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1. Introducció 

 

L'escola ha d'entrenar l'alumnat per fer preguntes i no només per rebre respostes, ja que aquestes 

les troben fàcilment a Internet. 

(Mar Romera, pedagoga i docent) 

 

 

 

Amb aquesta petita reflexió iniciem un nou curs acadèmic amb pocs canvis a nivell organitzatiu, 

fent uns passos més endavant a nivell metodològic, contents per poder seguir amb una bona part 

equip docent del curs passat i atents i oberts a les aportacions dels nous membres. 

 Disposem, a més, d’un petit augment de plantilla que ens ajudarà a donar servei a la 9a unitat 

que aquest curs si que ja la tenim reconeguda i que celebrem amb il·lusió. Ara si ja podem afirmar 

que som un centre de línia sencera. Tots i totes els que hem vist créixer la nostra escola n’estem 

orgullosos/es (tot i que també comprimides en l’espai). 

 La manca d’aules, un curs més, es fa evident  i som conscients que afectarà les possibilitats 

d’atenció als alumnes, desdoblaments, agrupaments flexibles, i personalització de l’aprenentatge. Tot 

i això, tot sembla indicar que aquest curs estrenarem un nou espai escolar que, tot i que principalment 

farà les funcions del menjador escolar, ens possibilitarà moltes activitats que avui fem de manera 

dificultosa. L’ajuntament de Vallfogona durà aquesta obra, que esperem amb il·lusió i agraïment. 

Així, ens plantegem el nou curs com una nova oportunitat per créixer i conviure plegats alumnes, 

mestres, famílies ... tota la Comunitat Educativa. 

Per a alumnes i mestres, inevitablement,  l’escola és una mica també casa nostra, però no oblideu 

que sempre hi sou benvingudes i benvinguts. 

 

Equip directiu del centre 

Octubre de 2019 

 

 

En el dia a dia de l’escola cal reforçar d’una manera vivencial la creativitat, la resiliència, l’empatia, 

la perseverança, l’esperança en el futur, per a fer joves resistents, amb capacitat d’adaptar-se, 

d’emprendre, de donar respostes noves, de tornar a començar, amb el desig d’anar més enllà. Amb 

capacitat d’observar el seu món com un camp ple d’oportunitats. 

(Coral Regí Rodríguez, directora d’escola) 

 

 



Programació  General Anual 

Curs 2018/19 

 

 

Pàgina 5 

 

2. Objectius de la PGA 

Pla de govern del Departament d’Ensenyament 

 

El Pla de Govern de la XII legislatura s'articula a l'entorn de 4 grans eixos, 22 àmbits, 93 objectius i més 
d'un miler de mesures, entre actuacions i subactuacions, que han de donar resposta als reptes de país. 

Les actuacions dels Departament d'Ensenyament s'inscriuen en l'eix 1, Un país cohesionat amb drets i 
oportunitats per a tothom, àmbit: Polítiques educatives i formatives.  

 Els objectius d'aquest àmbit són: 

 Enfortir el model d'escola catalana. 
 Posicionar el professorat com a peça clau del sistema educatiu de Catalunya. 
 Potenciar la igualtat d'oportunitats en un marc d'educació inclusiva. 
 Impulsar i consolidar el model de formació professional al llarg de la vida. 
 Promocionar la pràctica esportiva en l'àmbit escolar i la formació esportiva. 

Objectius del Projecte de Direcció 2017-2021 
El Projecte de Direcció (PdD) vigent del centre es va renovar el mes de maig de 2017. Per elaborar-

lo, es va tenir en compte: 

- L’avaluació del projecte de direcció anterior 

- L’anàlisi dels resultats del centre 

- La diagnosi actualitzada de l’entorn 

- Les NOFC del centre 

- L’opinió del claustre i del Consell Escolar 

- Les enquestes de famílies 

 

Disposa de tres objectius estratègics, que es desenvolupen en diferents actuacions: 

- Millorar els resultats educatius 

- Definir el Projecte Educatiu de Centre 

- Millorar la cohesió i la participació de la Comunitat Educativa 

 

Per tal d’avaluar-ne l’assoliment, farem servir la graella de les pàgines següents, i s’avaluarà acabat 

cada curs. 
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Avaluació de les  noves necessitats del centre 

 

Són objectius anuals que neixen de l’observació de noves situacions que no s’hagin pogut reflectir en 

el Projecte de Direcció i que responen a necessitats immediates del centre que caldrà tenir presents 

durant aquest període. Aquests són: 

 

De l’anàlisi dels resultats de les proves externes i internes del centre: 

De les CCbb de sisè 

Veient els resultats globals, són uns resultats excel·lents. No obstant, tractant-se d’un grup reduït 

(7al) s’ha de ser prudent, ja que cada alumne representa un percentatge molt elevat del grup. Tot i 

així, segueixen la línia general dels darrers anys del centre, en que acostumem a superar la mitjana 

catalana en tots els àmbits. 

Quan es puguin descarregar els resultats per ítems (informe no disponible en data 24/10/19) es farà 

un anàlisi dels punts febles a reforçar, i s’introduiran els petits canvis necessaris, especialment en els 

cursos de Cicle Superior. 

 

Dels projectes d’Innovació ILEC i AIL 

A nivell organitzatiu: 

 De cara al proper curs caldria incorporar suggeriments del curs AIL a cicle inicial i si convé aplicar-
los també a l’etapa. Sobretot suggeriments encarats a fer una mirada més qualitativa de la lectura, 
fixar-nos en l’entonació i no tant en la velocitat. Per a treballar-ho durant el curs es proposa fer un 
codi per a millorar la dicció i la puntuació i aplicar-lo en activitats com el «Què m’expliques».  

 Les proves ACL es faran en dos per a poder deixar una mica de temps als alumnes i procurar que 
estiguin concentrats en tots els texts.  

 Acordem que cal incloure a la guia d’aplicació que les proves ACL s’aplicaran en 2 sessions, cal 
partir els texts. També cal acompanyament al 3r curs per als fulls de resposta.   

 AIL. S’acorda que es modificaran les proves de velocitat lectora, per tal d’adaptar-les als criteris 
treballats en la formació AIl. S’hauran de tenir més en compte els aspectes de fluïdesa (que no de 
velocitat) i l’entonació.  

 AIL. Iniciar la creació de fons de textos per INF i CI 

A nivell metodològic: 

 AIL/ILEC. Determinar criteris conjunts de cara a l’entonació de la lectura en veu alta, de forma 
gradual i tenint en compte els requisits a cada curs. ILEC: Planificar i aplicar activitats que ajudin a 
assolir la competència de la fluïdesa lectora: velocitat, prosòdia i precisió (quadre activitats de 
fluïdesa lectora) 

 AIL. Afegir 15’ diaris de lectura a INF 
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 ILEC. Crear espais de lectura en veu alta significatius (Sant Jordi, CLVA, festes, 30 minuts 
lectura...) per tal de treballar la fluïdesa lectora. 

