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1. INTRODUCCIÓ 

 

Iniciem un curs que segurament no serà com cap altre que recordem. La situació de pandèmia per 

Covid-19 ha transformat totes les formes d’interacció social tal i com les coneixem, i l’escola és un dels 

sectors que la societat observa amb més atenció. 

L’activitat escolar d’aquest curs serà tot un repte. Com tot curs escolar, es un repte a nivell pedagògic, 

està clar. Però amb l’afegit d’haver de conviure amb una situació nova per totes nosaltres, i que marcarà 

totes les dinàmiques del centre en profunditat. 

La principal diferència serà el fet d’haver de funcionar com 9 grups estables, cosa que limita molt la 

interacció entre els alumnes del centre i que redueix molt les possibilitats de fer festes, activitats 

d’acompanyament i cotutoria, sortides, agrupaments flexibles, etc. Una altra diferència important és que 

aquesta situació també afecta les tasques del professorat, fent que tot el professorat haurà de dur a 

terme especialitats docents que no li són pròpies, i que per tant suposaran un sobreesforç més per part 

de la plantilla. 

I tot això en un context d’incertesa, amb un curs escolar que s’inicia sota el lema “Escoles segures” però 

que contrasta amb informacions que llegim a la premsa, o articles d’experts en diferents matèries que 

posen en entredit la forma en que s’ha de fer aquesta tasca. 

En tot cas, engeguem el curs amb valentia, esforç, i amb la garantia que la nostra capacitat d’adaptació 

serà la millor eina de la que disposem per garantir l’objectiu principal: el benestar dels nostres infants. 

Si tot va bé, aquest curs també podrem estrenar un nou espai polivalent i de menjador escolar, que ens 

proporcionarà moltes possibilitats organitzatives i pedagògiques, la construcció del qual agraïm a 

l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer. 

Aquest document és la PGA que anualment es fa en el centre, però inclou tots els elements requerits pel 

Pla de Funcionament que el Departament ens ha sol·licitat per aquest curs. El text imprès en color verd 

indica que es un fragment afegit o modificat per donar compliment a la normativa CoVid. 

Gràcies per endavant al claustre, AMPA, ajuntament i a tota la comunitat educativa pel vostre interès i 

suport en aquest repte. 

Que tinguem un bon curs. 

 

Equip directiu 

Setembre de 2020 
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2. OBJECTIUS DEL CURS 20-21 

2.1 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. 

 

A més, el conunt d’actuacions del centre estan aliniades amb les següents línies estratègiques del 

Departament: 

- Pla d’educació digital de Catalunya 

- Pla de transformació digital 

- Pacte contra la segregació escolar a Catalunya 

- Pla Stem 

- Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 

- Ofensiva de país contra la segregació escolar 

2.2 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 

Aquest curs és el 4t i darrer del Projecte de Direcció actual, fet pel qual caldrà renovar 

candidatura i projecte de direcció pel proper període 2021-2025. 

 



 

Objectiu Estratègic 1: Millorar els resultats educatiu (33% PdD) 

1.1 Millorar els resultats de l’àrea de llengua castellana. (15% O1) 

Actuació 1.1.1 Fer aprenentatge de la llengua castellana 3h/setmana a PRI QCI Actual 
17-18 18-19 19-20 20-21 

Obj Obj Obj Obj PES  

Indicador Nombre de sessions al llarg de l’etapa 
Grau d’aplicació 350h 380h 410h 440h 470h 25% 

Instrument MGA i PGA, actes de la coordinació de primària 

Responsable Equip directiu, mestres de primària Avaluació: 380h 410h 440h   

 

Actuació 
1.1.2 Introduir el castellà dins les rutines d’Ed. INF* 

REformulat: Fer activitats orals en castellà a INF 
QCI Actual 

17-18 18-19 19-20 20-21 

Obj Obj Obj Obj PES  

Indicador Nombre de sessions realitzades a cada curs emprant el castellà 
Grau d’aplicació 5s 20s 25s 28s 32s 25% 

Instrument Actes de la coordinació d’Ed. Infantil 

Responsable Coordinadora d’infantil i tutores d’infantil Avaluació: 5s 10s 20h   

 

Actuació 1.1.3. Fixar com a criteri impartir de la llengua castellana pels tutors de primària QCI Actual 
17-18 18-19 19-20 20-21 

Obj Obj Obj Obj PES  

Indicador Nombre d’unitats de primària on el tutor imparteix el castellà 
Grau d’aplicació 0u 1u 5u 6u 6u 25% 

Instrument PGA i MGA de cada curs 

Responsable Equip directiu Avaluació: 1u 0u 0u   

 

Actuació 
1.1.4Dotar de més protagonisme el castellà en les activitats del Pla Lector i tallers 

lingüístics. 
QCI Actual 

17-18 18-19 19-20 20-21 

Obj Obj Obj Obj PES  

Indicador 
Nombre de sessions d’Apadrinament o “Que M’expliques”  en què s’ha emprat el 

castellà com a llengua vehicular Grau d’aplicació 4s 6s 7s 8s 10s 25% 

Instrument Pla d’acció de les activitats del Pla Lector 

Responsable Coordinador/a LIC Avaluació: 6s 6s 6s   
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1.2 Millorar els resultats de l’àrea de llengua catalana. (15% O1) 

Actuació 1.2.1 Aplicar mètodes d’ortografia basats en memòria visual a PRI QCI Actual 
17-18 18-19 19-20 20-21 

Obj Obj Obj Obj PES  

Indicador Sessions setmanals d’ortografia visual 
Grau d’impacte 0s 4s 4s 4s 4s 50% 

Instrument Registre dels tutors de CM 

Responsable Tutors de 3r, 4t o 5è PRI Avaluació: 4s* - -   

 

 

Actuació 1.2.2 Treballar les tipologies textuals en els tallers lingüístics QCI Actual 
17-18 18-19 19-20 20-21 

Obj Obj Obj Obj PES  

Indicador Quantitat de tipologies textuals treballades per cicle (INF, CI, CM, CS) Qualitat 

d’execució 
2t 3t 4t 5t 6t 50% 

Instrument Recull anual dels tallers duts a terme 

Responsable Claustre de mestres i Cap d’estudis Avaluació: 3t 4t 5t   

 

1.3 Millorar els resultats de l’àrea de llengua anglesa. (15% O1) 

Actuació 1.3.1 Introduir la llengua anglesa en les rutines d’Ed. INF QCI Actual 
17-18 18-19 19-20 20-21 

Obj Obj Obj Obj PES  

Indicador Nombre de sessions realitzades a cada curs emprant l’anglès 
Grau d’aplicació 5s 20s 25s 28s 32s 50% 

Instrument Actes de la coordinació d’Ed. Infantil 

Responsable Coordinadora d’infantil i tutores d’infantil Avaluació: 20s 25s    

 

Actuació 1.3.2 Introduir la llengua anglesa en els projectes personals a CS QCI Actual 
17-18 18-19 19-20 20-21 

Obj Obj Obj Obj PES  

Indicador Nombre d’alumnes de CS que han fet un Projecte en llengua anglesa Grau d’aplicació 0% 20% 30% 40% 50% 50% 
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Instrument Registre dels tutor/es de CS 

