nombre d’apartats elaborats del projecte de millora de 
patis/nombre total d’apartats del projecte de millora de 
patis*100 
 

0 al 25% 
 
 

Dels 
apartats 
del 
projecte 
elaborats 

25% al 
50% 
 

Dels 
apartats 
del 
projecte 
elaborats 

50% al 75%  
 
 

Dels 
apartats del 
projecte 
elaborats 

75% al 
100%  
 

Dels 
apartats del 
projecte 
elaborats 

Considerarem assolit l’objectiu si s’elaboren el 60% 
de dels apartats. 

 

* Índex d’elaboració del Projecte de 
Convivència. 
 
Àmbits elaborats del Projecte Normatiu de Convivència/Totalitat 
de blocs o àmbits que contempla  el Projecte de 
Convivència*100  
 

0 al 25% 
 
 

Dels 
apartats 
del P. 
Conv. 

25% al 
50% 
 

Dels 
apartats del 
P. Conv. 

50% al 75%  
 
 

Dels 
apartats del 
pla P. Conv. 

75% al 
100%  
 

Dels 
apartats del 
P. Conv. 

Considerarem assolit l’objectiu si es realitza el 50% 
dels Projecte normatiu de convivència. 

 

RECURSOS I RESPONSABLES: 
Recursos: 
Pressupostos econòmics de l’Ajuntament de Cornellà. 
Orientacions per a l’elaboració del Projecte de Convivència del Departament d’Ensenyament. 
Formació d’alguna persona que integra la comissió de millora del pati respecte a l’adequació dels 
espais exteriors(sector famílies) 
Formació en integració social d’una altra persona de la comissió (mestre especialista en el tema), 
sector famílies. 
Responsables: 
Membres que conformen la comissió de convivència-millora del pati (responsable de l’àrea 
d’Educació de l’Ajuntament; responsable de l’àrea de Polítiques de Famílies de l’Ajuntament; 
dues mares del centre; una mestra representant de cada cicle; les dues especialistes d’EE del 
centre; la coordinadora del menjador; alumnes delegats dels cursos de 4t a 6è; la cap d’estudis 
del centre i la directora)  
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OBJECTIU 2.8.- Experimentar els beneficis de l’Escolta Activa. Crear els espais dintre de l’horari que ho 
permetin (espai ESCOLTA’M). 

 

ESTRATÈGIES I ACTUACIONS INDICADORS D’AVALUACIÓ 

Estratègies: 
*Planificació de sessions d’escolta per l’alumnat 
del centre dintre de l’horari setmanal, que els 
permeti poder  expressar el que tenen 
necessitat sense ser jutjats (i sota el compromís 
de secret de contingut de la sessió). 
 
Actuacions: 
*Crear l’espai ESCOLTA’M com un espai de 
trobada alumne-mestre que faciliti l’expressió 
de sentiments i emocions per part dels infants. 
En aquest cas, el paper fonamental el té 
l’alumne, qui decideix de què vol parlar 
(l’alumnat ha de conèixer amb anterioritat quin 
dia tindrà aquesta trobada per poder elaborar el 
seu discurs o guió de conversa) 
 
*Incorporar aquesta proposta al PEC i les NOF 
del centre, tot explicant les normes de 
funcionament. 

*Índex de sessions destinades a l’espai 
ESCOLTA’M. 
 
Nombre de sessions realitzades de l’Espai Escolta’m a cada 
nivell/nombre de sessions programades*100 
 

0 al 25% 
 
 

De les 
sessions 
realitzad
es  

25% al 
50% 
 

De les 
sessions 
realitzades 

50% al 75%  
 
 

De les 
sessions 
realitzades 

75% al 
100%  
 

De les 
sessions 
realitzades 

Considerarem assolit l’objectiu si es realitzen el 85% 
de les sessions programades. 

 
*Grau de satisfacció de l’alumnat  pel que fa a la 
millora en la gestió de les emocions a partir 
d’aquesta pràctica d’escolta activa. 
 
Nombre d’alumnes que valoren positivament la participació a 
l’espai escolta’m/nombre d’alumnes d’Educació Primària del 
centre*100 
 

0 al 25% 
 
 

De 
valoracio
ns 
positives  

25% al 
50% 
 

De 
valoracions 
positives 

50% al 75%  
 
 

De 
valoracions 
positives 

75% al 
100%  
 

De 
valoracions 
positives 

Considerarem assolit l’objectiu si el 80% de les 
valoracions son positives. 

 

RECURSOS I RESPONSABLE: 
Recursos: 
Espais del centre destinats a aquestes accions que seran rotulats amb la frase “ESCOLTA’M” com a 
identificació per l’alumnat. 
Presentació del Projecte a les Subvencions de caràcter Educatiu de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat per poder adequar l’espai de manera apropiada. 
Responsables: 
Els/les mestres a qui se’ls ha assignat aquesta funció d’acord als seus recursos personals per a 
gestionar les manifestacions emocionals de l’alumnat, un d’ells, perfil professional definit per la 
direcció del centre per al tractament de la diversitat a través de la música i l’expressió corporal 
(especialista de música, tutora de 1r, especialista d’EE i tutora de 6è). 
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OBJECTIU 2.9.- Definir els criteris d’avaluació per dimensions de cada cicle. Incloure l’avaluació formativa, 
coavaluació i autoavaluació a les programacions de cada curs. 

ESTRATÈGIES I ACTUACIONS INDICADORS D’AVALUACIÓ 

Estratègies: 
*Elaboració d’un document que reculli els 
criteris d’avaluació per cicles. 
*Elaboració de rúbriques com a instruments de 
recollida i anàlisi dels resultats de l’avaluació. 
Actuacions: 
*Fer un recull per escrit dels criteris d’avaluació 
acordats per a cada cicle en les diferents àrees. 
*Definir els ítems i els valors de progrés de les 
rúbriques elaborades a l’àrea de llengua 
catalana i castellana al C.I. i C. M. 

*Índex d’elaboració del document per cicle que 
recull els criteris d’avaluació de cada àrea 
curricular. 
 

Nombre d’àrees curriculars de les que s’han recollit els criteris 
d’avaluació/àrees curriculars*100 
 

0 al 25% 
 
 

De les 
àrees 

25% al 
50% 
 

De les 
àrees 

50% al 
75%  
 

De les 
àrees 

75% al 
100%  
 

De les 
àrees 

Considerarem assolit l’objectiu si es recullen criteris 
del 90% de les àrees curriculars. 

 
*Índex d’activitats executades respecte a 
l’avaluació formativa en tots els cursos. 
 
Nombre d’activitats d’avaluació formativa executades/nombre 
activitats programades*100 
 

0 al 25% 
 
 

Activitats 
executade
s 

25% al 
50% 
 

Activitats 
executades 

50% al 
75%  
 

Activitats 
executades 

75% al 
100%  
 

Activitats 
executades 

Considerarem assolit l’objectiu si s’executen el 80% 
de les activitats programades. 

 
*Índex de rúbriques elaborades a l’àrea de 
llengua catalana i castellana a C.I. i C.M 
 
Nombre de rúbriques elaborades de l’àrea Llengua catalana a 
CI/nombre de dimensions de Llengua Catalana*100 
 
Nombre de rúbriques elaborades de l’àrea Llengua catalana a 
CM/nombre de dimensions de Llengua Catalana*100 
 
Nombre de rúbriques elaborades de l’àrea Llengua Castellana a 
CI/nombre de dimensions de Llengua Castellana*100 
 
Nombre de rúbriques elaborades de l’àrea Llengua Castellana a 
CM/nombre de dimensions de Llengua Castellana*100 
 

0 al 25% 
 
 

Rúbriques 
elaborade
s 

25% al 
50% 
 

Rúbriques 
elaborades 

50% al 
75%  
 

Rúbriques 
elaborades 

75% al 
100%  
 

Rúbriques 
elaborades 

Considerarem assolit l’objectiu si s’elaboren 
rúbriques del 50% de les dimensions de cadascuna 
d’aquestes àrees. 
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RECURSOS I RESPONSABLES 
Recursos: 
Formació de centre AIL sobre l’avaluació de la llengua (E.I., C.I., C.M) amb la Núria Costa Climent. 
Altres formacions del Programa de Formació Permanent del professorat que tracten sobre 
l’avaluació.  
Responsables: 
La cap d’estudis del centre i la direcció. 
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OBJECTIU 2.10.-  Realitzar tallers de música i expressió corporal-teatre.  Impulsar  la  creativitat,  
l’expressió de les emocions i el desenvolupament integral de l’alumnat (atenció a la diversitat.) 