 ILEC. Establir la metodologia dels tallers per treballar les diverses estratègies lectores i planificar-
les (transversal) 

 

De la MGA del curs 2018-19 

Cada final de curs recollim les diferents propostes de millora que sorgeixen d’enquestes, 

coordinacions i valoracions en la MGA, segons els àmbits on s’haurien d’aplicar. Aquestes propostes 

provenen de diferents àmbits: claustre, coordinacions, comissions, famílies,...  

 Continuar amb la mateixa organització del centre, compartint encara més documents en el 

núvol. Endreçar la carpeta P del servidor 

 Comissions: reforçar la de Biblioteca. 

 Canviar la festivitat de la castanyada per una que impliqui menys assajos  

 Continuar amb les actuacions per cicle per la festa del Nadal 

 Donar més visibilitat a la feina feta a Escola Verda 

 Continuar amb les claustres pedagògics. Podrien ser un espai d’intercanvi de formacions entre 

mestres 

 Repensar els 30 minuts de lectura. Apadrinament lector, els i les alumnes poden preparar un 

text personalitzat als fillols/es. Es pot canviar el quadernet per un portfoli/recull dels treballs fets 

junts. Repensar la maleta viatgerafer opcional el booktrailer, deixar-ho pels grans,... 
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3. Aspectes organitzatius del centre 

Estructura organitzativa 
Equip directiu 

Les instruccions d’inici de durs 2019-20 contemplen que l’equip directiu d’un centre d’1 línia completa 

com el nostre pot disposar de 25 hores de dedicació setmanal (en tractar-se d’un centre) 

 

Reducció lectiva de l’equip directiu durant el 1r trimestre: 

Mestra/e Càrrec 
Hores setmanals de 

dedicació 

 Director 7h 

 Cap d’Estudis 5h 

 Secretària  5h 

Coordinadores  PRI, INF, LIC, TAC, RRLL 5h 

TOTAL REDUCCIÓ LECTIVA PER GESTIÓ DEL CENTRE 22h  

 

Reducció lectiva de l’equip directiu durant el 2n i 3r trimestre: 

Mestra/e Càrrec 
Hores setmanals de 

dedicació 

 Director 7h 

 Cap d’Estudis 6h 

 Secretària  6h 

Coordinadores  PRI, INF, LIC, TAC, RRLL 5h 

TOTAL REDUCCIÓ LECTIVA PER GESTIÓ DEL CENTRE 24h  

 

Consell Escolar 

El Consell Escolar del centre és el màxim òrgan de control del centre, i està format per un total de 10 

persones, que representen diferents sectors de la Comunitat Educativa. 

Es reunirà de manera ordinària un mínim d’un cop per trimestre, un cop a l’inici i al final de curs, i també 

de forma extraordinària quan sigui necessari. (Vegeu calendari de reunions). 

Aquest curs es renovaran dues places de mestres i una de famílies 

Nom Sector 

 Director del centre, President del Consell Escolar 

 Secretària del centre i del Consell Escolar 

 Representant de l’Ajuntament 

 Representant del sector Professorat. (suplent) 
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 Representant del sector Famílies 

 Representant personal administració i serveis 

 Representant del sector Professorat 

 Representant del sector Famílies 

 Cap d’estudis del centre 

 Representant de l’AMPA 

(lloc vacant fins les eleccions 2020) Representant del sector Famílies 

 

Coordinacions 

Per la nostra tipologia de centre, tenim reconegudes les següents coordinacions. 

Mestra/e Coordinació Reconeguda Hores de dedicació 

 Etapa Infantil Si 1h / setmana 

 LIC  Si 1h / setmana 

 Riscos Laborals Si 1h / setmana 

 TAC SI 1h / setmana 

 Etapa Primària SI 1h / setmana 

TOTAL HORES DE COORDINACIÓ 5h / setmana 

 

Abans de l’inici del curs s’ha lliurat a cada coordinador/a un pla d’acció de la seva coordinació. Aquest 

pla d’acció recull les actuacions que s’han de dur a terme i/o per les que caldria vetllar cada trimestre. 

A més, amb els/les coordinadors/es d’etapa abans de cada sessió de coordinació es consensuen amb 

la direcció els punts a tractar i les informacions que es donaran. 

 

Comissions  

Des del curs passat el claustre organitza les tasques comunes a les dues etapes a través de les 

Comissions. En claustre es va proposar que les comissions d’aquest curs fossin: Escola verda, 

Biblioteca, Esbarjo, Festes i Projecte Interdisciplinari.  

Aquestes comissions estaran formades per tres o quatre mestres, i es reuniran ordinàriament de forma 

quinzenal. En la seva composició es pren com a criteri combinar mestres de les dues etapes, integrar 

els mestres nous de forma equitativa, i tenir un representant de l’equip directiu. En els reunions de tot el 

claustre o a través de mitjans electrònics es compartiran les propostes de les diverses comissions. Cada 

comissió tindrà un pla d’acció que haurà d’anar concretant, ampliant i desplegant. 
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4. Organització pedagògica del centre 

Organització del professorat. 

La plantilla de mestres, amb les respectives jornades i especialitats és: 

Mestra/e Espec. Coord Jornada Tasques principals 

 INF INF 100% Tutoria P3, suport INF 

 INF INF 100% Tutoria P4, suport INF  

 INF INF 100% Tutoria P5, suport INF 

 PRI PRI 100% Tutoria 1r PRI 

 INF PRI 100% Tutoria 2n, ed. especial 

 PRI PRI 66% Tutoria 3r PRI 

 PRI PRI 33% Valors PRI, medi 3r 

 PRI PRI 100% Tutoria 4t PRI, SEP PRI 

 ES PRI 100%  Tutoria 5è, ed. especial 

 PRI PRI 100% Tutoria 6è, Cap d’estudis 

     

 INF INF 50% Suport INF 

 REL INF 50% Religió PRI, SEP PRI , tallers CM 

 MUS INF 50% Música INF i PRI 

 PRI PRI 100% Castellà PRI, educació valors PRI   

 PRI PRI 100% Suport PRI 

 EF INF 100% Ed. Física INF i CI 

 ANG PRI 100% Anglès INF i PRI, suport PRI 

 

Per tal d’agilitzar la coordinació del professorat, s’han establert dos grups de treball. Aquests estan 

coordinats per les coordinadores d’Educació Infantil i d’Educació Primària, i es reuneixen cada dues o tres 

setmanes per tractar temes propis de l’Etapa. 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) 
Aquesta comissió està composada pels següents membres: 

- (Cap d’Estudis) 

- (Coordinadora LIC i Educació Especial) 

- (Especialista d’Educació Especial i coordinadora Primària) 

- (Psicopedagoga de l’EAP de la Noguera) 

- (Coordinadora d’Infantil) 
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-  (Ed. Especial) 