Responsable Tutors/es de CS Avaluació: 0% 0% 0%   

 

1.4 Millorar els resultats de les matemàtiques. (15% O1) 

Actuació 1.4.1 Definir els mètodes de resolució de problemes QCI Actual 
17-18 18-19 19-20 20-21 

Obj Obj Obj Obj PES  

Indicador Consens del claustre per fixar metodologia de resol. de problemes 
Grau d’aplicació 0 X - - - 20% 

Instrument Acta de la coordinació de primària 

Indicador Índex de resultats de les proves de matemàtiques de les CCbb de è 
Grau d’impacte 61% 63% 65% 67% 70% 30% 

Instrument Actes de la coordinació de primària 

Responsable Coordinadora de primària, mestres de matemàtiques a PRI Avaluació: No -  Si-Si -   
 

Actuació 1.4.2 Definir els continguts dels tallers sistemàtics per nivells QCI Actual 
17-18 18-19 19-20 20-21 

Obj Obj Obj Obj PES  

Indicador Quantitat de tallers amb els continguts establerts Qualitat 

d’execució 
0% 25% 50% 75% 100% 50% 

Instrument Elaboració de la graella de continguts 

Responsable Equip directiu i coordinadora de primària Avaluació: 0 50% 75%   
 

 

1.5 Millorar el treball competencial dels alumnes. (15% O1) 

Actuació 1.5.1 Sistematitzar els tallers setmanalment QCI Actual 
17-18 18-19 19-20 20-21 

Obj Obj Obj Obj PES  

Indicador Qualificació mitjana de les proves CCbb 
Grau d’impacte 65% 67% 69% 71% 72% 100% 

Instrument Informes de centre CCbb 

Responsable Equip directiu i professorat de primària Avaluació: - 69% -   
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1.6 Avançar en la consolidació de la personalització de l’aprenentatge (15% O1) 

Actuació 1.5.1 Consolidar els projectes personals QCI Actual 
17-18 18-19 19-20 20-21 

Obj Obj Obj Obj PES  

Indicador Grau de satisfacció de l’execució del professorat Qualitat 

d’execució 
- 70% 73% 77% 80% 33% 

Instrument Qüestionari final de curs professorat 

Responsable Equip directiu i claustre de mestres Avaluació: 85% 85% 85%   

Actuació 1.5.2 Redefinir els seguiments individualitzat de cada alumne QCI Actual 
Any 1 Any 2 Any 3 FINAL 

Obj Obj Obj Obj PES  

Indicador Redifinició de les tasques a fer en les hores de coordinació 
Grau d’aplicació - 

Inf SI 

Pri No 
- X - 15% 

Instrument Llibres d’actes de les coordinacions 

Indicador Índex de satisfacció del professorat envers les hores de tutoria individual Qualitat 

d’execució 
- 60% 68% 77% 85% 18% 

Instrument Enquestes finals del professorat 

Responsable Claustre de mestres. Equip directiu Avaluació: No - 70% Si – 70% 
No – 

72%  
  

 

Actuació 1.5.3 Dissenyar activitats per treballar l’autoconeixement d’alumnes QCI Actual 
17-18 18-19 19-20 20-21 

Obj Obj Obj Obj PES  

Indicador Valoració de les activitats dutes a terme per part del professorat Qualitat 

d’execució 
- 60% 65% 70% 75% 33% 

Instrument Enquestes al professorat 

Responsable Claustre de mestres. Equip directiu. Avaluació: 77% 77% -   

 

1.6 Escola Verda – Àmbit curricular (10% O1) 

Actuació 1.6.1 Replantejar l’hort escolar QCI Actual 
17-18 18-19 19-20 20-21 

Obj Obj Obj Obj PES  
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Indicador Índex de satisfacció del professorat amb el funcionament de l’activitat Qualitat 

d’execució 
- 60% 63% 66% 70% 50% 

Instrument Enquestes finals del professorat 

Responsable Comissió d’EV i comitè EV Avaluació: 55% 63% 66%   

 
 

Actuació 1.6.2 Posar en marxa el compostador de l’hort escolar QCI Actual 
17-18 18-19 19-20 20-21 

Obj Obj Obj Obj PES  

Indicador Funcionament de l’activitat de forma establerta 
Grau d’aplicació - - X X X 50% 

Instrument Actes del comitè d’Escola Verda 

Responsable Comissió d’EV i comitè EV Avaluació: - x No   

 

 

Objectiu Estratègic 2: Definir el Projecte Educatiu de Centre (33% PdD) 

2.1 Actualitzar el Projecte de Convivència. (15% O2) 

Actuació Actualitzar el Projecte de Convivència QCI Actual 
17-18 18-19 19-20 20-21 

Obj Obj Obj Obj PES  

Indicador Aprovació del document per part del Consell Escolar 
Grau d’aplicació - X - - - 100% 

Instrument Acta del Consell Escolar 

Responsable Equip directiu Avaluació: 100% - - -  

 

2.2 Actualitzar el Pla TAC. (10% O2) 

Actuació 2.2.1 Redefinir les destreses TIC per nivells QCI Actual 
17-18 18-19 19-20 20-21 

Obj Obj Obj Obj PES  

Indicador Consens de les destreses per part del claustre 
Grau d’aplicació - - X - - 33% 

Instrument Acta del claustre / Pla TAC 

Responsable Coordinador TAC / Claustre Avaluació: - - - -  
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Actuació 2.2.2 Avançar en l’ús de tabletes en totes les àrees. QCI Actual 
17-18 18-19 19-20 20-21 

Obj Obj Obj Obj PES  

Indicador Nombre de sessions per cicle que els alumnes utilitzen les tabletes 
Grau d’aplicació 30s 35s 40s 45s 50s 33% 

Instrument Recull dels mestres tutors 

Responsable Coordinador TAC / Claustre Avaluació: 35s 40s 45s   

 

Actuació 2.2.3 Fer créixer el web de l’escola com a canal comunicatiu. QCI Actual 
17-18 18-19 19-20 20-21 

Obj Obj Obj Obj PES  

Indicador 
Índex de satisfacció de les famílies 

Índex de satisfacció del professorat Qualitat 

d’execució 

70% 

- 

73% 

70% 

77% 

75% 

80% 

80% 

85% 

85% 
33% 

Instrument Enquestes de fi de curs a mestres i a famílies 

Responsable Coordinador TAC / Equip directiu Avaluació: 
88% 

95% 

88% 

95% 

88% 

94% 
  

. 