 

ESTRATÈGIES I ACTUACIONS INDICADORS D’AVALUACIÓ 

Estratègies: 
*Inclusió de tallers relacionats amb l’expressió 
corporal, la música i la dansa, dintre de la 
programació de tallers artístics. 
*Participació en projectes vinculats amb la 
dansa i la música. 
*Treball de la gestió de les emocions a través de 
l’expressió corporal. 
*Posada en marxa d’un projecte de megafonia 
que desperti la sensibilització i el gust per la 
música. 
 
Actuacions: 
*Programar tallers que incloguin la música i el 
moviment com a vies de creació i gestió de les 
emocions. 
*Participar en el programa Edudansa del 
municipi de Cornellà. 
*Participar a la Cantània de Barcelona. 
*Participar en un musical participatiu: “1000 
raons per cantar” a la Sala Barts de Barcelona. 
*Promoure col·laboracions amb entitats 
musicals i de dansa del municipi. 
  

*Índex de tallers de creació mitjançant la música 
i el moviment realitzats al llarg del curs. 
 
Nombre de tallers de creació mitjançant la música i el 
moviment/nombre de tallers artístics*100 
 

0 al 25% 
 
 

De 
tallers 
artístics 

25% al 
50% 
 

De tallers 
artístics 

50% al 75%  
 
 

De tallers 
artístics 

75% al 
100%  
 

De tallers 
artístics 

Considerarem assolit l’objectiu si el 60% dels tallers 
artístics estan relacionats amb la música o la dansa. 

 
*Grau de satisfacció per part dels alumnes pel 
que fa a la millora en la gestió de les emocions i 
en l’autoestima. 
 
Nombre d’alumnes que valoren positivament els tallers de 
creació mitjançant la música i el moviment/nombre d’alumnes 
d’Educació Primària del centre*100 
 

0 al 25% 
 
 

De 
valoracio
ns 
positives  

25% al 
50% 
 

De 
valoracions 
positives 

50% al 75%  
 
 

De 
valoracions 
positives 

75% al 
100%  
 

De 
valoracions 
positives 

Considerarem assolit l’objectiu si el 80% de les 
valoracions son positives. 

 

RECURSOS I RESPONSABLES. 
Recursos: 
Instal·lació de megafonia a tots els espais del centre. 
Formació per al Cantania. 
Formació pel musical. 
Responsables: 
Els mestres especialistes de música (un d’ells, el perfil professional definit per la direcció esmentat 
anteriorment. 
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OBJECTIU 2.11.-Consolidar les activitats de participació de les famílies en diferents propostes educatives, 
iniciades el curs passat, i incorporar-ne de noves. 

ESTRATÈGIES I ACTUACIONS INDICADORS D’AVALUACIÓ 

Estratègies: 
*Motivació a la participació de les famílies en 
festes celebrades a l’escola. 
*Increment de la col·laboració de famílies en 
activitats pedagògiques del centre. 
 
Actuacions: 
*Consolidar l’actuació de la coral integrada per 
famílies de l’escola al concert d’hivern. 
*Mantenir la participació de les famílies en la 
decoració del centre en diferents moments de la 
vida del centre. 
*Consolidar la representació participativa de 
famílies en el projecte de convivència. 
*Promoure la col·laboració de pares i mares en 
tallers artístics inclosos a les programacions dels 
diferents cursos. 

*Índex de participació de les famílies en 
activitats educatives realitzades al llarg del curs 
18/19. 
 
Nombre de famílies que participen a activitats 
educatives/nombre de famílies del centre*100 
 

0 al 25% 
 
 

De 
famílies 

25% al 
50% 
 

De famílies 

50% al 75%  
 
 

De famílies 

75% al 
100%  
 

De famílies 

Considerarem assolit l’objectiu si el 50% de les 
famílies del centre participen a alguna activitat 
educativa al llarg del curs. 

 

 RECURSOS I RESPONSABLES: 
Recursos:  
La disponibilitat pròpia de les famílies i del centre. 
Responsables: 
Els especialistes de música i l’equip directiu. 
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OBJECTIU 2.12.- Iniciar noves formes d’organització del professorat, incorporant la presència de dos 
mestres a l’aula en diferents àrees i moments de la programació d’aula, tot afavorint  la inclusió de 
l’alumnat. 

ESTRATÈGIES I ACTUACIONS INDICADORS D’AVALUACIÓ 

Estratègies: 
*Planificació horària tenint en compte la 
presència de dos mestres a l’aula que 
comparteixen programació i atenció a l’alumnat. 
*Inclusió d’espais a l’horari setmanal que 
permetin la reflexió i l’anàlisi entre els/les 
mestres que comparteixen programacions per a 
poder valorar l’evolució dels alumnes i fer 
propostes d’actuacions. 
 
*Continuïtat de les reunions de claustre 
dedicades a l’anàlisi i l’avaluació de la pràctica 
educativa. 
 
Actuacions: 
*Incorporar com a pràctica habitual dintre de 
l’horari dels mestres la programació i el seu 
desenvolupament a l’aula de dos mestres alhora 
per atendre la diversitat de l’alumnat. 
 
*Definir les reunions de claustre com a espais de 
reflexió, comunicació i compartició de propostes 
educatives. 

*Índex de sessions programades i 
desenvolupades per dos mestres alhora en 
diferents àrees d’aprenentatge. 
 

Nombre de sessions realitzades amb dos mestres a 
l’aula/nombre de sessions programades*100 
 

0 al 25% 
 

De 
sessions 
realitzade
s 

25% al 
50% 
De 
sessions 
realitzades 

50% al 
75%  
De 
sessions 
realitzades 

75% al 
100%  

De 
sessions 
realitzades 

Considerarem assolit l’objectiu si es realitzen 75% de 
les sessions programades. 

 

*Índex de sessions destinades a la programació 
dels dos mestres que intervenen a l’aula 
 

Nombre de reunions realitzades a la programació de dos 
mestres a l’aula/nombre de sessions programades a tal 
efecte*100 
 

0 al 25% 
 
 

De 
reunions 

25% al 
50% 
 

De 
reunions 

50% al 75%  
 

De reunions 

75% al 
100%  
 

De 
reunions 

Considerarem assolit l’objectiu si es realitzen el 70% 
de les reunions programades. 

 

*Índex de reunions de claustre dedicades a la 
reflexió educativa. 
 

Nombre de claustres dedicats a la pràctica reflexiva/nombre de 
claustres programats a tal efecte*100 
 

0 al 25% 
 

De 
claustres 

25% al 50% 
 

De claustres 

50% al 
75%  
De claustres 

75% al 
100%  
De claustres 

Considerarem assolit l’objectiu si es realitzen el 60% 
dels claustres programats a tal efecte. 

 

RECURSOS I RESPONSABLES: 
Recursos: 
*Formació del professorat al voltant del tractament de la inclusió amb la presència de dos mestres 
a l’aula( formació específica de les mestres d’EE i EAP). 
*L’experiència sobre la pròpia pràctica educativa dels/ de les mestres que comparteixen aula. 
*Incorporació de les mestres d’EE i SIEI a l’aula ordinària. 
Responsables: 
Els/les tutors/es, les mestres d’EE, la cap d’estudis i la directora. 
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OBJECTIU 2.13.- Actualitzar el format i presentació de la web de l’escola d’acord amb l’entorn NODES. 

ESTRATÈGIES I ACTUACIONS INDICADORS D’AVALUACIÓ 

Estratègies: 
*Modificació del format de presentació de 
l’espai web de l’escola. 
 