Es reuniran preceptivament un cop per trimestre, convocats per la coordinadora i gestionaran les 

tasques següents 

 Organització de l’educació especial i les hores de SEP dins l’horari lectiu 

 Revisar i aprovar els PI 

 Decidir actuacions de cara als alumnats nouvinguts 

 Gestionar propostes de demanda a l’EAP 

 Gestionar les beques de reeducació del MEC 

 Valorar i modificar si s’escau el Pla d’atenció a la diversitat  

 

Organització de l’alumnat 
A l’inici del curs 2017-18, el nostre centre té matriculats 112 alumnes entre els nou nivells acadèmics que 

atén. La distribució d’aquesta matrícula és la següent: 

Nivell Alumnat 
Unitats 

reconegudes 
Mestra tutora 

Infantil 3 anys (P3) 12 alumnes P3  

Infantil 4 anys (P4) 13 alumnes P4  

Infantil 5 anys (P5) 10 alumnes P5  

1r d’Educació Primària 10 alumnes 1r PRI  

2n d’Educació Primària 16 alumnes 2n PRI  

3r d’Educació Primària 14 alumnes 3r  PRI  

4t d’Educació Primària 18 alumnes  4t PRI  

5è d’Educació Primària 10 alumnes 5è PRI   

6è d’Educació Primària 17 alumnes 6è PRI  

TOTAL ALUMNAT: 120 alumnes 

 

Acció tutorial 
L’acció tutorial del nostre centre segueix les directrius que ens marca el Pla d’acció tutorial aprovat el 

curs 2016-17. 

Les mesures més rellevants de cara a l’organització de centre són: 

- Hora setmanal de tutoria grupal (a Primària) 

- Hora setmanal d’atenció individualitzada (a Primària) 

- Sessió setmanal d’educació emocional ( a Infantil) 

- Activitats d’educació personalitzada (projecte personal, quadern blanc, atenció individual,..) 

 

Aquest curs tenim previst dissenyar  i aprovar un protocol per prevenir i actuar en cas d’assetjament 

escolar. 
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Atenció a la diversitat 
En la confecció dels horaris pel present curs s’han observat una sèrie de factors que han determinat 

la distribució de recursos d’atenció a la diversitat, com són mòduls SEP o desdoblaments. Els criteris 

que s’han seguit són els que consten en les NOFC del centre, capítol 4.4.1. 

 

Seguint aquests criteris i havent consultat el claustre, s’ha ha optat per distribuir el gruix de mòduls 

d’atenció a la diversitat de la següent manera: 

 Desdoblar el grup de 4t de primària en les àrees de llengua anglesa, catalana, castellana i medi. 

 Reforçar amb mòduls de SEP el grup 6è per atendre la gran quantitat d’alumnes. 

 Reforçar amb mòduls de SEP de l’especialista d’educació infantil els grups de P3, P4 i P5 

 Dotar d’una hora setmanal de SEP per l’hora de treball més personalitzat a l’àmbit de  medi 

 Dedicar un mínim d’1h setmanal a educació primària per fer tutoria individualitzada  

 La distribució dels Recursos d’atenció a la Diversitat es revisarà trimestralment a través de la CAD 

i es recolliran propostes del claustre en les juntes d’avaluació.  

SEP 
El Suport Escolar Personalitzat (SEP) és un tipus d’atenció a la diversitat de l’alumnat que es duu a 

terme en tots aquells centres públics que no fan 6a hora. Aquest curs se seguiran els criteris que 

s’han fixat en les NOFC.  

Aquest curs escolar dedicarem al SEP aproximadament un 74% del total d’hores d’atenció a la 

diversitat (67 sessions d’un total de 909. Aquest percentatge és tant alt degut a la falta d’espai per fer 

més desdoblaments. 

Es prioritzen els alumnes de reforç a cada curs. Els grups de SEP fora d’horari es faran per cicles, 

dos dies a la setmana (dimarts i dijous de 12:30 a 13:15) i respectant una ràtio màxima de 8/1. 

Pel que fa al SEP en horari no lectiu, s’han acordat les següents mesures: 

 Organització personal: reforçar molt a CI, 3r i CS durant 1r trimestre. Treballar la motxilla, molt 

important a tots els cursos; conscienciar del pes, l’ordre, etc. 

Revisar trimestralment, en junta d’avaluació, la idoneïtat d’aquesta organització. 

Educació Especial 
Aquest curs tindrem tres mestres dedicades parcialment a aquesta tasca. Disposen de 7 hores 

setmanals per poder atendre els alumnes de Primària.. A través de la Comissió d’atenció a la 

diversitat es definiran els alumnes que requeriran aquesta atenció i com es reparteixen aquestes 

sessions. Aquestes sessions, així com el de les sessions de SEP dins l’horari lectiu s’avaluaran cada 

trimestre per fer les modificacions que es considerin adients.   
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5. Horaris i calendaris 

Horari general del centre 

Jornada habitual: Matins:  De 9h a 12:30 

Tardes: De 15h a 16:30 

Jornada Intensiva (20 de desembre, i del 8 al 19 de juny): 

  Matins: de 9h a 13:00h 

Criteris de confecció dels horaris de l’alumnat 
Els nostres alumnes fan un total de 25 hores lectives a la setmana distribuïdes segons el currículum 

vigent. (Veure apartat 3.7). Els criteris que s’han prioritzat a l’hora d’elaborar els horaris són els següents: 

 Inici de la majoria de classes diàries amb el/la tutor/a, especialment en els cursos inferiors 

 La sessió de llengua anglesa d’infantil a primera hora per poder fer les rutines en aquesta llengua 

 La llengua anglesa d’Infantil es realitzarà en sessions de ½ hora 

 Localitzar l’educació física en la franja de 10 a 12.30h  i la psicomotricitat a les tardes 

 Establiment d’un mòdul horari diari de 30’ de lectura a primària a les 9:00. 

 Prioritzar la localització de les àrees instrumentals en els mòduls horaris de matí. 

 Divisió en dos mòduls horaris de totes les tardes (45’ + 45’) 

 Agrupament per cicles per treballar la religió i l’educació en valors. 

 Dotar amb reforç les hores destinades al Pla lector 

 Desdoblar els grups de SEP de fora de l’horari lectiu en els grups nombrosos (4t i 6è PRI) 

 Una sessió setmanal de tallers matemàtics/de llengua per cicle. 

(vegeu Annex: horaris de l’alumnat) 

 

Criteris de confecció dels horaris del professorat 
El professorat (jornada sencera) fa un total de 24 hores lectives més 6 de treball personal cada setmana. 

D’aquestes, 4 són de permanència de tot el professorat en el centre, i 2 es destinen a reunions de 

coordinació, cicles, claustres i comissions. 