2.3. Finalitzar el Pla de Tutoria (15% O2) 

Actuació Finalitzar el Pla de Tutoria QCI Actual 
17-18 18-19 19-20 20-21 

Obj Obj Obj Obj PES  

Indicador Aprovació del document per part del claustre 
Grau d’aplicació - - X - - 100% 

Instrument Actes del claustre de mestres 

Responsable Claustre de mestres / Equip directiu Avaluació: X - -  X 

 

2.4 Millorar els esbarjos com espai educatiu. (15% O2) 

Actuació 2.4.1 Millorar l’oferta d’espais i equipaments dels esbarjos QCI Actual 
17-18 18-19 19-20 20-21 

Obj Obj Obj Obj PES  
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Indicador Quantitat d’activitats o elements afegits a l’esbarjo 
Grau d’aplicació - 3ac 5ac 7ac 10ac 25% 

Instrument Acta de la comissió d’esbarjo 

Indicador Índex de satisfacció del professorat amb l’estat del pati Qualitat 

d’execució 
- 62% 68% 73% 80% 25% 

Instrument Enquestes finals al professorat 

Responsable Comissió d’esbarjo Avaluació: 100% 88% 
100% 

86% 

- 

86% 
  

 

Actuació 2.4.2  Dinamitzar les activitats i espais des d’una comissió QCI Actual 
17-18 18-19 19-20 20-21 

Obj Obj Obj Obj PES  

Indicador Elaboració del pla d’activitats i responsables de l’esbarjo 
Grau d’aplicació - x x x x 50% 

Instrument Acta de la comissió d’esbarjo 

Responsable Equip directiu Avaluació: x x x   

 

2.5 Consensuar la finalitat i la quantitat dels deures escolars. (10% O2) 

Actuació Consensuar la finalitat i la quantitat dels deures escolars QCI Actual 
17-18 18-19 19-20 20-21 

Obj Obj Obj Obj PES  

Indicador Consens del claustre 
Grau d’aplicació  X X - - 100% 

Instrument Actes del claustre de mestres 

Responsable Claustre de mestres. Equip directiu Avaluació: no x -   

2.6 Concretar els mapes de continguts per cursos d’acord amb el nou currículum. (15% O2) 

Actuació Concretar els mapes de continguts per cursos d’acord amb el nou currículum QCI Actual 
17-18 18-19 19-20 20-21 

Obj Obj Obj Obj PES  

Indicador Quantitat d’àrees per cicles amb continguts definits 
Grau d’aplicació 10% 25% 50% 75% 100% 100% 

Instrument Documents de continguts del centre 

Responsable Coordinador/a de primària  i  coordinació de primària Avaluació: 60% 70% 75%   
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2.7 Programa Escola Verda – Àmbit organitzatiu i curricular. (10% O2) 

Actuació 
2.7.1 Disposar d’un cert temps dins de la franja horària per realitzar tasques 

d’educació mediambiental, disposant d’un marc horari fixe 
QCI Actual 

17-18 18-19 19-20 20-21 

Obj Obj Obj Obj PES  

Indicador Assignació d’un marc horari pel comitè d’EV i el professorat coordinador 
Grau d’aplicació no X X X X 25% 

Instrument Programació General Anual 

Responsable Equip directiu Avaluació: no no no   

 

Actuació 
2.7.2 Impregnar a totes les àrees del currículum en el coneixement de l’educació 

mediambiental , deixant explícits els continguts a treballar. 
QCI Actual 

17-18 18-19 19-20 20-21 

Obj Obj Obj Obj PES  

Indicador Quantitat d’àrees que inclouen continguts ambientals 
Grau d’aplicació - 25% 50% 75% 100% 25% 

Instrument Document de revisió dels mapes de continguts 

Responsable Comissió d’Escola Verda Avaluació: no no no   

 

Actuació 
2.7.3 Fer més present en les reunions de cicle o claustres el fet de debatre 

aspectes ambientals o i buscar la implicació de tots/es. 
QCI Actual 

17-18 18-19 19-20 20-21 

Obj Obj Obj Obj PES  

Indicador 
Índex de satisfacció dels membres de la comissió d’EV quan a la col·laboracio del 

claustre  Qualitat 

d’execució 
- 60% 70% 75% 80% 25% 

Instrument Actes de claustre o coordinació 

Responsable Comissió d’Escola Verda / Equip directiu / Coordinador/es d’etapa Avaluació: 60% 70% -   

 

Actuació 
2.7.4 Recollir de manera més sistematitzada totes les activitats que es vagin 

duent a terme a l’escola pel que fa referència a l’educació mediambiental. 
QCI Actual 

17-18 18-19 19-20 20-21 

Obj Obj Obj Obj PES  

Indicador Recull d’activitats vinculades amb EV Grau d’aplicació no X X X X 25% 
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Instrument Actes de la comissió d’EV 

Responsable Comissió d’Escola Verda Avaluació: X x -   

2.8 Consensuar models de rúbrica per avaluar diferents unitats o projectes. (10% O2) 

Actuació 2.8.1 Definir rúbriques pels projectes personals QCI Actual 
17-18 18-19 19-20 20-21 

Obj Obj Obj Obj PES  

Indicador Elaboració de la rúbrica 
Grau d’aplicació no X fet fet fet 50% 

Instrument Actes de la coordinació 

Responsable Coordinador/a de primària Avaluació: 

No 

(per 

cicles) 

- -   

 

Actuació 2.8.2 Definir rúbriques pels tallers matemàtics QCI Actual 
17-18 18-19 19-20 20-21 

Obj Obj Obj Obj PES  

Indicador Elaboració de la rúbrica 
Grau d’aplicació no - X fet fet 50% 

Instrument Actes de la coordinació 

Responsable Claustre de mestres Avaluació: - - -   

 

 

Objectiu Estratègic 3: Millorar la cohesió i la participació de la Comunitat Educativa (33% PdD) 

1.1 Augmentar la participació de les famílies en el centre (40% O3) 

Actuació 3.1.1 Créixer en els usos del banc de famílies QCI Actual 
17-18 18-19 19-20 20-21 

Obj Obj Obj Obj PES  

Indicador Accions de famílies provinent del banc de famílies per curs 
Grau d’impacte 3a 5a 8a 10a 15a 50% 

Instrument Recull del banc de famílies i MGA 

Responsable Equip directiu Avaluació: 5a 8a -   
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Actuació 3.1.2 Fer més activitats educatives amb famílies QCI Actual 
17-18 18-19 19-20 20-21 

Obj Obj Obj Obj PES  

Indicador Nombre d’activitats d’aula amb famílies partícips per cicle i curs 
Grau d’aplicació - 5ac 8ac 10ac 12ac 50% 

Instrument Expedients de curs 

Responsable Coordinadors/es d’INF  i  PRI Avaluació: 
INF Si 

CI i 3r no 

4t i CS si 
8ac <10ac   

 

1.2 Organitzar un calendari de reunions amb l’AMPA (15% O3) 

Actuació Organitzar un calendari de reunions amb l’AMPA QCI Actual 
17-18 18-19 19-20 20-21 

Obj Obj Obj Obj PES  

Indicador Quantitat de reunions de l’equip directiu amb la junta per curs 
Grau d’aplicació 2r 3r 3r 3r 3r 100% 

Instrument Actes de l’equip directiu 

Responsable Equip directiu Avaluació: 2r 3r 3r   

 

1.3 Oferir a les famílies d’observar l’escola en funcionament (20% O3) 

Actuació Oferir a les famílies observar l’escola en funcionament QCI Actual 
17-18 18-19 19-20 20-21 

Obj Obj Obj Obj PES  

Indicador Nombre de sessions per cicle d’activitats obertes a famílies per curs 
Grau d’aplicació 1s 2s 3s 4s 5s 100% 