Actuacions: 
*Definir la figura del coordinador web 
concretant les seves responsabilitats. 
*Donar d’alta els permisos pertinents per a 
poder treballar en aquest nou entorn. 
*Anar modificant progressivament la 
presentació de la pàgina web de l’escola. 
 

*Índex d’actualització de la web segons el nou 
format NODES. 
 
Seccions de la pàgina web actualitzades/nombre total de 
seccions de la pàgina web del centre*100 
 

0 al 25% 
 
 

De 
seccions 
actualitz
ades 

25% al 
50% 
 

De 
seccions 
actualitzad
es 

50% al 75%  
 
 

De seccions 
actualitzades 

75% al 
100%  
 

De 
seccions 
actualitzad
es 

Considerarem assolit l’objectiu si s’actualitzen un 
85% de les seccions. 

 

RECURSOS I RESPONSABLES: 
Recursos: 
*Formació del coordinador del web sobre l’entorn Nodes. 
*Els recursos propis de l’entorn Nodes. 
Responsables: 
*El coordinador web, els/les mestres autoritzats per a poder publicar informacions i l’equip 
directiu. 
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OBJECTIU 2.14.- Avançar en l’actualització de la documentació normativa de centre. 
Presentar el PEC a tota la comunitat educativa, així com les modificacions-actualitzacions de les NOF, segons 
les noves propostes organitzatives i de funcionament del centre. 

ESTRATÈGIES I ACTUACIONS INDICADORS D’AVALUACIÓ 

Estratègies: 
*Presentació al claustre del PEC modificat 
d’acord amb el nou Projecte de Direcció. 
*El mateix, a tota la comunitat educativa 
mitjançant la seva publicació en la web del 
centre. 
*Revisió i actualització de les NOF. 
 
Actuacions: 
*Revisar i modificar el PEC d’acord amb els nous 
decrets d’Educació, incloent-hi un sistema clar 
d’indicadors. 
*Fer partícip al claustre de la composició del 
PEC, així com a la resta de la comunitat 
educativa. (volem una escola flexible, oberta, 
democràtica. Busquem i elaborem entre 
tots/es les estratègies i els compromisos 
perquè això sigui una realitat) 
*Incorporar les noves aportacions que es vagin 
produint a les NOF, d’acord amb els canvis 
organitzatius i de funcionament del centre i a les 
normes d’organització d’inici de curs. 
 
 
 

*Índex de modificacions i actualitzacions de les 
NOF. 
 
Nombre real de modificacions de normatives o documents de 
les NOF /nombre de propostes plantejades a modificar al llarg 
del curs*100 
 
Propostes normatives a modificar: 
-Normativa d’entrades-sortides alumnat. 
-Carta de compromís. 
-Autoritzacions sortides alumnat. 
-Autoritzacions recollida alumnat. 
-Reagrupaments alumnat en acabar els cicles. 
 

0 al 25% 
 
 

De 
modifica
cions 

25% al 
50% 
 

De 
modificacio
ns 

50% al 75%  
 
 

De 
modificacion
s 

75% al 
100%  
 

De 
modificacio
ns 

Considerarem assolit l’objectiu si es realitzen el 60% 
de les modificacions programades. 

 
*Grau de satisfacció del claustre i les famílies pel 
que fa a l’elaboració i contingut del PEC.  
 
Enquesta de satisfacció del claustre i de les famílies respecte al 
PEC 
 

0 al 25% 
 
 

De 
valoracio
ns 
positives  

25% al 
50% 
 

De 
valoracions 
positives 

50% al 75%  
 
 

De 
valoracions 
positives 

75% al 
100%  
 

De 
valoracions 
positives 

Considerarem assolit l’objectiu si el 80% de les 
valoracions son positives. 

 

 RECURSOS I RESPONSABLES: 
Recursos: 
*El PEC del centre. 
*Les NOF del centre. 
*Les Normes d’Organització d’Inici de Curs publicades pel Departament d’Ensenyament. 
Responsables: 
L’equip directiu. 
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OBJECTIU 2.15.- Consolidar la participació conjunta de la nostra escola amb altres centres educatius o 
entitats, del municipi o externes, vinculades amb l’esport , la dansa i el lleure. 

ESTRATÈGIES I ACTUACIONS INDICADORS D’AVALUACIÓ 

Estratègies: 
*Consolidació dels vincles amb la Llar d’Infants 
El Cel Blau i l’Esplai Fontsanta. 
 
*Continuïtat de les col·laboracions  amb entitats 
que promouen els esports al municipi. 
 
*Col·laboració amb alguna escola de dansa (del 
municipi o externa) per a donar a conèixer altres 
possibilitats en la creació i el moviment dels 
infants. 
 

*Índex d’activitats compartides amb altres 
entitats del municipi. 
 
Nombre d’activitats en que l’Escola Suris participa amb altres 
entitats del municipi/nombre d’activitats programades*100 
 

0 al 25% 
 
 

Activitats  

25% al 
50% 
 

Activitats  

50% al 
75%  
 

Activitats  

75% al 
100%  
 

Activitats  

Considerarem assolit l’objectiu si es realitzen el 90% 
de les activitats programades. 

 

 

RECURSOS I RESPONSABLES: 
Recursos: 
*La disponibilitat de les diferents entitats esportives. 
*Les gestions dels mestres especialistes d’EF perquè això sigui possible. 
*Col·laboració de l’Ajuntament de Cornellà. 
*Comunicació i trobades amb la directora de la LLar d’Infants “El Cel Blau”. 
 
Responsables: 
*Els mestres especialistes d’EF. 
*La directora i la cap d’estudis. 
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4. ASPECTES ORGANITZATIUS I DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE 
 

4.1- Organigrama del centre (òrgans de govern, de coordinació, tutories, 

especialistes, comissions, departaments, personals PAS, altres). 
 

EQUIP DE MESTRES I DISTRIBUCIÓ DE TUTORIES 

 

P3A Lourdes Ballesta 

P3B Amanda Bou 

P4A Verónica Arias 

P4B Marta Cirera 

P5A Mireia Pérez 

P5B Olga González (Coordinació TAC) 

1rA Pilar Garcia (Coordinació CI) 

1rB Nati Serrano 

2nA Carol Serrano 

2nB Silvina Castelló 

3rA Mónica Requena 

3rB Mª Àngels Bolos (Coordinació CM) 

4tA Víctor Sanchez 

4tB Marian Duran 

4tC Maria Perez 

5èA Gracia Manzano  

5èB Júlia Areste 

5èC Cesar Montejano 

6èA Núria Marfil (Coordinació CS) 

6èB Rosa Tebar 
 

Tècnica Ed Infantil Amparo Muñiz 

Reforç Infantil Núria Molina (Coordinadora Ed. Infantil) 

Reforç Primària Yolanda Garrido  

Susana Sanandrés 

Ed. Especial Olga Perez (CM i CS) 

Núria Fargas (EI, CI i Coordinació Riscos Laborals)  

Unitat Suport Ed. Especial Elena Cosculluela 

Educadora USEE Asun Leon 

Aula Acollida Mireia Gómez 

Ed. Física Carles Ors  

Angel Cano (Coordinador web) 

Ed. Artística Lourdes Rodon  

Cesc Ardeo 

Llengua Anglesa Marta Bravo (Ei i CI)  

Micaela Ruiz (CM i CS) 
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Pilar Garcia (UD 2n i 3r) 

Júlia Areste (UD 4t i Reforç 5è) 

Lourdes Rodon (GEP 6è) 

  

Equip Directiu Directora            Yolanda Garrido Salas 

 Cap d’Estudis      Susana Sanandrés Luna 

 Secretari             Carles Ors Pons 

 

Personal d’administració i serveis 

 

Conserge Jordi Nobile 
Administrativa Yolanda González 
Cuiner Manuel Serrano 
Coordinadora de monitors/es Mariví López 
Servei d’acollida matí i tarda Mariví López 
 

L' escola té contractada la Cooperativa Roca-González per oferir els serveis de monitoratge de 
menjador. 
L'empresa que s'encarrega dels menús i personal de cuina també és Roca-González. 
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4.2.- Horari general: alumnes, professorat i Equip Directiu. 