(Vegeu Annex: horaris del professorat) 

  



 

 

 

 

Pàgina 14 

 

Horaris de l’equip directiu 
 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:00 a 9:30 Director   
Director 

 
Director 

 

9:30 a 10:20 Director Cap estudis 
(Coordinació amb PRI ) 

Cap estudis 

Director 
 

 
Cap estudis 

(Coordinació amb INF) 

10:20 a 11:10 

Director 

Secretaria 
Secretaria 

Director  Secretaria 

Cap estudis Director 

11:10 a 11.40  

11.40 a 12.30   

Director 
Director 

Cap estudis Secretaria 

Cap estudis Secretaria 

  

15:00 a 15:45 
 
 

 Secretaria   

15:45 a 16:30      

 

  Calendari escolar 

 Inici de les classes  dimecres 12 de setembre  

 Vacances de Nadal  del  21 de desembre al 7 de gener  (ambdós inclosos) 

 Vacances de Setmana Santa  del 4 al 13 d’abril (ambdós inclosos) 

 Últim dia del curs  19 de juny  

 

Dies festius locals: 

 30 de setembre de 2019 

 1 de juny de 2020 

 

Dies festius de lliure disposició: 

 31d’octubre de 2019 

 28 de febrer de 2020 (es podrà modificar segons festivitat de Carnestoltes al poble)  

 14 d’abril de 2020 

 
Vegeu el calendari complet al web: 

https://agora.xtec.cat/escsalvadorespriuvallfogona/wp-content/uploads/usu1472/2019/06/Calendari-escolar-2019-2020.pdf 

 

 

 

https://agora.xtec.cat/escsalvadorespriuvallfogona/wp-content/uploads/usu1472/2019/06/Calendari-escolar-2019-2020.pdf
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Avaluacions 

Durant el curs tindran lloc les següents Sessions de les juntes d’Avaluació: 

Avaluació Data prevista Etapa 
Elaboració 

d’Informe 

1r trimestre 25 al 29 de novembre Primària Si 

1r quadrimestre 20 al 23 de gener Infantil  Si  

2n trimestre 16 al 23 de març Primària Si 

3r trimestre / 2n quadrimestre 8 al 16 de juny INF i PRI Si 

Projecte interdisciplinari 25 de juny INF i PRI 
Si* 

(en informe 3r TRI) 

 

Les juntes d’avaluacions estaran formades per tots els mestres que han atès cada grup i seran 

coordinades per la cap d’estudis del centre, encarregada de prendre acta de les juntes. En les actes 

es fa constar les característiques generals del grup, i les observacions puntuals o les propostes de 

millora particulars de cada alumne.  

Cada mestre/a tutor/a és l’encarregat/da d’aportar les qualificacions i les dades necessàries per tal 

de posar en comú l’avenç del grup a la resta d’integrants de la junta. Els altres mestres que han atès 

algunes àrees en cada grup-classe han d’introduir a l’aplicatiu (PRI) o entregar les qualificacions 

als/es  tutors/es (INF) dins un termini establert en el claustre (generalment dos dies abans de la junta), 

per poder preparar les actes d’avaluació a temps. 

L’equip directiu és l’encarregat de gestionar l’obertura i tancament de les sessions devaluació en 

el programa Esfer@. Els/les tutors/es han de fer arribar a l’equip directiu una còpia de l’acta 

d’avaluació signada. 

Els/les mestres tutors/es són els/les encarregats/des d’elaborar els informes personals de cada 

alumne, fer-los arribar a les famílies, i recollir-ne els resguards signats. També hauran de verificar les 

dades a l’aplicatiu Esfer@, i omplir el resum en un document excel compartit que es projectarà en la 

reunió de la junta d’avaluació. Cada mestre que entri en el grup pot omplir els camps que pertoquin, a 

petició de la tutora. 

Reunions amb famílies 
Tutoria de P3 ................................................................................................ 5 de setembre, 16h 

Tutories P4 i P5 .................................................................... dimecres 2 d’octubre de 2019, 17h 

Tutories 1r i 2n ........................................................................... dijous 3 d’octubre de 2019, 17h 

Tutories  3r i 4t ..................................................................... divendres 4 d’octubre de 2019, 17h 

Tutories 5è i 6è PRI ................................................................... dilluns 7 d’octubre de 2019, 17h 

Cicle Mitjà i Superior, preparació de les colònies i seguiment del curs................. novembre, 17h 

Infantil i Cicle Inicial, preparació de les colònies i seguiment del curs ........................... març 17h 
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Reunions del claustre de mestres 
El calendari de reunions previstes i els punts previstos a tractar és el següent: 

 

Dilluns 2 de setembre ‘19 ..............................................  (presentació curs, organització, sortida riu) 

Dimecres 2 d’octubre ‘19 ................................................  (P.G.A, reunions de famílies, Castanyada) 

Dimecres 6 de novembre ‘19 ..................................................  (setmana prev. residus, avaluacions) 

Dimecres 4 de desembre ‘19 ................................................................... (Festival Nadal, simulacre) 

Dimecres 22 de gener 20 ............................................  (pressupost tancament ‘19 i pressupost ’20) 

Dimecres 12 de febrer ‘19 ................................................................  (Portes Obertes, Carnestoltes) 

Dimecres 3 d’abril ‘20 ...............................................(projecte int, valor. Mona, tancament trimestre) 

Dimecres 13 de maig ‘20 ............................................................................. (calendari, sortida al riu) 

Dimecres 10 de juny ‘20 ....................................................... (fi de curs, enquestes, valor. Diverses) 

Dilluns 29 de juny ’20 ............................................................................ (M.G.A., organització 19/20) 

Claustres pedagògics/organitzatius: 

 10 i 16 setembre 

 18 desembre 

 29 gener 

 26 febrer 

 1 d’abril 

 15 abril 

 27 maig 

Reunions del Consell Escolar del centre 
El calendari de reunions ordinàries previstes i els punts previstos a tractar és el següent: 

 

Dilluns 28 d’octubre ‘19..... ..................................................................... (inici curs, menjador, PGA) 

Desembre ‘19 .............................................. ( organització Nadal, simulacre, preinscripció colònies) 

Gener  ’20 .................................................................................................. (tancament i pressupost) 

Juny ‘20 ............................................................................ (aprovació M.G.A., AID,  org proper curs) 

Reunions de coordinació Infantil / Primària 

 4 i 18 setembre 

 9 i 30 octubre 

 20 novembre 

 8 gener 

 5 febrer 

 4 març 

  22 abril 

 6 maig 

 3 i 17 juny 

Festes Escolars 

 30 d’octubre de 2019, Castanyada* 

 19 i 20 desembre 2019, Hivern* 

 27 de febrer de 2020, Carnestoltes* 

 Març de 2020, Portes Obertes * 

 3 d’abril de 2020, la Mona 

 19 de juny de 2020, Fi de curs* 

 

*Aquestes celebracions estaran obertes a la participació de les famílies. 
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Sortides Escolars  
1r trimestre: 

Educació Infantil 1r i 2n 3r i 4t 5è i 6è 

27 de setembre 
Sortida al riu 

25 d’octubre, Os de B ,. 
 English Day 

28 d’octubre, Os de 
B.,  English Day 

15 de novembre, 
Balaguer 

(Mossos d’Esquadra 
Biblioteca pública) 