Instrument Memòria General Anual 

Indicador Respostes de les famílies en quin grau se senten convidades al centre 
Grau d’impacte 70% 72% 74% 76% 80%  

Instrument Enquestes a famílies 

Responsable Equip directiu. Claustre de mestres. Avaluació: 
2s 

90% 

3s 

77% 

4s 

84% 
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1.4 Programa Escoles Verdes. – Ambit de participació  (20% O3) 

Actuació 
3.4.1 Implementar bones pràctiques ambientals (BPA) a tots els cicles pel que fa a 

la recollida i ús dels residus. 
QCI Actual 

17-18 18-19 19-20 20-21 

Obj Obj Obj Obj PES  

Indicador Nivell de satisfacció del professorat envers aquestes pràctiques Qualitat 

d’execució 
- 65% 70% 75% 80% 25% 

Instrument Enquestes del professorat 

Responsable Comissió d’Escola Verda Avaluació: - 70% 75%   

 

Actuació 
3.4.2 Vetllar per utilitzar mesures d’estalvi d’energia, aigua, i en els 

desplaçaments dels alumnes el més ajustades possible a la realitat escolar. 
QCI Actual 

17-18 18-19 19-20 20-21 

Obj Obj Obj Obj PES  

Indicador Percentatge d’alumnes que venen a l’escola a peu o en bici 
Grau d’impacte - 60% 65% 70% 75% 13% 

Instrument Enquestes a l’alumnat / a famílies 

Indicador Reducció en els imports de consum de gas, aigua i electricitat 
Grau d’impacte - -3% -4% -5% -6% 12% 

Instrument Factures de consum de gas, d’aigua i electricitat 

Responsable Comissió d’Escola Verda Avaluació: no no no   
 

Actuació 
3.4.3 Implicar més a les famílies i i el professorat de la comunitat Educativa en 

quan a les activitats que es duguin a terme al centre. 
QCI Actual 

17-18 18-19 19-20 20-21 

Obj Obj Obj Obj PES  

Indicador Introducció de representants de les famílies en la comissió d’EV 
Grau d’aplicació - X X X X 25% 

Instrument Actes de la Comissió d’EV / Actes del Consell Escolar 

Responsable Comissió d’Escola Verda Avaluació: no no no   
 

Actuació 
3.4.4 Crear un espai per vehicular les demandes i propostes ambientals de les 

famílies. 
QCI Actual 

17-18 18-19 19-20 20-21 

Obj Obj Obj Obj PES  

Indicador Creació d’un espai d’intercanvi (enquesta, racó verd, comunicats...) 
Grau d’aplicació no X X X X 25% 

Instrument Actes de la Comissió d’Escola Verda 

Responsable Comissió d’Escola Verda Avaluació: no x no   
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2.3 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 LES NECESSITATS ORGANITZATIVES EN RELACIÓ AL COVID-19 

- Elaborar el present document seguint els protocols que ha fet arribar el Departament 

d’Educació 

- Analitzar la realitat d’espais i equipaments del centre per optimitzar el funcionament del 

centre 

- Aprofitar al màxim les capacitats i destreses del professorat del centre per elaborar un 

quadrant horari organitzatiu. 

- Flexibilitzar les pautes organitzatives en funció de la situació epidemiològica i social de 

cada moment, així com de les necessitats organitzatives, educatives i emocionals de la 

comunitat educativa. 

DE LA MGA DEL CURS 2019-20 

- Àmbit organització del centre 

- Establir uns horaris marc de treball en cas de confinament 

- Implementar els EVA del centre. Creació del Moodle EIX a INF i CI 

- Tutoritzacions de l’equip de cicle, assignant alumnes concrets a cada mestre 

- Crear la figura de les coordinacions de cicle, per dur a terme les tasques que estableixi la 

coordinació i poder treballar en grups reduïts de docents. 

- Reformatar de les reunions de claustre, fent-les amb més freqüència, reduint-ne la durada, 

i implementant dinàmiques concretes per afavorir la participació. 

- Recuperar el format horari que es feia fins el curs 18-19, amb sessions de 60’ al matí, i de 

30’ de lectura + 60’ a la tarda. 

- Àmbit pedagògic 

- Reformular els continguts curriculars de cada curs per treballar els que el curs passat no es 

van fer i es considerin importants.  

- Àmbit de l’avaluació 

- Aplicar proves diagnòstiques inicials a tots els cursos per detectar les necessitats 

acadèmiques dels alumnes 

- Establir un calendari de preavaluacions a Primària a mig trimestre, de les que se’n 

generarà una acta. 

- Àmbit de la formació 

- Detectar necessitats i crear un itinerari de càpsules formatives per al professorat 

- Detectar necessitats de famílies i crear mecanismes de suport i assessorament 

DE L’ANÀLISI DELS RESULTATS DE LES PROVES EXTERNES I INTERNES DEL CENTRE: 

 De les CCbb de sisè. El curs passat no s’han fet les proves diagnòstiques de 6è, malgrat 

que era un grup amb el que teníem les expectatives força altes. Tot i no poder contrastar 

l’evolució d’aquests resultats, l’avaluació final del curs, i els resultats de les proves cangur 

ens donen a entendre que molt possiblement hauríem complert aquestes expectatives. 



 

  versió 13/10/2020 
 Escola Salvador Espriu 

 

Pàgina 22 

 

 

 S’aplicaran, de forma voluntària, les proves diagnòstiques de 2n PRI segons el calendari 

que dictamini el Departament. 

DELS PROJECTES D’INNOVACIÓ ILEC I AIL 

 Vetllar per l’aplicació dels acords ILEC-AIL 

 Consolidar els acords de treball de la lectura els 30’ diaris en els diferents àmbits 

curriculars 

 

 

3. ASPECTES ORGANITZATIUS DEL CENTRE 

3.1 ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 

EQUIP DIRECTIU 

Les instruccions d’inici de durs 2020-21 contemplen que l’equip directiu d’un centre d’1 línia 

completa com el nostre pot disposar de 25 hores de dedicació setmanal. 

 

Reducció lectiva de l’equip directiu: 

Mestre/a Càrrec Hores setmanals 

EBS Director 6h 

CSG Cap d’Estudis 6h 

RCL Secretària  6h 

Coordinadores  
PRI, INF, LIC, TAC (2h), RRLL, 
Escola Verda 

7h 

TOTAL REDUCCIÓ LECTIVA PER GESTIÓ DEL CENTRE 25h 

 

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. 

Els anys parells es fan eleccions ordinàries de tots els sectors del Consell Escolar, així que aquest 

primer trimestre caldrà renovar alguns representants del Consell Escolar. 

Representant Sector 

EBS Director del centre, President del Consell Escolar (membre nat) 

RCL Secretària del centre i del Consell Escolar (membre nat) 

XCB Representant de l’Ajuntament (nomenament anual) 
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(vacant fins eleccions 2020) Representant del sector Professorat. (membre electe) 

MOQ Representant del sector Famílies (membre electe) 

ERC Representant del sector personal d'administració i serveis (electe) 

JRC Representant del sector Professorat (membre electe) 

ASS Representant del sector Famílies (membre electe) 

CSG Cap d’estudis del centre (membre nat) 

LCR Representant de l’AMPA (nomenament anual) 

(vacant fins novembre 2020) Representant del sector Famílies (membre electe) 

3.2 COORDINACIONS I PLANS D’ACCIÓ 

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

 

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. Algunes d’elles van quedar pendents del curs passat, que per motius del període de 

confinament no es van poder finalitzar. 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. 