 

Horari del professorat de l’1 al 9 de Setembre i del 22 al 30 de Juny 
 

Matí de 9:00 a 15:OO hores 
 

Horari del professorat a partir del 12 de Setembre 
 
Professorat d’Infantil i Primària d’acord amb l’horari personalitzat: 

- Dilluns i dimarts de 9h. a 14h. i de 15h. a 16:30h.  
- Dimecres i dijous de 9h. a 13:30h. i de 15h. a 16:30h.  
- Divendres: de 9h a 12:30h i de 15h. a 16:30h.  

 
Horari escolar (alumnes) a partir del 12 de Setembre 
 
Infantil i Primària: 

- Matí: 9 - 12’30h. 
- Tarda: 15 - 16’30h. 

 
Distribució horària 

9:00 - 10:00  Classe 
10:00 - 11:00  Classe 
11:00 - 11:30  Esbarjo 
11:30 - 12:30  Classe 
 
15:00 - 15:45  Classe 
15:45 - 16:30  Classe 

 

 

Horari d’atenció a les famílies: 

 

Directora: Dilluns de 9 a 10 hores i Dimecres de 15 a 16 hores 
Cap d’Estudis: Divendres de 9 a 10 hores 
Secretària: Dimecres de 9 a 10 hores 
 
Tutors d’Educació Infantil i Primària: Dijous de 12:30 a 13:30 h  amb cita prèvia.  
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4.3.- Regulació interna de substitucions. 

 

En previsió de les possibles absències del professorat, hi haurà un quadre de suplències per poder 

substituir automàticament als mestres que justifiquin la seva absència. Aquest quadre serà públic. 

Tot i això, es prioritzaran els següents criteris a seguir en cas de substitució per absència de curta 

durada: 

- 2 mestres a l’aula: si un dels dos falta, l’altre es fa càrrec de tot el grup. 

- Agrupaments flexibles: es reparteixen els alumnes entre els altres grups. 

- Coordinadors: s’intentarà que les substitucions no afectin a aquells mestres que tinguin reducció 

d’una hora per coordinació de cicle o alguna altra coordinació. 

- Sortides: caldrà preveure que els dies que es faci l’activitat el/la tutor/a i/o especialista implicat 

pugui assumir l’acompanyament del seu grup d’alumnes en horari de matí i tarda (si aquesta activitat 

ocupa tota la franja horària). 

- Resta de guàrdies: les assumirà l’equip directiu. 
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4.4.- Calendari de reunions. 

 

Reunions de nivell 

 

A l’inici de curs, es farà una reunió informativa amb les famílies per tal d’informar-los de 
l’organització general del curs.  
 

Les dates de reunió de famílies són les següents: 

 

Educació Infantil (P3, P4 i P5): dilluns 8 d'octubre 

1r: dimecres 3 d'octubre 

2n: dimarts 9 d'octubre 

CM (3r i 4t): dijous 4 d'octubre 

5è: dilluns 1 d'octubre 

6è: dijous 27 de setembre 

 

Les reunions seran a les 16:45h de la tarda. 

 

Entrevistes famílies 

 

Els tutors i tutores dels grups classe tenen assignada una hora de reunions amb famílies, els dijous de 

12:30 a 13:30 hores. A més a més, les exclusives d’una setmana dels mes de febrer es dediquen a 

reunions amb famílies. 

 

Reunions de mestres 

 

Les reunions de mestres en horari d’exclusiva estan organitzats de la següent manera: 

 

Dilluns 12:30-14h: SEP (6è fora d’horari lectiu)/NIVELL (amb els mestres que intervenen 

conjuntament a l’aula) 

Dimarts 12:30-14h: CLAUSTRE/COMISSIONS 

Dimecres 12:30-13:30h: CICLE/CLAUSTRE (1 al mes Extraordinari) 

Dijous 12:30-13:30h: FAMÍLIES/COORDINACIÓ PROJECTES 

 

A final de cada mes, l’equip directiu envia un calendari amb les reunions programades pel mes 

següent, així com les sortides escolars o altres activitats curriculars, per tal de facilitar l’organització 

de tots els membres del claustre. 
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4.5.- Calendari d’avaluacions. 

 

Les dates marcades per les Juntes d’Avaluació són les següents: 

 

CURS 1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 

P3  30 Gener 2019 29 Maig 2019 

P4  29 Gener 2019 28 Maig 2019 

P5  28 Gener 2019 30 Maig 2019 

1r 12 Desembre 2018 13 Març 2019 11 Juny 2019 

2n 5 Desembre 2018 19 Març 2019 12 Juny 2019 

3r 4 Desembre 2018 20 Març 2019 6 Juny 2019 

4t 3 Desembre 2018 12 Març 2019 4 Juny 2019 

5è 10 Desembre 2018 11 Març 2019 3 Juny 2019 

6è 11 Desembre 2018 18 Març 2019 5 Juny 2019 

 

A les Juntes d’Avaluació s’analitzarà el funcionament del grup-classe, les relacions establertes entre 

els alumnes, així com els resultats acadèmics obtinguts pels mateixos, per tal d’establir estratègies de 

millora de cara al següent trimestre. 

 

A les reunions d’avaluació hi assistiran: mestre tutor, mestres de suport, mestres especialistes, 

mestres EE i SIEI (si intervenen al grup) i un membre de l’equip directiu. 
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4.6.- Formació/plans de centre. 
 

La formació permanent del professorat és necessària per tal de poder oferir al nostre alumnat allò 

que es creu necessari amb la qualitat adient. Per això gairebé la totalitat del professorat participa en 

diferents cursos organitzats pel Pla de Formació de Zona (PFZ), el Departament d’Ensenyament i 

altres organismes competents. A més a més, com a centre participem al Taller AIL 5, com a 

seguiment de la formació realitzada en cursos anteriors (AIL i ILEC) 
 

A més també gran part del professorat participa en les conferències organitzades pel Centre de 

Recursos Pedagògics de Zona. 

Activitat Participants 

Coordinació primària - secundària a Cornellà de Llobregat Cap d’Estudis i Coordinad CS 

L'organització del centre. Coordinació de les direccions a Cornellà de 
Llobregat 

Directora 

Estratègies de millora en la metodologia i l'organització del centre. Caps 
d'Estudi 

Cap d’Estudis 

Coordinació de secretaris i secretàries dels centres Secretari 

Coordinació de l'etapa 0-6 a la zona Coordinadora EI 

Formació de professionals que fan suport a la inclusió SEEZ Mestres EE 

Coordinació en tecnologia de l'aprenentatge i coneixement Coordinadora TAC 

Biblioteques escolars de Cornellà (BEC) Coordinadora Biblioteca 

Dinamització de l'anglès a Cornellà de Llobregat 2 mestres anglès 

Música i danses (Edudansa) a Cornellà de Llobregat 2 mestres de música 

Didàctica de l'àrea d'Educació Física a Cornellà de Llobregat 2 mestres EF 

Projectes de treball i eines d'avaluació Cap d’estudis i 2 mestres 

Avaluació formadora: canviem la pràctica a l'aula 13 membres del claustre 

Educació per a la sostenibilitat a primària i secundària 1 mestra 

Formació d'Excel·lència per a direccions Directora 

Formació d'Excel·lència per a caps d'estudi Cap d’estudis 

Toquem les matemàtiques 2 mestres CI 

Elaboració de punts de llibre 1 mestre per cicle 

Els ambients d'aprenentatge a infantil i primària 10 membres del claustre 

Neuroeducació. Aportacions a l'ensenyament i l'aprenentatge de l'alumnat 
d'Infantil i CI 

5 mestres del claustre 

Intervenció educativa en alumnat amb condició de l’espectre autista (CEA) 5 mestres del claustre 

Tertulies pedagògiques. Compartim Projectes a Primària 5 mestres del claustre 

Cicle de conferències 10 mestres del claustre 

Conferència Neurociència i Etapa infantil 12 mestres del claustre 

Jornades d'intercanvi 5 mestres del claustre 

Programació competencial de l'àrea de Llengües estrangeres 4 mestres del claustre 

Coordinació LIC Coordinador lingüístic 

Xarxa de competències bàsiques territorial 
Assessorament. ESC Suris (Cornellà de Llobregat).  