25 d’octubre, Agramunt 
 (Torrons Vicens, 

xocolata Jolonch, parc 
Riella  

  

2n trimestre: 

Infantil 1r 2n 3r 4t 5è i 6è 

31 gener, Lleida 
(Caixafòrum + 

Ludoteca) 

27 de març, Lleida 
(Caixafòrum 

Biblioteca de Lleida) 

24 gener, Lleida 
(Caixafòrum 

Pla de l’aigua) 

 

26 de març, Balaguer 
Trobada esportiva cicle 

Mitjà 

2 d’abril, Balaguer 
Trobada esportiva 

CS 

Divendres 3 d’abril, La Mona 

3r trimestre: 

INF 1r i  2n 3r, 4t, 5è i 6è 

 
26 de març, Balaguer 

Ciència al Mercadal, 5è PRI 

22 d’abril, Setmana del llibre a Mollerussa 

 28 Abril, Balaguer. CLVA (3r i 5è) 

8 de maig, Sortida al riu , festa del Xop 

5 de juny?, Sortida Projecte Interdisciplinari. Lloc a concretar 

 11 juny, Balaguer. Fira FER 5è PRI 

 
mes de maig a concretar, Bicicletada 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pàgina 18 

 

Aplicació de proves diagnòstiques 
 

Les diferents proves diagnòstiques que es duran a terme durant aquest curs són les 

següents: 

Prova Curs/os Normativa Data 

Proves diagnòstiques d’Infantil P3, P4, P5 No 
Octubre de 2019 

Maig de 2020 

Proves inicials de cicle 1r PRI No 
Mes de setembre de 

2019 

Proves diagnòstiques de 2n 2n PRI 
Si 

(Voluntària) 
març 2020 

Proves de lectura ACL 1r a 6è PRI No 
Octubre de 2019 

Maig de 2020 

Proves de fluïdesa lectora 1r a 6è PRI No 
Octubre de 2019 

Maig de 2020 

Proves de Competències Bàsiques 6è PRI Si 
20, 21 i 22 d’abril de 

2020 

 

 Revisió i valoració de proves diagnòstiques 
Durant el curs es du a terme l’anàlisi de les proves diagnòstiques que es van passant. Els 

objectius d’aquesta tasca són observar les mancances del nostre alumnat, millorar la nostra 

pràctica educativa per donar-hi resposta i adaptar les proves a les necessitats dels centre i 

dels alumnes. 

També s’aprofita aquest període per consensuar si calen canvis en les diferents proves o no. 

 

Prova diagnòstica Alumnat Equip de revisió Temporització 

Proves diagnòstiques Infantil P3, P4 i P5 Coordinació d’Infantil 
1r trimestre curs 

3r trimestre curs 

Proves d’avaluació inicial 1r, PRI Tutors de primària 1r trimestre curs 

Proves ACL de comprensió 

lectora  
1r a 6è PRI Tutores de primària 

1r trimestre curs 

3r trimestre curs 

Proves de velocitat lectora  1r a 6è PRI Tutores de primària 
1r trimestre curs 

3r trimestre curs 

Proves de CCbb 6è PRI Coordinació de Primària 
3r trimestre curs 

1r trimestre 21-21 

Proves diagnòstiques de 2n 2n PRI Coordinació de Primària 3r trimestre curs 
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 6. Serveis i activitats del centre 

Activitats Extraescolars 
Són organitzades per l’AMPA, i s’han seleccionat en funció de les peticions fetes per les 

famílies. S’han organitzat les següents activitats. 

 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

12:30 a 
13:30 

Cangur    -    (Mihaela Danila)    -    Aula de Desdoblament 

 Anglès INF 
Aula P5 

Hip-Hop 1r a 4t 
Poliesportiu 

Música INF 
Aula... 

Hip-Hop 5è i 6è 
Poliesportiu 

13:45 a 
14:45 

  
Teatre 5è i 6è 

(Lluís Niubó) 
Aula de 1r PRI 

  

  

16:30 a 
17:30 

Berenem i Juguem    -     (Charo Ronda i Ivet Blanch)    –    Aules de P3 i desdoblament 

 
Rítmica P3 a 1r 

) 
Poliesportiu 

Teatre P3 a 4t 
Aula de 1r PRI Infomeca 

Aula de 5è PRI 
(fins les 18:00) 

Patinatge 
Poliesportiu Bàsquet baby i 

escola mixt  (CEP) 

Poliesportiu 

17:30 a 
18:30 

Berenem i Juguem    -     (Charo Ronda i Ivet Blanch)    –    Aules de P3 i desdoblament 

Bàsquet Premini 
mixt 
(CEP) 

Poliesportiu (18h a 
19) 

Rítmica 2n a 6è 
Poliesportiu 

Bàsquet mini 
femení 
(CEP) 

Poliesportiu 

Bàsquet Premini 
mixt 
(CEP) 

Poliesportiu (17h a 
18h) 

Bàsquet mini 
femení 
(CEP) 

Poliesportiu 

19:00 a 
21:00 

Taekwondo 
Poliesportiu 

 
Taekwondo 

 
Poliesportiu 

  

 

Menjador Escolar 
El Consell Comarcal de la Noguera organitza aquest servei, mitjançant la contractació  de 

l’empresa Comertel. Aquesta licitació s’ha renovat l’estiu de 2018, durant 4 anys més. 

L’espai on es fa aquest servei és l’antiga casa dels mestres, però aquest curs es 

començaran les obres d’un nou espai de menjador ubicat dins el recinte escolar. 

Els fulls de menú s’entregaran en paper als usuaris fixes, i per correu electrònic a totes les 

famílies. També es podran descarregar des del web de l’escola. 

Els alumnes esporàdics s’han d’inscriure informant la monitora mitjançant una bústia el 

mateix dia fins les 8:00 o bé mitjançant el correu menjador@escolavallfogona.cat. El telèfon 

d’atenció és el 973 22 55 03. Les faltes d’assistència també cal comunicar-les a la monitora, 

mitjançant el correu electrònic. 
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Els alumnes que es quedin a dinar han de dur una bata, i un necesser amb els estris 

personals de neteja (raspall de dents, pasta, tovallola, pinta i colònia). 

El preu del menjador escolar és de 5,58€ per dia i alumne fixe i 6,12€ per dia i alumne 

esporàdic. Aquest import es paga mitjançant domiciliació bancària (a mes vençut), i caldrà 

omplir el full de domiciliació. Els alumnes esporàdics es poden inscriure mitjançant una 

butlleta. 

Tota aquesta informació quedarà recollida en el Pla de Funcionament de Menjador, que es 

modifica i s’aprova anualment pel Consell Escolar. 