COORDINACIÓ INFANTIL 

 

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

- Preparar reunions de famílies 
- Determinar funcionament 

tallers 1r TRI 
- Elaborar quadrant de sortides 

del curs i colònies 
- Preparar festa de la 

Castanyada 
- Enllestir Quadern de 

confinament per cursos 
- Aplicar i avaluar proves 

d’avaluació inicial.  
- Fer un llistat de material 

fungible  
- Refer models informes i actes. 

Preparar tapes àlbum 1r TRI 
- Nadal. Àlbum, manualitat i 

festival. 
- Joguines reis i tió 

- Determinar funcionament 
tallers 2n TRI 

- Organitzar Carnestoltes 
- Establir acords de 

lectoescriptura entre infantil i 
CI 

- Programar els objectius i 
continguts de llengua  

- Fer banc de apps per tablet i 
pantalla tablet.  

- Valorar sortides i tallers 1r TRI 
- Preparar final trimestre: tapes 

àlbum 
- Preparar reunió colònies 
- Preparar Festa Sant Jordi 

- Determinar funcionament tallers 3r TRI 
- Valorar editorial i materials 
- Final trimestre: tapes àlbum 
- Valorar sortida i tallers 
- Organitzar espectacle d’anglès 
- Valorar resultats colònies 
- Aplicar i contrastar proves d’avaluació 

final 
- Reservar colònies proper curs 
- Revisar llistat de material proper curs 
- Elaborar Pla Personalitzat d’Estiu 
- Preparar esborrany sortides proper 

curs 
- Fer valoració general del Pla d’Acció 

d’EI 
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COORDINACIÓ DE PRIMÀRIA 

 

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

- Preparar reunions de famílies 
- Determinar funcionament tallers 

1r TRI 
- Revisar continguts i volum de 

deures PRI 
- Elaborar quadrant de sortides 

del curs i colònies 
- Revisar i concretar l’adequació 

dels continguts d’Ed. Plàstica 
- Preparar festa de la Castanyada 
- Enllestir quadern de confinament 

per cursos 
- Aplicar i avaluar proves 

d’avaluació inicial. Revisar 
models ACL. Valorar proves 
Cruïlla 

- Preparar tapes àlbum 1r TRI 
- Nadal. Àlbum, manualitat i 

festival. 
- Joguines reis i tió 

- Determinar 
funcionament tallers 
2n TRI 

- Organitzar 
Carnestoltes 

- Programar els 
objectius i continguts 
de llengua  

- Valorar sortides i 
tallers 1r TRI 

- Preparar final 
trimestre: tapes 
àlbum 

- Preparar reunió 
colònies 

- Preparar Festa Sant 
Jordi 

- Fer recull activitats 
Pla Ed. Emocional 

- Determinar funcionament tallers 3r TRI 
- Valorar editorial i materials 
- Final trimestre: tapes àlbum 
- Valorar sortida i tallers 
- Organitzar espectacle d’anglès 
- Valorar resultats colònies 
- Aplicar i contrastar proves d’avaluació final 
- Reservar colònies proper curs 
- Revisar llistat de material proper curs 
- Elaborar Pla Personalitzat d’Estiu 
- Preparar esborrany sortides proper curs 
- Aplicar proves finals de lectura 
- Analitzar resultats lectura, CCbb i cangur. 
- Contrastar resultats propis de 6è amb els 

CCbb 
- Fer valoració general del Pla d’Acció d’EP 

 

COORDINACIÓ LIC 

 

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

- Enretirar materials que no es faran 
servir (carrets, bibliopati) 

- Dissenyar activitats apadrinament/QM’E 
alternatives 

- Fomentar biblioteca i revistes d’aula. 
- Recordar al claustre el compliment dels 

acords ILEC, i arribar a un compromís 
consensuat 

- Transmetre al claustre les pautes de 
funcionament dels 30’ de lectura 

- Proposar activitats alternatives a la 
maleta viatgera (booktrailers, 
contacontes…) 

- Seguiment i valoració 
de les activitats 
engegades 

- Assessorament 
personal a les tutories 
sobre l’aplicació dels 
acords ILEC 

- Recull d’evidències i/o materials dels 
acords ILEC 

- Valoració final de les activitats de 
lectura 

- Organitzat activitat/vídeo de clausura 
de les activitats de lectura 

- Valoració del Pla d’Acció de la 
Coordinació 

 

COORDINACIÓ TAC 
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1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

- Realitzar un qüestionari de necessitats formatives 
TAC al professorat del centre. 

- Detectar les necessitats d’equipaments de les 
famílies 

- Elaborar un llistat d’assignació d’equips a 
alumnes i mestres en cas de confinament. 

- Revisar i actualitzar les aplicacions instal·lades en 
les tablets per cicles 

- Participar en els Seminaris de Coordinació ACD 
de la Noguera 

- Alta dels serveis digitals als nous alumnes i 
mestres 

- Liderar la formació TAC en càpsules  
- Formar i assessorar el claustre, en l’ús del 

Moodle Eix i el G-suite 
- Recull i valoració d’evidències de les càpsules 

formatives del professorat 
- Assignar les tasques de la Comissió Tecno per 

cursos (megafonia, bloc) 

- Liderar la formació 
TAC en càpsules 

- Recull i valoració 
d’evidències de les 
càpsules formatives 
del professorat 

- Revisar pla TAC-
ACD 
 

- Liderar la formació 
TAC en càpsules 

- Recull i valoració 
d’evidències de les 
càpsules formatives 
del professorat 

- Valoració del Pla 
d’Acció de la 
Coordinació 

 

COORDINACIÓ DE RISCOS LABORALS 

 

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

- Col·laborar amb la CAD en fer un qüestionari de 
necessitats al professorat. 

- Supervisar el text específic d’higiene i seguretat 
d’aquesta PGA i la seva aplicació en el centre. 
Fer les indicacions pertinents a l’Equip directiu 
paral·lelament al professorat. 

- Assistir a les formacions de l’àmbit dels RRLL 
- Revisar farmacioles i material higiènic de 

prevenció. 
- Aplicar correccions d’extintors i senyalització de 

la revisió 2020. 
- Planificar i consensuar amb les etapes les 

activitats de la Mesa de Salut, SIAT i Creu Roja. 
- Dissenyar el funcionament de la Formació del 

Consell Català de Ressuscitació. 
- Dissenyar i aplicar simulacre del Pla 

d’Emergència 

- Elaborar els annexos 
d’activitats impròpies. 

- Analitzar resultats del 
simulacre i trametre 
dades al Departament. 

- Revisar farmacioles i 
material higiènic de 
prevenció. 
 

- Valoració del Pla d’Acció 
de la Coordinació RRLL 

- Revisar farmacioles i 
material higiènic de 
prevenció. 