8 mestres del claustre 

Coordinació de la Xarxa de competències bàsiques Territorial Cap d’estudis i 1 mestra 

Formació CuEmE Tutors 5è i Cap d’Estudis 

Formació Edulab 16 mestres del claustre 

Formació Cantània Mestra de música 

Formació Musical Participatiu 2 mestres de música 

  

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/gafoas/pk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_header=Men%C3%BA%5epk_for_mod_menu.p_for_opcions_menu?p_perfil=RES*Cerca%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_form_cons_res?p_submit=Llistar%2520activitat/s*Llista%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_curs=2018-2019%26p_curs_txt=2018-2019%26p_paginar=N%26p_page_size=10%26p_submit=Llistar%20activitat/s%26p_ordre=C%26p_inici=1&p_codi=3060031306&p_curs=2018-2019
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/gafoas/pk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_header=Men%C3%BA%5epk_for_mod_menu.p_for_opcions_menu?p_perfil=RES*Cerca%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_form_cons_res?p_submit=Llistar%2520activitat/s*Llista%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_curs=2018-2019%26p_curs_txt=2018-2019%26p_paginar=N%26p_page_size=10%26p_submit=Llistar%20activitat/s%26p_ordre=C%26p_inici=1&p_codi=3060051306&p_curs=2018-2019
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/gafoas/pk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_header=Men%C3%BA%5epk_for_mod_menu.p_for_opcions_menu?p_perfil=RES*Cerca%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_form_cons_res?p_submit=Llistar%2520activitat/s*Llista%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_curs=2018-2019%26p_curs_txt=2018-2019%26p_paginar=N%26p_page_size=10%26p_submit=Llistar%20activitat/s%26p_ordre=C%26p_inici=1&p_codi=3060051306&p_curs=2018-2019
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/gafoas/pk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_header=Men%C3%BA%5epk_for_mod_menu.p_for_opcions_menu?p_perfil=RES*Cerca%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_form_cons_res?p_submit=Llistar%2520activitat/s*Llista%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_curs=2018-2019%26p_curs_txt=2018-2019%26p_paginar=N%26p_page_size=10%26p_submit=Llistar%20activitat/s%26p_ordre=C%26p_inici=1&p_codi=3060071306&p_curs=2018-2019
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/gafoas/pk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_header=Men%C3%BA%5epk_for_mod_menu.p_for_opcions_menu?p_perfil=RES*Cerca%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_form_cons_res?p_submit=Llistar%2520activitat/s*Llista%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_curs=2018-2019%26p_curs_txt=2018-2019%26p_paginar=N%26p_page_size=10%26p_submit=Llistar%20activitat/s%26p_ordre=C%26p_inici=1&p_codi=3060071306&p_curs=2018-2019
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/gafoas/pk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_header=Men%C3%BA%5epk_for_mod_menu.p_for_opcions_menu?p_perfil=RES*Cerca%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_form_cons_res?p_submit=Llistar%2520activitat/s*Llista%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_curs=2018-2019%26p_curs_txt=2018-2019%26p_paginar=N%26p_page_size=10%26p_submit=Llistar%20activitat/s%26p_ordre=C%26p_inici=1&p_codi=3060081306&p_curs=2018-2019
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/gafoas/pk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_header=Men%C3%BA%5epk_for_mod_menu.p_for_opcions_menu?p_perfil=RES*Cerca%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_form_cons_res?p_submit=Llistar%2520activitat/s*Llista%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_curs=2018-2019%26p_curs_txt=2018-2019%26p_paginar=N%26p_page_size=10%26p_submit=Llistar%20activitat/s%26p_ordre=C%26p_inici=1&p_codi=3060121306&p_curs=2018-2019
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/gafoas/pk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_header=Men%C3%BA%5epk_for_mod_menu.p_for_opcions_menu?p_perfil=RES*Cerca%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_form_cons_res?p_submit=Llistar%2520activitat/s*Llista%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_curs=2018-2019%26p_curs_txt=2018-2019%26p_paginar=N%26p_page_size=10%26p_submit=Llistar%20activitat/s%26p_ordre=C%26p_inici=1&p_codi=3060140512&p_curs=2018-2019
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/gafoas/pk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_header=Men%C3%BA%5epk_for_mod_menu.p_for_opcions_menu?p_perfil=RES*Cerca%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_form_cons_res?p_submit=Llistar%2520activitat/s*Llista%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_curs=2018-2019%26p_curs_txt=2018-2019%26p_paginar=N%26p_page_size=10%26p_submit=Llistar%20activitat/s%26p_ordre=C%26p_inici=1&p_codi=3060150529&p_curs=2018-2019
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/gafoas/pk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_header=Men%C3%BA%5epk_for_mod_menu.p_for_opcions_menu?p_perfil=RES*Cerca%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_form_cons_res?p_submit=Llistar%2520activitat/s*Llista%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_curs=2018-2019%26p_curs_txt=2018-2019%26p_paginar=N%26p_page_size=10%26p_submit=Llistar%20activitat/s%26p_ordre=C%26p_inici=1&p_codi=3060161306&p_curs=2018-2019
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/gafoas/pk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_header=Men%C3%BA%5epk_for_mod_menu.p_for_opcions_menu?p_perfil=RES*Cerca%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_form_cons_res?p_submit=Llistar%2520activitat/s*Llista%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_curs=2018-2019%26p_curs_txt=2018-2019%26p_paginar=N%26p_page_size=10%26p_submit=Llistar%20activitat/s%26p_ordre=C%26p_inici=1&p_codi=3060191306&p_curs=2018-2019
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/gafoas/pk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_header=Men%C3%BA%5epk_for_mod_menu.p_for_opcions_menu?p_perfil=RES*Cerca%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_form_cons_res?p_submit=Llistar%2520activitat/s*Llista%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_curs=2018-2019%26p_curs_txt=2018-2019%26p_paginar=N%26p_page_size=10%26p_submit=Llistar%20activitat/s%26p_ordre=C%26p_inici=1&p_codi=3060211306&p_curs=2018-2019
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/gafoas/pk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_header=Men%C3%BA%5epk_for_mod_menu.p_for_opcions_menu?p_perfil=RES*Cerca%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_form_cons_res?p_submit=Llistar%2520activitat/s*Llista%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_curs=2018-2019%26p_curs_txt=2018-2019%26p_paginar=N%26p_page_size=10%26p_submit=Llistar%20activitat/s%26p_ordre=C%26p_inici=1&p_codi=3060221306&p_curs=2018-2019
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/gafoas/pk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_header=Men%C3%BA%5epk_for_mod_menu.p_for_opcions_menu?p_perfil=RES*Cerca%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_form_cons_res?p_submit=Llistar%2520activitat/s*Llista%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_curs=2018-2019%26p_curs_txt=2018-2019%26p_paginar=N%26p_page_size=10%26p_submit=Llistar%20activitat/s%26p_ordre=C%26p_inici=1&p_codi=3060251306&p_curs=2018-2019
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/gafoas/pk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_header=Men%C3%BA%5epk_for_mod_menu.p_for_opcions_menu?p_perfil=RES*Cerca%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_form_cons_res?p_submit=Llistar%2520activitat/s*Llista%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_curs=2018-2019%26p_curs_txt=2018-2019%26p_paginar=N%26p_page_size=10%26p_submit=Llistar%20activitat/s%26p_ordre=C%26p_inici=1&p_codi=3060271306&p_curs=2018-2019
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/gafoas/pk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_header=Men%C3%BA%5epk_for_mod_menu.p_for_opcions_menu?p_perfil=RES*Cerca%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_form_cons_res?p_submit=Llistar%2520activitat/s*Llista%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_curs=2018-2019%26p_curs_txt=2018-2019%26p_paginar=N%26p_page_size=10%26p_submit=Llistar%20activitat/s%26p_ordre=C%26p_inici=1&p_codi=3060281306&p_curs=2018-2019