 
7. Relació del centre amb altres organismes 

EAP, CREDA, AEE 

Professional  Àmbit Centre  Horari destinat al centre 

 Psicopedagoga EAP Balaguer 1r, 2n i 3r dijous del mes 

 Assistent Social EAP Balaguer Segons sol·licitud del centre 

 Assessor LIC EAP Balaguer 
Formació ILEC del professorat 

Formació ILEC grup impulsor 

 Assessora SIAL SIAL Lleida Formació AIL centre 

 Formació TAC CRP noguera Segons calendari de formació 

 

Inspecció educativa 
És el Sr. Jaume Canadell Masgoret, en substitució del Sr. Àngel Solans. Tornarà a canviar 

l’octubre de 2020. 
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8. Coordinació amb altres centres educatius 

Institut Almatà de Balaguer 

Els alumnes del nostre centre que acaben Educació Primària estan adscrits al centre Institut 

Almatà de Balaguer. Per aquest motiu, existeixen una sèrie d’activitats de coordinació i de 

traspàs d’informació (a càrrec de la tutora de 6è i el director del centre), que són: 

- Visita a l’Institut amb els alumnes per familiaritzar-se amb el centre. 

- Lliurament dels expedients acadèmics un cop acabat cada curs  

- Retorn d’informació durant el primer trimestre quan els alumnes ja cursen 1r d’ESO 
 

Llar d’Infants “La Mainada”, de Vallfogona de Balaguer 

L’única Llar d’Infants de Vallfogona de Balaguer és la Llar municipal “La Mainada”, que es 

troba molt a prop de l’Escola. La majoria dels alumnes que comencen P3 provenen d’aquest 

centre. Les tasques de coordinació ( a càrrec de la cap d’estudis del centre i la tutora de P3) 

que s’han dut a terme són: 

- Reunió de traspàs d’informació entre la directora de la Llar i la tutora de P3   

- Organització d’una Jornada de Portes Obertes pels alumnes de P2 per a que es 

familiaritzin amb el centre.  

- Altres activitats esporàdiques conjuntes 
 

Traspàs de tutories 

Per fer el traspàs pertinent d’informació entre els/les mestres que deixen de ser tutores d’un 

grup i les que comencen a ser-ho, durant setembre tenen lloc diverses reunions de les quals 

se n’estén una acta a mode de resum mitjançant el model establert. Aquesta acta s’arxiva en 

la carpeta del grup corresponent. Cada tutor/a, a més, actualitza l’expedient de grup per 

recollir la informació de caire general de tots els alumnes. 

Aquest curs s’afegirà a l’expedient de grup la impressió del document “excel” de les juntes 

d’avaluació.
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9. Disseny Curricular 

 

 
Infantil 

    mestra/e TOT 

L. verbal  4,5 

L. matem  4,5 

  L. musical  1,0 

L. plàstic  2,5 

Psicomot  2,0 

Anglès  1,0 

Descob un mat  3,0 

Descob entorn  4,0 

Esbarjo   2,5 

 

  25,0 
 

  1r i 2n 

 
mestra/e CURR PEC+ TOT 

Català  2,5 2,0 4,5 

Castellà  2,5   2,5 

Medi  3,0   3,0 

Matemàtica  4,0 0,5 4,5 

Anglès  2,0   2,0 

Ed. Física  1,8 0,2 2,0 

Artística  2,5 -0,5 2,0 

Reli / EA  1,5 -0,5 1,0 

Tutoria  0,0 1,0 1,0 

Esbarjo   2,5 0,0 2,5 

 
  22,3 2,7 25,0 

 

 3r-6è 
mestra/e CURR PEC+ TOT 

Català   2,5 1,0 3,5 

Castellà   2,5   2,5 

Medi   3,0   3,0 

Matemàtica   4,0 0,5 4,5 

Anglès   2,0 1,0 3,0 

Educació física  1,8 0,2 2,0 

Educació artística  2,5 -0,5 2,0 

Religió/valors  1,5 -0,5 1,0 

Tutoria grupal  0,0 1,0 1,0 

   2,5 0,0 2,5 

   22,3 2,7 25,0 

 

 

 

 

Aquesta graella recull el desplegament del PEC, determinant 

les hores destinades a cada àrea. Tot i això, els horaris poden 

diferir lleugerament donat que a partir del curs 19-20 els 

mòduls horaris són de 45’ o 50’. 
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10. Comunitat Escolar 

AMPA 
L’AMPA del nostre centre ha canviat força en els darrers anys. Durant aquest curs, disposa d’una 

junta nombrosa. Les persones integrants de la junta per aquest curs són: 

 

 (presidenta) 

 (secretària) 

 (representant CE) 

 Vocal 1 

 Vocal 2 

 Vocal 3 

 Vocal 4 

 Vocal 5 

 Vocal 6 

 

Les principals funcions que té l’AMPA per aquest curs són: 

- Gestió de les extraescolars del centre 

- Compra i distribució de materials didàctics 

- Gestió de la socialització de llibres 

- Foment d’activitats educatives i de participació 

- Afavorir la comunicació entre les famílies i l’equip directiu del centre 

 

De forma trimestral l’AMPA es reuneix amb l’equip directiu del centre, per tractar aquests aspectes: 

- Ajust de comptabilitat 

- Organització de la Marató TV3 (amb l’Ajuntament) 

- Llistats de llibres i materials 

- Socialització de llibres 

- Organització de les festes de Nadal, final de curs 

- Altres que puguin sorgir durant el curs 

 

Comissió de socialització de llibres 
Aquest curs 2019-20 continuem amb el programa escolar de socialització de llibres que afecta des de 

1r fins a 6è de Primària. Aquest es duu a terme a través de la junta de l’AMPA. 

Aquest programa ja es va iniciar el curs 2012/13 a la nostra escola, i ha tingut una bona acollida dins 

de la comunitat educativa.  

El llibres que són socialitzats es poden consultar en la carta de socialització, al web, i a l’annex. 
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11. Projecció externa del centre 

Comunicació amb les famílies 

Les circulars i correus electrònics que es fan arribar a les famílies s’emeten des de la direcció, i s’anoten 

en el full de registre de comunicats a famílies en suport digital.  

El tipus de comunicació escrita que es fa servir amb les famílies per defecte és el correu electrònic. En el 

cas que una família vulgui rebre les informacions en paper, haurà de fer una sol·licitud adreçada al 

director del centre. Les circulars que requereixen ser retornades al centre si seran donades en paper. 

Les comunicacions escrites entre tutors/es i famílies es fan a través de l’agenda (o sobre de comunicats 

d’Ed. Inf) o l’app Class Dojo principalment. En el cas d’enviar un correu electrònic a totes les famílies d’un 

grup o diversos, es farà preferentment des del compte oficial de l’escola i amb la supervisió de l’equip 

directiu. 

Enquestes de satisfacció de les famílies 

A final de curs es fan arribar les enquestes de satisfacció, amb Ítems de 1 a 10. Es convida a l’AMPA a 

incorporar-hi també preguntes entorn a la seva gestió si es creu convenient. 

Enquestes de satisfacció del professorat. 

El professorat valora en una enquesta diversos aspectes organitzatius del centre i fa propostes de millora, 

que s’inclouran en la MGA. 