-  

 

3.3. COMISSIONS I PLANS D’ACCIÓ 
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El claustre organitza les tasques comunes a les dues etapes a través de les Comissions. Les 

comissions d’aquest curs són: 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-hi un representant de l’equip directiu o una 

coordinadora d’etapa. En els reunions de tot el claustre o a través de mitjans electrònics es 

compartiran les propostes de les diverses comissions. Cada comissió disposa d’un pla d’acció que 

anirà concretant, ampliant i desplegant. Hi haurà un/a responsable de comissió. Aquesta persona 

serà l’encarregada de prendre acta i de liderar la comunicació entre els integrants de la Comissió.  

 

En cas de confinament, les comissions funcionaran de la manera més normal possible, i es 

modificaran les propostes que hagin de dur a terme en funció de les possibilitats.  

 

COMISSIÓ ESCOLA VERDA 

 

Objectius generals: 
● Dur a terme el Pla de Cohesió ambiental i els objectius definits en el PdD 
● Presentar les activitats que es duen a terme en el claustre de mestres 

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

- Redefinir comitè ambiental i el seu funcionament 
- Seguiment de la campanya de fruita i esmorzars 

sans 
- Col·laborar en la preparació de la sortida al riu. 
- Organitzar la jornada “Let’s Clean Up Europe” 
- Redefinir funcionament gestió dels residus 
- Replantejar campanyes de recollida de piles, taps 

i roba 
- Continuar amb el treball del compostatge a l’hort 
- Col·laborar en l’organització de la Marató de TV3 
- Assistir als seminaris d’Escoles Verdes de la 

Noguera 
- Participar en el refugi de llavors 
- Organitzar la Setmana de Prevenció de Residus 
- Gestionar el Racó Verd 

- Seguiment de la 
campanya de fruita i 
esmorzars sans 

- Gestionar l’hort i 
proposar activitats als 
cicles. 

- Valorar la instal·lació 
d’un sistema de reg a 
l’hort i/o les moreres. 

- Impulsar un taller de 
decoració dels palots 
de l’hort 

- Seguiment de la 
campanya de fruita i 
esmorzars sans 

- Col·laborar en la 
preparació de la sortida 
del Xop al riu, Possible 
“Europe’s Clean Up” 

- Fer la memòria del 
consum de fruita i la 
petició pel curs vinent, si 
s’escau 

- Fer la valoració del Pla 
d’Acció de la Comissió 

Membres: MOQ (coord), EBS, JCS, ARG 

 

COMISSIÓ DE FESTES 

 

Objectius generals: 
● Organitzar i dinamitzar les Festes Escolars 
● Proposar i dinamitzar la decoració del centre 
● Presentar les activitats que es duen a terme en el claustre de mestres 
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1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

- Fer cartells de benvinguda a 
l’escola 

- Elaborar cartells amb missatges 
recordatoris d’hàbits saludables 
Covid (mans, mascareta, 
higiene…) amb col·laboració de 
RRLL 

- Organitzar Festa de la 
Castanyada 

- Preparar decoració escola 
Hivern 

- Proposar activitats relacionades 
amb el DENIP 

- Organitzar Festa Carnestoltes 
- Preparar decoració escoles 

primavera 
- Organitzar Dia de la Mona i 

sortida amb bicicleta CM-CS 

- Preparar Festa Sant Jordi 
- Col·laborar amb el comiat de 6è 
- Fer la valoració del Pla d’Acció 

de la Comissió 

Membres: OVG, ECO, RCL, MAG 

 

COMISSIÓ D’ESBARJO 

 

Objectius generals: 
● Organitzar i vetllar pel bon funcionament del pati i l’esbarjo dels alumnes 
● Gestionar la Jornada PatiEspriu 2021 
● Dinamitzar la compra, manteniment, renovació i rebuig de material i joguines 
● Presentar les activitats que es duen a terme en el claustre de mestres 

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

- Col·laborar amb equip directiu per definir torns i 
espais d’esbarjo, recollida de joguines i atenció 
docent. 

- Seguiment de les activitats esportives de l’esbarjo i, 
si s’escau, mediar entre els infants. 

- Elaborar qüestionaris per valorar l’estat del pati i 
recollir propostes. Buidat i anàlisi dels qüestionaris. 

- Valorar la compra de taules de pícnic i/o jocs 
populars per l’esbarjo per promoure varietat 
d’activitats. 

- Gestionar la compra de materials dels projectes 
personals pendents dels alumnes de 6è 19-20. 

- Dur a terme la instal·lació dels toldos del racó 
musical i la taula de fusta de la cuineta. 

- Revisar torns de pati 
- Revisar estat de 

materials i instal·lacions 
- Reunió de famílies per 

preparar la jornada 
- Organitzar la Jornada 

PatiEspriu  

- Revisar estat de 
materials i 
instal·lacions 

- Fer un taller de 
joguines reciclables 

- Finalització i recull de 
la memòria de la 
Comissió. (FIC?) 

- Fer la valoració del 
Pla d’Acció de la 
Comissió 

Membres: MBR (coord), OIB,  MPC 
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COMISSIÓ DE BIBLIOTECA 

 

Objectius generals: 
● Organitzar i vetllar pel bon funcionament de les biblioteques d’aula  
● Dinamitzar el fons dels revisters d’aula. 
● Presentar les activitats que es duen a terme en el claustre de mestres 

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

- Detallar el pla d’acció  
- Dinamitzar propostes pels 30 minuts 

de lectura  
- Redissenyar les activitats 

d’apadrinament lector i de QM 
- Intercanviar, en la mesura de tot el 

possible, revistes amb la biblioteca 
de Margarida de Montferrat. 

-  Revisar el pla d’acció 
- Vetllar pel fons bibliogràfic, 
comandes,... 
- Col·laborar amb la comissió de 
festes per la diada de Sant Jordi 
- Treballar llegendes de diferents 
indrets  

- Revisar i valorar el Pla 
d’Acció 

- Vetllar pel fons bibliogràfic, 
comandes... 
 

Membres: NSN (coord), JRC 

 

COMISSIÓ DE PROJECTE INTERDISCIPLINARI 

 

Objectius generals: 
● Organitzar el Projecte Interdisciplinari i la seva sortida. 
● Presentar les activitats que es duen a terme en el claustre de mestres 

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

- Detallar el Pla d’Acció 
- Redefinir el tema ja escollit el curs 

passat. 
- Redissenyar activitats i sortida 

corresponents al projecte 
interdisciplinari 

- Crear un banc de recursos. 
- Planificar el tempo del projecte 
- Planificar la inauguració i la clausura 

del projecte 
- Definir i reservar les activitats 

previstes per a la sortida 

- Vetllar pel bon 
funcionament del projecte: 
inauguració, 
desenvolupament i sortida 

- Organitzar la clausura 
- Fer la valoració del Pla 

d’Acció de la Comissió 

Membres: LBP (coord), CSG, MRG 

 

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ 

 

Objectius generals: 
● Organitzar la revista Ei! i Fer el seguiment corresponent 
● Impulsar la comunicació digital del centre al web Nodes i a l’app ClassDojo 
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● Organitzar el concurs d’agendes 
● Recordar el termini d’entrega d’articles en el claustre de mestres 

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

- Definir la distribució dels articles de 
la revista. 