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/gafoas/pk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_header=Men%C3%BA%5epk_for_mod_menu.p_for_opcions_menu?p_perfil=RES*Cerca%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_form_cons_res?p_submit=Llistar%2520activitat/s*Llista%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_curs=2018-2019%26p_curs_txt=2018-2019%26p_paginar=N%26p_page_size=10%26p_submit=Llistar%20activitat/s%26p_ordre=C%26p_inici=1&p_codi=3060301306&p_curs=2018-2019
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/gafoas/pk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_header=Men%C3%BA%5epk_for_mod_menu.p_for_opcions_menu?p_perfil=RES*Cerca%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_form_cons_res?p_submit=Llistar%2520activitat/s*Llista%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_curs=2018-2019%26p_curs_txt=2018-2019%26p_paginar=N%26p_page_size=10%26p_submit=Llistar%20activitat/s%26p_ordre=C%26p_inici=1&p_codi=3060311306&p_curs=2018-2019
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/gafoas/pk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_header=Men%C3%BA%5epk_for_mod_menu.p_for_opcions_menu?p_perfil=RES*Cerca%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_form_cons_res?p_submit=Llistar%2520activitat/s*Llista%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_curs=2018-2019%26p_curs_txt=2018-2019%26p_paginar=N%26p_page_size=10%26p_submit=Llistar%20activitat/s%26p_ordre=C%26p_inici=1&p_codi=3060321306&p_curs=2018-2019
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/gafoas/pk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_header=Men%C3%BA%5epk_for_mod_menu.p_for_opcions_menu?p_perfil=RES*Cerca%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_form_cons_res?p_submit=Llistar%2520activitat/s*Llista%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_curs=2018-2019%26p_curs_txt=2018-2019%26p_paginar=N%26p_page_size=10%26p_submit=Llistar%20activitat/s%26p_ordre=C%26p_inici=1&p_codi=3060361306&p_curs=2018-2019
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/gafoas/pk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_header=Men%C3%BA%5epk_for_mod_menu.p_for_opcions_menu?p_perfil=RES*Cerca%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_form_cons_res?p_submit=Llistar%2520activitat/s*Llista%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_curs=2018-2019%26p_curs_txt=2018-2019%26p_paginar=N%26p_page_size=10%26p_submit=Llistar%20activitat/s%26p_ordre=C%26p_inici=1&p_codi=3060441306&p_curs=2018-2019
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/gafoas/pk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_header=Men%C3%BA%5epk_for_mod_menu.p_for_opcions_menu?p_perfil=RES*Cerca%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_form_cons_res?p_submit=Llistar%2520activitat/s*Llista%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_curs=2018-2019%26p_curs_txt=2018-2019%26p_paginar=N%26p_page_size=10%26p_submit=Llistar%20activitat/s%26p_ordre=C%26p_inici=1&p_codi=3060451306&p_curs=2018-2019
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/gafoas/pk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_header=Men%C3%BA%5epk_for_mod_menu.p_for_opcions_menu?p_perfil=RES*Cerca%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_form_cons_res?p_submit=Llistar%2520activitat/s*Llista%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_curs=2018-2019%26p_curs_txt=2018-2019%26p_paginar=N%26p_page_size=10%26p_submit=Llistar%20activitat/s%26p_ordre=C%26p_inici=1&p_codi=3060451306&p_curs=2018-2019
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/gafoas/pk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_header=Men%C3%BA%5epk_for_mod_menu.p_for_opcions_menu?p_perfil=RES*Cerca%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_form_cons_res?p_submit=Llistar%2520activitat/s*Llista%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_curs=2018-2019%26p_curs_txt=2018-2019%26p_paginar=N%26p_page_size=10%26p_submit=Llistar%20activitat/s%26p_ordre=C%26p_inici=1&p_codi=3060471306&p_curs=2018-2019
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/gafoas/pk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_header=Men%C3%BA%5epk_for_mod_menu.p_for_opcions_menu?p_perfil=RES*Cerca%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_form_cons_res?p_submit=Llistar%2520activitat/s*Llista%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_curs=2018-2019%26p_curs_txt=2018-2019%26p_paginar=N%26p_page_size=10%26p_submit=Llistar%20activitat/s%26p_ordre=C%26p_inici=1&p_codi=3060501306&p_curs=2018-2019
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/gafoas/pk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_header=Men%C3%BA%5epk_for_mod_menu.p_for_opcions_menu?p_perfil=RES*Cerca%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_form_cons_res?p_submit=Llistar%2520activitat/s*Llista%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_curs=2018-2019%26p_curs_txt=2018-2019%26p_paginar=N%26p_page_size=10%26p_submit=Llistar%20activitat/s%26p_ordre=C%26p_inici=1&p_codi=3060521306&p_curs=2018-2019
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/gafoas/pk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_header=Men%C3%BA%5epk_for_mod_menu.p_for_opcions_menu?p_perfil=RES*Cerca%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_form_cons_res?p_submit=Llistar%2520activitat/s*Llista%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_curs=2018-2019%26p_curs_txt=2018-2019%26p_paginar=N%26p_page_size=10%26p_submit=Llistar%20activitat/s%26p_ordre=C%26p_inici=1&p_codi=3060531306&p_curs=2018-2019
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/gafoas/pk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_header=Men%C3%BA%5epk_for_mod_menu.p_for_opcions_menu?p_perfil=RES*Cerca%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_form_cons_res?p_submit=Llistar%2520activitat/s*Llista%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_curs=2018-2019%26p_curs_txt=2018-2019%26p_paginar=N%26p_page_size=10%26p_submit=Llistar%20activitat/s%26p_ordre=C%26p_inici=1&p_codi=3060561306&p_curs=2018-2019
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/gafoas/pk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_header=Men%C3%BA%5epk_for_mod_menu.p_for_opcions_menu?p_perfil=RES*Cerca%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_form_cons_res?p_submit=Llistar%2520activitat/s*Llista%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_curs=2018-2019%26p_curs_txt=2018-2019%26p_paginar=N%26p_page_size=10%26p_submit=Llistar%20activitat/s%26p_ordre=C%26p_inici=1&p_codi=3060601306&p_curs=2018-2019
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/gafoas/pk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_header=Men%C3%BA%5epk_for_mod_menu.p_for_opcions_menu?p_perfil=RES*Cerca%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_form_cons_res?p_submit=Llistar%2520activitat/s*Llista%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_curs=2018-2019%26p_curs_txt=2018-2019%26p_paginar=N%26p_page_size=10%26p_submit=Llistar%20activitat/s%26p_ordre=C%26p_inici=1&p_codi=3061201306&p_curs=2018-2019
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/gafoas/pk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_header=Men%C3%BA%5epk_for_mod_menu.p_for_opcions_menu?p_perfil=RES*Cerca%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_form_cons_res?p_submit=Llistar%2520activitat/s*Llista%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_curs=2018-2019%26p_curs_txt=2018-2019%26p_paginar=N%26p_page_size=10%26p_submit=Llistar%20activitat/s%26p_ordre=C%26p_inici=1&p_codi=3061441306&p_curs=2018-2019
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/gafoas/pk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_header=Men%C3%BA%5epk_for_mod_menu.p_for_opcions_menu?p_perfil=RES*Cerca%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_form_cons_res?p_submit=Llistar%2520activitat/s*Llista%20d%27activitats%5epk_for_mod_res.p_for_cons_activitats?p_curs=2018-2019%26p_curs_txt=2018-2019%26p_paginar=N%26p_page_size=10%26p_submit=Llistar%20activitat/s%26p_ordre=C%26p_inici=1&p_codi=3061600509&p_curs=2018-2019
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4.7.- Pla educatiu de l’entorn. 

 

L’Escola Suris participa, amb diferents entitats del barri i de la ciutat, en activitats conjuntes de 

coordinació i col·laboració per afavorir una educació integral de tot l’alumnat del centre.  