Autoritzacions de l’alumnat 

Segons la normativa actual, durant el primer trimestre del curs es fan arribar a les famílies del centre les 

autoritzacions prescriptives referents a: 

 L’ús dels drets d’imatge (nou model, propi del Departament d’Educació) 

 Sortides per l’entorn proper 

 Còpia de la d’administració de medicaments (si s’escau) 

 Sortida de l’escola (autoritzats a recollir-los o permís per marxar sols) 

 Ús de serveis digitals (3r-6è) 

Fem un recull de dades en referència a les persones autoritzades a recollir-los a la sortida del centre, o a 

marxar sols si s’escau i s’entrega una còpia a cada tutor/a . 

Col·laboracions amb altres organismes:  

Tenim previst seguir col·laborant amb diverses iniciatives que ens relacionen amb la Comunitat educativa: 

 Proposades pel  CRP de La Noguera 

 Pessebre de la Llar de  jubilats Vallfogona (4t PRI) 

 AFANOC: Posa’t la gorra a Balaguer 

 Participació en el concurs de lectura en veu alta (alumnes seleccionats de 3r i 5è PRI) 

 Participació en el concurs de vídeos científics de La Noguera  

 Recollides de roba: el centre participa en campanyes de recollida de roba per dues ONGs 

diferents: Fundació Glorr i SOS Africa. 

 Concurs Apilo 

 Participació en el recapte d'aliments de la fundació Àgape 

 Seguir recollint taps de plàstic per ajudar a una família de Térmens que tenen una nena amb una 

discapacitat (els venen i recapten diners). 



 

Programació General Anual 

Curs 2019/2020 

 

 

Pàgina 25 

 

 La Marató de Tv3: el centre col•labora amb l’AMPA i l’Ajuntament i elabora productes (a partir de 

material reciclat) i els posa a la venda per recaptar diners per aquest acte. 

 “Clean up Europe’s day” 

 Concurs de redacció de la càmera arrossera del Montsià. (3r PRI) 

 Proves Cangur de matemàtiques a CS 

 Consell Esportiu de la Noguera, col•labora amb l’autocar de les TEERN. 

 Participació en el concurs bíblic del Bisbat d’Urgell. 

 Col·laboració amb el Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord per planificar el FER. 

 

Revista escolar 

La revista “Ei! Espriu informa” es va editar per primer cop el curs 2014/15, amb una tirada de 130 

exemplars de 40 pàgines. El curs passat es va fer una tercera edició, amb 150 exemplars amb 44 

pàgines en color. 

Aquest curs tenim previst continuar editant-la, tasca que serà delegada al coordinador TAC del centre. 

 

 Jornades de Portes Obertes 

Com és costum en el centre, unes setmanes abans de l’inici del període de preinscripció pel curs escolar 

es fa  una Jornada de Portes Obertes, només per familiars per ensenyar el centre a les famílies que 

tinguin pensat matricular els/les seus/ves fills/es el proper curs, i també aquelles altres persones que 

vulguin conèixer la nostra escola. 
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12. Altres aspectes 

Projecte Escola Verda 

El nostre centre disposa del distintiu d’Escola Verda des de 2003. Aquest es renova cada tres anys, i 

cada curs es consensua un Pla d’Actuació des del claustre . El càrrec de portar a terme les tasques 

d’escola verda serà per la comissió formada aquest curs. 

A principis de curs es va crea un comitè d’escola verda amb alumnes des de 1r fins a 6è. Les tasques 

que han de portar a terme són: 

 Esmorzar sa i campanya de fruita a les escoles: potenciar els esmorzars saludables, fer les 

circulars del repartiment de fruita i organitzar el seu consum. 

 Hort i compostatge 

 El riu Segre i el Xop de Vallfogona. Organitzar i preparar la sortida 

 Reflexionar, rebutjar, reduir, reutilitzar i reciclar: organitzar el reciclatge, promocionar-lo 

 Participació en la Marató de TV3  

 Setmana prevenció residus  

 Participació en el fòrum d’Escoles Verdes 

 

Formació permanent del professorat 

Al adherir-nos al programa ILEC farem aquesta formació (any 3/3), amb un grup impulsor del centre. Per 

Cicle Inicial i Infantil s’ha atorgat la formació AIL, any 2/2 

També portem a terme la formació FIC PatiEspriu: Projecte comunitari de millora de l’esbarjo. 

Comencem també l’activitat de formació TAC en centre, de 2 cursos de durada, i que s’imparteix 

conjuntament amb el grup impulsor, el CRP de la Noguera, i l’àrea TIC-TAC dels SSTT de Lleida. 

 Pla d’Emergència 

El nostre centre disposa d’un Pla d’Emergència, que es revisa anualment. Al mes de desembre es farà el 

simulacre d’emergència, coordinat per la Ivet Cercós (coordinadora de RRLL). 

 

 P.A.S. 

Disposem d’una dotació de mitja jornada d’auxiliar d’administració al centre. Ocupa aquesta plaça l’Eva 

Recoveni Cervera, que ve a l’escola els dilluns, dijous i dimecres (alterns). Compartim aquesta 

professional amb l’Escola l’Estel, de Sant Guim de Freixenet. Ofereix suport de tasques administratives i 

d’organització a l’equip directiu, i a tot el professorat  notificant-ho prèviament a la direcció. El seu horari 

per aquest curs és els dilluns, dimecres, i divendres (quinzenals), de 8:30 a 14:00, i de 14:30 a 16:45, de 

setembre a maig. 

 

 Centre formador de professorat en pràctiques 

El nostre centre va sol·licitar el passat mes de juny de 2019 seguir essent centre formador d’alumnes 

universitaris en pràctiques, amb una plaça de primària i una d’infantil. 
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Organització dels esbarjos i torns d’entrada de les files 

El cursos 17/18 i 18/19, i amb l’objectiu de dinamitzar les estones d’esbarjo, es va establir  una comissió 

per treballar en aquest aspecte i engegar noves activitats. Aquest curs ja s’han portat a terme dinàmiques 

com establir nous torns de recollida del pati que impliquin tots els cursos de l’escola. 

Els alumnes entren els matins per la porta petita d’accés al pati, i poden estar a la pista (sota vigilància 

dels pares) fins que sona la música d’entrada per megafonia tres minuts abans de  l’hora en punt. Els/les 

mestres els esperen a les aules, mentre altres (segons torn) atenen i controlen l’entrada a les escales.  

 

Revisió de documents de centre 

Al començar l’actual curs està previst redactar o editar: 

 Pla d’atenció a la diversitat (curs 2018-19) 

 Protocol assetjament 

 Acta sanitària del menjador 

 Projecte Educatiu de Centre: concrecions curriculars 

 Revisió de les NOFC 

 

Projectes d’innovació FER  (Futurs Emprenedors Rurals) 
L’objectiu d’aquest projecte és incorporar la cultura de l’emprenedoria en la vida diària i quotidiana, 

introduint el projecte d’emprenedoria a totes les matèries del curs de cinquè de primària, no com un fet 

aïllat, sinó com unes habilitats que han d’estar presents en tot moment a les nostres vides. I en especial 

en els habitants de les zones rurals.  Es duu a terme a 5è de Primària per tercer cop i segon any 

consecutiu. 