- Recollir els articles del trimestre i 
enviar-los a maquetació. 
 

- Recollir els articles del trimestre i 
enviar-los a maquetació. 

- Contactar amb patrocinadors. 
- Presentar a claustre les bases del 

concurs d’agendes 

- Difondre la convocatòria del 
concurs d‘agendes 

- Organitzar les votacions del 
concurs d’agendes. 

- Recollir els articles del 
trimestre i enviar-los a 
maquetació. 

- Supervisar el disseny final de 
la revista 

Membres: EMY (coord) 

 

4. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 

4.1 EDUCACIÓ PRESENCIAL 

4.1.1 ORGANITZACIÓ DEL PROFESSORAT. 

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

Mestra/e Espec Coord Cicle Càrrec Jornada Tasques principals 

MPC INF INF INF C. INF 100% Tutoria P3 

MOQ INF INF INF C. EV 100% Tutoria P4 

LBP (ICM) INF INF INF  100% Tutoria P5 

RCL PRI PRI CI SECRE 100% Tutoria 1r PRI 

JRC INF PRI CI C. LIC 100% Tutoria 2n 

ARG (APG ) PRI PRI CM  100% Tutoria 3r PRI 

NSN PRI PRI CM  100% Tutoria 4t PRI 

ECO PRI PRI CS C.PRI 100%  Tutoria 5è 

CSG PRI PRI CS CD’E 100% Tutoria 6è 

       

MBR INF INF INF C. RRLL 50% Suport INF 

MAG INF INF INF  50% Suport INF 

AGI REL PRI SUP  50% Religió PRI 
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EMY MUS PRI CI ACD-TAC 50% Música  

EBS PRI PRI CM DIR 100% Suport PRI 

OIB (JOH) EF PRI CI  100% Ed. Física  

OVG ANG INF INF  66% Anglès INF  

MRG ANG PRI CS  33%  

Els professionals dels serveis educatius que fan assessorament al centre poden entrar a les aules, 

informant abans la direcció.Han de mantenir la distància física recomanada, han de portar 

mascareta i aplicar les mesures d’higiene i prevenció. Podran utilitzar la sala de mestres de forma 

exclusiva si ho necessiten, i se’ls prestarà una mampara transparent per facilitar la comunicació 

amb l’infant. 

4.1.2. EQUIPS DE CICLE  

Donat que la Coordinació de Primària és un un equip molt nombrós i que pot haver-hi dificultats per 

treballar amb les condicions actuals, es reforçarà l’autonomia i el gruix de funcions dels equips de 

cicle. Les tasques a fer, el calendari i les actuacions vindran marcades per la coordinadora d’etapa, 

però cada cicle tindrà el seu propi espai,i manera de funcionar dins aquestes pautes, i una persona 

responsable, les funcions de la qual seran: 

- Coordinar-ser amb la coordinadora d’etapa 

- Fer actes de les reunions i fer el seguiment del calendari 

- Fer els retorns corresponents a la coordinadora d’etapa 

- Vetllar per que tots els membres de l’equip disposin de la informació 

Cicle Coordinador/a 

INF MPC 

CI JRC 

CM NSN 

CS ECO 

 

4.1.3. COMISSIÓ D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (CAD) 

Aquesta comissió està composada pels següents membres: 

 ABG: (Psicopedagoga de l’EAP de la Noguera) 

 CSG: (Cap d’Estudis) 

 JRC: (Coordinadora LIC i Educació Especial) 

 ECO: (Coordinadora de primària  i especialista d’Educació Especial) 

 NSN: (Ed. Especial) 

 MPC: (Coordinadora d’Infantil) 

 

Es reuniran un cop per trimestre, com a mínim, convocats per la cap d’estudis i gestionaran les 

tasques següents 

 Aprovació i seguiment del Pla d’Acció de l’EAP i/o del CREDA. 
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 Elaboració dels criteris d’adjudicació de reforços, SEP o desdoblaments als alumnes o 

grups. 

 Revisió i proposta de l’assignació de recursos de suport als alumnes (SEP, atenció 

individualitzada...) 

 Assessorament al professorat en matèria d’elaboració i aplicació dels Plans Individualitzats 

del centre.  

 Aprovació i seguiment dels Plans Individualitzats de cada curs, tenint en compte les 

modificacions trimestrals si s’escau. 

 Assessorament per a l’atenció d’alumnat nouvingut. 

 Fer propostes i gestionar les beques de reeducació del MEC 

 Aquelles altres funcions relatives a l’Atenció a la Diversitat que la direcció del centre li 

assigni. 

 

4.1.4 ORGANITZACIÓ DE L’ALUMNAT 

A l’inici del curs 2020-21, el nostre centre té matriculats 114 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) 13 alumnes P3 MPC 

Infantil 4 anys (P4) 12 alumnes P4 MOQ 

Infantil 5 anys (P5) 13 alumnes P5 LBP (ICM) 

1r d’Educació Primària 10 alumnes 1r PRI RCL 

2n d’Educació Primària 11 alumnes 2n PRI JRC 

3r d’Educació Primària 16 alumnes 3r  PRI ARG (APG) 

4t d’Educació Primària 13 alumnes  4t PRI NSN 

5è d’Educació Primària 17 alumnes 5è PRI  ECO 

6è d’Educació Primària 10 alumnes 6è PRI CSG 

TOTAL ALUMNAT: 116 alumnes 

 

Tal com indica la normativa el centre organitza els grups estables d’alumnes amb un tutor o tutora i un 

espai referent.  

El grup estable està format pels alumnes del curs, amb el seu tutor o tutora.  

Hem de tenir en compte que un docent i un professional de suport educatiu només pot formar part 

d’un únic grup estable. A l’educació infantil i primària, aquest grup s’ha de mantenir junt en el 

màxim d’activitats al llarg de la jornada lectiva, tant a l’aula com al pati. A l’interior de l’edifici el grup 

ha d’ocupar, de manera general la mateixa aula assignada a principi de curs.  

Aquells docents i/o personal de suport educatiu que es relacionen amb més d’un grup estable, 

caldrà que portin mascareta quan no puguin mantenir una distància d’1,5 metres amb els infants.  
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Passen a formar part dels diferents grups d’alumnes els docents no tutors que s’indica a 

continuació: (model de graella establert pel Departament) 

 

Grup 

Docents PAE Espai 

Estable Temporal 
Estab

le 
Temp Estable Temp 

P3 12 
MPC (23h) 
MBR (11h) 

OVG (1h ANG + 1h 
SEP) 

  aula P3 
Poliesporti

u 
pati 

P4 12 
MOQ (23h) 
OVG (13h) 

   aula P4 
Poliesporti

u 
pati 

P5 13 
LBP (24h) 

MAG INF (12h) 
OVG (1h ANG)   aula P5 

Poliesporti
u 

Pati 

1r 10 
RCL (18h) 
OIB (15h) 

EMY (3h MUS+ANG) 
JCS (1h REL) 

JRC (2 h) 

AEE 
(5h) 

 
 aula 1r 

Poliesporti
u 

Pati 

2n 11 
JRC (21h) 
EMY (15h) 