 

Com a centre col·laborem amb les següents entitats realitzant les activitats mencionades a 

continuació: 

 

ENTITAT ACTIVITAT 

EBM Cel Blau - Concert de Nadal CM a l’EBM 
- Taller de ceràmica P2-6è al 3r trimestre 
- Matí de germanor P2-P3 per la 

presentació d’espais 
- Reunions de traspàs 1r cicle EI a 2n Cicle 

E Infantil 

INS Martí i Pol i INS Joan Miró - Jornada matemàtica 
- Reunions de Coordinació Primària - 

Secundària 
- Visites comentades als instituts previs al 

període de preinscripció. 

Citilab - Edulab 

Esplai Fontsanta - Reunions periòdiques de coordinació per 
una actuació conjunta i seguiment de  
l’alumnat que assisteix a l’esplai. 

Entitats esportives de la ciutat de Cornellà - Promoció Bàsquet Cornellà a l’escola 
- Promoció Karate a l’escola 
- Promoció Triatló a l’escola 
- Promoció tennis CIT 
- Jornades d’atletisme 3r i 5è 
- Olimpiades esportives 4t i 6è 
- Jornades Jocs del Món 2n 

Grup de treball Mestres de Música Cornellà Edudansa 

BEC (Biblioteques Escolars Cornellà) Mostra de Punt de Llibre 
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4.8.- Sortides escolars. 
 

Pel present curs 2018-2019 hi ha programades les següents activitats pedagògiques i sortides 

escolars, relacionades amb els objectius proposats a la PGA que ara exposem. 
 

PRIMER TRIMESTRE 
 

CURS DATA ACTIVITAT -SORTIDA 

P3 FINALS OCTUBRE Matí PARC DE LA INFANTA   

P3 18-12-18 Matí PALAU DE LA MÚSICA   

P4 16-10-18 Matí FESTIVAL DE PALLASSOS 

P4 7-11-18 Tot el dia LA TARDOR A CAN RIGOL 

P5 16-10-18 Matí FESTIVAL DE PALLASSOS 

P5 7-11-18 Tot el dia LA TARDOR AL XARAGALL 

P3 A CONCRETAR SOLISTES A L’AULA 

P3 A CONCRETAR CONEGUEM ELS ANIMALS 
 

CURS DATA ACTIVITAT - LLOC 

1r 16-10-2018 Festival de Pallassos (Cornellà de Llobregat) 11´15h 

1r 18-10-2018 Granja Can Montcau (La Roca del Vallés) Tot el dia 

1r 19-11-2018 Taller de ciència divertida: Esmorzar nutritiu (aula) matí  10-11//11’30-12’30 

1r 20-12-2018  Fira de Nadal (Cornellà) Matí 
 

CURS DATA ACTIVITAT - LLOC 

2n 09-10-2018 La Verema (Sant Martí Sarroca ) Tot el dia 

2n 16-10-2018 Festival de Pallassos (Cornellà de Llobregat)  11´15 h 

2n 20-12-2018  Fira de Nadal (Cornellà) Matí 
 

CURS DATA ACTIVITAT - LLOC 

3r 24-10-18 Sortida de tardor a Collserola. Tot el dia 

4t 7-11-18 Sortida de tardor a Collserola. Tot el dia 

3r-4t 16-10-18 Festival de pallassos. “Còsmic” 

4t 12-11-18 Museu de les matemàtiques. Tot el dia 

3r 11 i 18-12-18 Coneguem l’Ajuntament 

3r 19-12-18 T’explico la meva escola 

3r Per concretar Promoció esportiva. Atletisme 

3r-4t 20-12-18 FIRAJOC 
 

CURS DATA ACTIVITAT - LLOC 

5è 28-9-18    Exhibició canina (Davant estadi Espanyol) 

5è 15-10-18   Festival de pallassos 

5è Setembre-Octubre Promoció esportiva karate 

5è Novembre Promoció esportiva rugby 

5è 28-11-18 (tot el dia) Vilanova i la  Geltrú 

5è Desembre Escalada (Can Mercader) 

5è 20-12-18 FIRAJOC 
 

CURS DATA ACTIVITAT - LLOC 

6è 15-10-18   Festival de pallassos 

6è Setembre-Octubre Promoció esportiva karate 

6è Novembre Promoció esportiva rugby 

6è 21-11-18 Dia internacional de la Infància 

6è 28-11-18 (tot el dia) Mines de Gavà 

6è Desembre Escalada (Can Mercader) 

6è 20-12-18 FIRAJOC 
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SEGON TRIMESTRE 
 

CURS DATA ACTIVITAT -SORTIDA 

P3 1-2-19 Matí FUNDACIÓ JOAN MIRÓ 

P3 A CONCRETAR TEATRE A L’ESCOLA  

P5 2-4-18 Matí EL PLANETARI   

P4 A CONCRETAR TEATRE A L’ESCOLA  

P4 A CONCRETAR CONEGUEM ELS ANIMALS 

P5 21-2-19 Matí LA PEDRERA 
 

CURS DATA ACTIVITAT - LLOC 

1r Finals febrer – principis de març  Taller de rèptils (Escola) Matí 

1r 12,13 o 14 març Teatre  “El secret del pirata” (Patronat de Cornellà ) Matí 

1r 11-4-2019 Els Músics de Bremen (Liceu, Barcelona ) Matí : 11’00 
 

CURS DATA ACTIVITAT - LLOC 

2n 08-01-2019 Ens endinsem en la biblioteca 

(Biblioteca Marta Mata, Cornellà) Matí: 10-11 // 11-12 

2n 05-02-2019 Taller de ciència divertida: El cos quina màquina 

(Escola ) Matí : 10-11// 11?30-12’30 

2n 19-2-2019 Visita fàbrica Danone (Parets del Vallés ) Matí 

2n 12,13 o 14 març Teatre  “El secret del pirata” (Patronat de Cornellà ) Matí 

2n 11-4-2019 Els Músics de Bremen (Liceu, Barcelona ) Matí : 11’00 

2n Pendent de confirmar Educació per a la mobilitat segura (Escola) 
 

CURS DATA ACTIVITAT - LLOC 

4t 21-1-19 Educació vial (aula) 

3r-4t 15-1-19 Mercat de les flors. “Dan Dan Dansa” 

3r 28-1-19 Ciència divertida. “Sura o no sura”  

4t 29-1-19 Ciència divertida “Reacciona…Tenim química” 

4t 12,13 i 14 -2-19 Colònia Güell 

3r 27-2-19 Cim d’Àligues. Tot el dia 

3r Per concretar Tennis 

4t Per concretar Tennis 

3r 5-4-19 Edudansa 

4t 9-4-19 Olimpíades 
 

CURS DATA ACTIVITAT - LLOC 

5è Gener Promoció bàsquet a l’escola 

5è Febrer Triatló 

5è Març Tennis - pàdel 

5è Data a concretar Bitlles catalanes a l’escola 

5è  Març Cursa d’ orientació 

5è Data a concretar Ciència divertida (aula) 

5è Data a concretar Taller salut ambiental i soroll (aula) 

5è 12-4-19   Balls escocesos (escola) 
 

CURS DATA ACTIVITAT - LLOC 

6è 15-1-19 Educació vial (aula) 

6è           Gener Promoció bàsquet a l’ escola 

6è            Febrer Visita instituts MARTÍ I POL/ JOAN MIRÓ 

6è 18-2-19 10h Músiques del món    (Palau de la música) 

6è Febrer Triatló 

6è          Març Tennis- pàddel 
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6è Data a concretar Bitlles catalanes a l’ escola 

6è          Març Jornades de sensibilització 

6è     10-11 d’ abril Olimpiades 

6è 12-4-19   Balls escocesos (escola) 
 