 
Pla Lector 

Aquest el coordina la coordinadora LIC del centre conjuntament amb l’equip directiu. Les tres 

activitats principals són: 

 Apadrinament: 

o P5 i 4tdijous 9:00 (quinzenal) 

o 1r i 5èdijous 9:00 (quinzenal) 

 Que m’expliques-3 sessions preparar 1 explicar. 

o P3 i 2n dimarts 9:00 La coordinadora LIC ajuda a preparar els contes. 

o P4 i 3r dijous 9:00. La tutora de P4 ajuda a preparar els contes. 

 Maletes viatgeres (inici a l’octubre, totes les famílies del centre). Se substitueix el vídeo 

“booktuber” per una presentació in situ amb la família. 

 Prèstec bibliopati i enigmes setmanals. Els alumnes de 6è gestionen préstec de llibres i materials 

a l’hora de l’esbarjo. També es fa un torn d’enigmes setmanals, que els alumnes poden respondre 

en una bústia.  
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A final de curs es farà una valoració d’aquestes activitats i propostes de millora. 

Tallers  

Fruit de la formació FIC sobre el treball de la competència matemàtica del curs 2014-15 va sorgir la 

proposta de fer tallers matemàtics. Amb aquests es pretenen donar lloc a activitats més manipulatives i 

significatives, amb una ràtio mestre/alumnes més petita.  

Durant dos cursos s’han anat incrementant les freqüències dels tallers, fins aquest que s’han sistematitzat 

per cada setmana. 

grup mestres horari 

Infantil  Dilluns tarda 

Cicle Inicial  Dimarts tarda  

Cicle Mitjà  Dijous tarda  

Cicle Superior  Dimecres tarda 

 

Educació emocional i tutoria grupal 

Les diferents activitats que es fan durant el curs queden recollides en el Pla d’acció tutorial. A més es fan 

aquestes activitats encarades a la individualització de l’aprenentatge: 

 

Projecte personal (PRI) i “El meu quadern” (INF) 

Una de les sessions setmanals de medi els i les alumnes les podran dedicar a fer un projecte personal de 

temàtica lliure. Haurà de tenir un guió, una tasca final i un seguiment. Es tindrà algú de reforç aquella 

sessió. Aquest projecte en finalitzar anirà a casa i haurà de ser retornat amb una sèrie de valoracions per 

part de la família.   

A educació infantil es farà un quadern en blanc, on setmanalment els i les alumnes més petits poden 

començar a treballar en la línia de l’autoconeixement i la lliure elecció d’alguns aprenentatges i activitats. 

A cicle superior s’afegeix un nou requisit als projectes, han de contenir alguna proposta de millora social, 

escolar, etc.  

 

Projecte interdisciplinari 

Durant la jornada intensiva del mes de  juny es durà a terme el projecte interdisciplinari. 

La temàtica d’aquest es decidirà a través de les propostes dels alumnes, mitjançant un qüestionari durant el 

primer trimestre. 

Durant les setmanes en que tingui lloc el projecte, està previst canviar els horaris per facilitar que cada grup 

estigui amb el seu tutor i amb alguna persona de reforç, afavorint el control de les tasques i la coordinació 

de les tasques interdisciplinàries. 

En finalitzar-lo els i les mestres fan la valoració en claustre i es fa una sessió d’avaluació per avaluar els 

alumnes.  
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14. Annexos 

Llistat de materials didàctics  

Els criteris que es fan seguir en la selecció de materials didàctics és el següent: 

- Definició d’una línia d’escola homogènia, evitant canvis d’editorial entre cursos 

- Diferenciació dels llibres que han de servir un curs sencer dels que ho han de fer dos 

- Selecció d’editorials consensuades pel claustre i que aportin materials complementaris 

que facilitin la preparació de classes. 

- Eliminació de llibres de text d’aquelles àrees que no s’ajusten a les necessitats de 

l’alumnat per treballar amb diferents nivells dins l’aula. 

- Optimització dels materials complementaris per reduir despeses de les famílies. 

- Potenciació del programa de socialització de llibres, en col·laboració amb l’AMPA 

- És obligatori l’ús del xandall del centre per fer psicomotricitat / Educació Física i a les 

sortides escolars. Aquest es pot adquirir a “Esports Montsec” de Balaguer.  

- Ús de la bata escolar: entenent que no es tracta d’una peça necessària en la gran 

majoria de sessions de classe, i que no fa funcions d’uniforme. Per tant, solament es 

farà servir en aquelles tasques en que protegeixi la roba de tacar-se, o per abrigar 

lleugerament els alumnes si la temperatura a les aules és baixa.  

Cada alumne ha hagut d’ingressar un import en concepte de còpies i materials didàctics. A 

banda, s’ingressa  l’import corresponent als llibres socialitzats a cada curs (vegeu llistat de 

llibres socialitzats). 

  

 

Pot consultar-se el llistat actualitzat de materials al web del centre:  

https://agora.xtec.cat/escsalvadorespriuvallfogona/wp-content/uploads/usu1472/2019/06/LLISTAT_LLIBRES_19-20.pdf 

 

 

Agenda escolar 19-20 

El curs passat es va organitzar el 6è concurs familiar de disseny de Portades d’Agenda. Va 

resultar guanyadora la família --- amb el model que il·lustra la portada d’aquest document, i 

també ho farà en l’agenda escolar de tots els alumnes del centre d’aquest curs així com els 

documents anuals de gestió. 

 

Aportacions econòmiques de les famílies 

El nostre centre rep quotes del Departament en concepte de manteniment propi del centre. 

Aquest import, però, no inclou el material fungible que s’utilitzarà amb els alumnes. Per tal 

de facilitar a les famílies la compra d’aquest material, i evitar peticions de material petites i 

contínues a les famílies, es valora l’import d’aquests materials per alumne, i s’agrupa en un 

únic pagament voluntari, que les famílies fa arribar al centre a l’inici de cada curs escolar. 

https://agora.xtec.cat/escsalvadorespriuvallfogona/wp-content/uploads/usu1472/2019/06/LLISTAT_LLIBRES_19-20.pdf
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Aquest import inclou: - Fotocòpies, en color i blanc i negre - Papers i cartolines - Altres 

materials fungibles escolars (ceràmica, plastilina, pintures...) - Llicències digitals de 

pagament Per al curs escolar 2019-20 els imports són 75,00€ a Ed.Infantil, i 65.00€ a Ed. 

Primària. 

 

Aquests imports poden consultar-se en el web del centre: 

https://agora.xtec.cat/escsalvadorespriuvallfogona/wp-content/uploads/usu1472/2019/07/aportacions_families_19-20.pdf  

https://agora.xtec.cat/escsalvadorespriuvallfogona/wp-content/uploads/usu1472/2019/07/aportacions_families_19-20.pdf