TERCER TRIMESTRE 
 

CURS DATA ACTIVITAT -SORTIDA 

P3 ??? -4-19 Matí CASTELL DE CORNELLÀ 

P3 10-5-19 Tot el dia GRANJA CAN PI DE LA SERRA 

P3 4-6-19 Matí MUSEU AGBAR 

P4 7-5-19 Tot el dia AUDITORI DE BARCELONA   

P4 4-6-19 Matí LA PEDRERA 

P5 A CONCRETAR TEATRE A L’ESCOLA  

P5 A CONCRETAR SOLISTES A L’AULA 

P5 A CONCRETAR AUDICIÓ AL PATRONAT 

P5 2-3 DE MAIG DE 2019 COLÒNIES CASTELL FLUVIÀ 

 

CURS DATA ACTIVITAT - LLOC 

1r A 28-05-2019 Conèixer els bombers (Cornellà de Llobregat ) Matí:10’30 -12’30 

1r B 04-06-2019 Conèixer els bombers (Cornellà de Llobregat ) Matí:10’30 -12’30 

1r 06-06-2019 Jardins Joan Brossa/Telefèric Montjuic Montjuic (Barcelona) Tot el dia 

 

CURS DATA ACTIVITAT - LLOC 

2n 28-05-2019 Trobada de jocs del món (Cornellà de Llobregat ) Matí:9’30 -12’00 

2n 15/16/17-5-2019 Colònies (Sant Julià de Vilatorta) 
 

CURS DATA ACTIVITAT - LLOC 

3r 10-5-19 Museu de les Aigües. Aqualogia 

4t 14-5-19 Musical: “Mil raons per cantar” 

3r 14-5-19 Audició Patronat: “El viatge de Till” 

4t 15-16-17 maig Colònies. Caldes d’Estrac  

4t 21, 27, 28 maig El riu Llobregat al pas per Cornellà 

3r-4t Per concretar Teatre (patronat) 
 

CURS DATA ACTIVITAT - LLOC 

5è 30-4-19 (tot el dia) Mines de Gavà 

5è Data a concretar Teatre en anglès   (patronat) 

5è Data a concretar Eficiència energètica 

5è 4-6-19 Cantània 

5è Data a concretar Patis saludables (escola) 
 

CURS DATA ACTIVITAT - LLOC 

6è Data a concretar Taller emocional (aula) 

6è Data a concretar Teatre en anglès   (patronat) 

6è Data a concretar Les energies renovables 

6è Data a concretar Patis saludables 

6è  27-28-29 maig Colònies  (Sta Maria del Mar) 

 

  



 

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL Curs 2018-2019 
 

ESCOLA SURIS.   Cornellà de Llobregat 

33 

4.9.- Atenció a la diversitat 
 

Les mesures d’atenció a la diversitat dels alumnes es planifiquen atenent a tres nivells d’intervenció: 
 

- Mesures universals 

* Agrupaments flexibles de Text Escrit a Cicle Inicial. 

* Dues sessions setmanals (una de català i una de matemàtiques) a cada grup d’Educació Primària 

amb 2 mestres a l’aula per tal de poder atendre la diversitat al grup. 

* La mestra especialista en EE treballa conjuntament amb els tutors/es a l’aula, programant 

conjuntament les activitats a realitzar, fent un seguiment del procés així com avaluant. (1 sessió 

setmanal a CM i 2 sessions a CS) 

* Dos mestres a l’aula per treballar un Projecte artístic en llengua anglesa a 6è amb metodologia GEP. 

* Dos mestres a l’aula a l’àrea de música a 4t per tal de participar a un musical participatiu, que es 

representarà a la Sala Barts de Barcelona. 

* Grup partit per treballs específics (2 mestres es divideixen el grup per treballar de manera més 

individualitzada algun aspecte de l’àrea en qüestió): 

-P4, P5 i CI: Càlcul i TIC 

-CM: Unitat didàctica Medi en anglès i TIC 

-CS: Anglès (speaking) i càlcul 

       Medi i TIC  
 

- Mesures addicionals 

SEP: reforç individual, dins o fora de l’aula, amb alumnes amb una dificultat puntual en una o 

diverses àrees d’aprenentatge. 

De manera sistemàtica reben atenció individual alumnes de 6è, fora de l’horari lectiu, per tal de 

treballar aspectes concrets del currículum. Aquest SEP el realitza una tutora de 6è i la mestra 

d’anglès de CS, doncs aquesta és l’àrea on tenen més dificultat alguns dels nostres alumnes. 
 

- Suports intensius per als alumnes amb NESE 

Suports intensius i personalitzats, desenvolupats dins o fora de l’aula ordinària, per als alumnes als 

quals les actuacions plantejades en els punts anteriors no siguin suficients per aconseguir el progrés 

en els seus aprenentatges, o que requereixen una actuació intensiva en els aspectes conductuals 

(Espai Personal) 

Donat que l’Escola Suris té una aula SIEI, les hores de les mestres d’EE i SIEI es divideixen entre els 

alumnes amb NESE intentant optimitzar al màxim els recursos personals amb què compta el centre 

per tal d’atendre les necessitats de cada alumne, treballar la màxima inclusió possible al grup classe i 

afavorir la seva autonomia personal i acadèmica. 

Aquest curs, doncs, bona part de les hores d’atenció es realitzen directament dins l’aula dels grup 

classe, només 3 sessions es realitzen a l’aula SIEI per realitzar intervencions específiques (Taller de 

Cuina i conversa). 

Per una altra banda, la mestra d’Aula d’Acollida intervé amb els alumnes tant dins com fora de l’aula 

del grup classe segons necessitats específiques.  
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4.10.- Pla de treball TEI, Educadora SIEI i vetlladors 

 

Tècnica Educació Infantil 

- Coordinar-se amb el professorat del mateix nivell, cicle i puntualment amb la resta de cicles. 

- Col·laborar amb les tutores en la preparació del curs escolar.  

- Coordinar-se en les tasques a fer i en les sortides a realitzar. 

- Participar en la realització de programacions, metodologies i activitats.  

- Col·laborar amb les tutores per l'assoliment dels objectius i criteris de projectes incorporats a 

l'escola.  

- Ajudar i acompanyar els alumnes en la realització del treball d'hàbits i rutines (treure's la 

jaqueta, posar-se la bata...)  

- Encarregar-se del material del cicle. 

- Ajudar a portar a terme la programació de l'acció educativa dels alumnes realitzada per les 

mestres.  

- Treballar hàbits i normes de manera coordinada i seqüenciada amb la resta de cicle. 

 

Educadora SIEI 

- Coordinar-se amb la mestra tutora de l’AIS per distribuir-se horaris i tasques. 

- Col·laborar amb les tutores en la preparació del material específic dels alumnes atesos.  

- Participar en la realització de programacions, metodologies i activitats pròpies de l’aula AIS 

(taller de cuina,...).  

- Col·laborar amb les tutores per l'assoliment dels objectius i criteris de projectes incorporats a 

l'escola.  

- Ajudar i acompanyar els alumnes en la realització del treball d'hàbits i rutines per afavorir la 

seva autonomia. 

- Ajudar a portar a terme la programació de l'acció educativa dels alumnes realitzada per les 

mestres.  

 

Vetlladora 

- Pla de Treball específic amb cada alumne. 
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4.11.- Pressupost econòmic del centre. 

 

Adjuntem el pressupost econòmic de l’Escola Suris de l’any 2018. Al pressupost del proper any 2019 

dedicarem una partida econòmica al Projecte de Millora del nostre Pati.  

La subvenció per Projectes Educatius que concedeix cada any l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 

aquest curs s’ha sol·licitat per l’adequació dels espais “Escolta’m” seguint la línia d’un dels objectius 

que hem presentat a aquesta PGA. 
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5. DOCUMENTS ANNEXES 
 

Activitats de cohesió de claustre. 

 

 



 

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL Curs 2018-2019 
 

ESCOLA SURIS.   Cornellà de Llobregat 

39 

 



 

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL Curs 2018-2019 
 

ESCOLA SURIS.   Cornellà de Llobregat 

40 

 



 

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL Curs 2018-2019 
 

ESCOLA SURIS.   Cornellà de Llobregat 

41 
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Pla d’actuació de l’EAP. 
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Activitats extraescolars. 

 

 
 

 