JOH (2h EF) 
JCS (1h REL) 

  aula 2n 
Poliesporti

u 
Pati 

3r 16 
EMB (24h) 
EBS (5h) 

EMY (1h MUS) 
JCS (1h REL) 

  aula 3r 
Poliesporti

u 
Pati 

4t 13 NSN (24 h) 

MRG (2h ANG) 
EMY 1h ( MUS ) 

JOH (2h EF + 3 h) 
JCS (1h REL) 

  aula 4t 
Poliesporti

u 
Pati 

5è 17 ECO (23h) 

JCS (1h REL + 6h SEP) 
MRG (2h ANG) 
EMY MUS(1h) 

EBS (MEDI 3 h) 

  aula 5è 
Poliesporti

u 
Pati 
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6è 10 

CSG (18h) 
MRG (4h) 

 
(24h) 

JOH (2h EF) 
EMY (1h MUS) 

JC (1h REL) 
EBS (MEDI 3h) 

  aula 6è 
Poliesporti

u 
Pati 

 

Criteris establerts: 

- Vetllar per que cada grup rebi un màxim de 4 docents (entre estables i temporals) 

- Procurar que cada mestre intervingui en un màxim de 4 grups (en 1 com estable, i en la 

resta com temporal) 

Es procurarà que el mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu grup 

estable, col·labori en les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats abans d’abonar l’espai 

i possibilitar el seu nou ús en bones condicions.  

 

4.1.5. ACCIÓ TUTORIAL 

L’acció tutorial del nostre centre segueix les directrius que ens marca el Pla d’Acció Tutorial 2016-

17. El curs passat a més hem estat elaborant, revisant i aprovant el Projecte Convivència, que 

desenvoluparem en aquest curs. 

Les activitats que en aquest s’hi recullen les anirem definint en les coordinacions de cicle i posant 

en pràctica dins de cada tutoria.  

 

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

 1 hora setmanal de tutoria grupal a primària 

 1 sessió setmanal d’educació emocional a infantil 

 1 hora setmanal o 2 segons les possibilitats horàries d’atenció individualitzada, cada tutor 

disposarà d’una graella de registre per fer un millor seguiment de l’alumnat i garantir l’atenció 

de tots els alumnes 

 1 sessió setmanal d’educació emocional a infantil 

 Assignació d’un/a cotutor/a personal a cada alumne en cas de confinament, per poder fer un 

seguiment més acurat. 

 Activitats d’educació personalitzada: 

 A infantil: quadern blanc 

 A primària: projecte personal, a més a més a cicle superior projecte social 

4.1.6. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Aquest curs i com a mesura excepcional i seguint la normativa del Pla d’actuació per al curs 20/21, 

no podem fer desdoblaments ni reforços fora de l’aula, definirem doncs els SEPS a partir dels 

mestres que tinguem assignats a cada grup estable i sempre s’hauran de dur a terme dins de 

l’horari lectiu i l’aula de referència. 
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 Afavorir una co-tutorització en el grup de 5è, pel gran nombre d’alumnes i les característiques 

del grup 

 Reforçar amb mòduls de SEP el grup de primer tan a nivell de lectura a tot el grup, com 

d’atenció individualitzada a un alumnes amb NESE 

 Reforçar amb mòduls de SEP al grup de segon per afavorir un millor aprenentatge de la lectura 

 Reforçar amb mòduls de SEP dins de cada grup d’infantil amb un mestre extern assignat al 

grup. 

 Dotar d’una hora setmanal de SEP per l’hora de projecte personal/social, amb un mestre extern 

assignat al grup. 

 Dedicar un mínim d’una hora setmanal a educació primària per fer tutoria individualitzada. 

 La distribució de 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. 

(vegeu els horaris de centre per localitzar els mòduls indicant amb SEP) 

 

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.  

Degut a l’excepcionalitat d’aquest curs no hi haurà SEP fora d’horari. 

 

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/les alumnes que requereixen aquesta atenció i com es reparteixen les 

sessions.  

Aquestes sessions, de SEP dins l’horari lectiu s’avaluaran cada trimestre per fer les modificacions 

que es considerin adients.  

 

 

DIAGNÒSTIC DE REALITATS I NECESSITATS DIGITALS 

 
El 8 de setembre, el Departament ha fet arribar l’informe resum del qüestionari que es va omplir al 
mes de juliol.  
 
Considerem que aquests resultats poden estar obsolets, i el dia 26 de setembre  s’ha enviat un nou 
qüestionari a famílies per actualitzar aquesta informació. En tot cas, des del primer dia s’anirà 
treballant per detectar les necessitats de les famílies i assignar –si és el cas- un dispositiu a un 
alumne per actuar amb celeritat en cas de confinament. 
 
Els resultats referits al nostre centre són: 
 

A. BLOC SOBRE EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
1. El vostre centre té alumnes d’educació primària? Si 

 
2. Segons la informació que teniu, quants alumnes d’educació primària no disposen al seu 

habitatge habitual de dispositius d'ús personal per a finalitats educatives, si considerem 
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ordinadors de sobretaula, portàtils o tauletes? 10 (2 que han cursat 2n el 19-20. 2 de 3r, 3 de 
4t.) 

3. També segons la informació que teniu, quants alumnes d’educació primària no disposen al seu 
habitatge habitual de connexió a Internet de qualitat que pugui garantir la formació educativa en 
línia? 2 (que han cursat 2n el 19-20) 
 
4. Amb quants alumnes d’educació primària no heu tingut cap contacte o moltes dificultats per fer 
un seguiment acadèmic via telemàtica o telefònica durant el confinament (des del 13 de març i fins 
al 19 de juny)? 8 (1 de 1r, 1 de 2n, 2 de 3r, 2 de 4t, 2 de 6è) 
 

5. Valoreu de 0 a 5 el nivell de compliment per part dels alumnes de les tasques durant el 
confinament. 3 
Valoreu de 0 a 5 quina ha estat la vinculació de les famílies amb el centre durant el 
confinament. 3 

6. Segons la informació que teniu, quants docents d’educació primària no disposen al seu 
habitatge habitual de dispositius d'ús personal per a finalitats educatives, si considerem 
ordinadors de sobretaula, portàtils o tauletes? 4 

7. Segons la informació que teniu, quants docents d’educació primària no disposen al seu 
habitatge habitual de connexió a Internet de qualitat que pugui garantir la formació educativa en 
línia? 1 

8. Quin nombre de docents d’educació primària tenen un nivell BAIX de competència digital? 
(Entenem per nivell BAIX: Té moltes dificultats per utilitzar tecnologies digitals i per poder gestionar 

l'aprenentatge dels alumnes de forma no presencial. No utilitza cap entorn virtual d’aprenentatge.) 0 
9. Quin nombre de docents d’educació primària tenen un nivell BÀSIC de competència digital? 

(Entenem per nivell BÀSIC: Utilitza les tecnologies digitals de manera puntual en les activitats 
d’ensenyament-aprenentatge. És capaç de fer de tutor/a d'un curs creat en un entorn virtual 

d'aprenentatge (Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams)) 12 
10. Quin nombre de docents d’educació primària tenen un nivell MITJÀ de competència digital? 

(Entenem per nivell MITJÀ: Incorpora l'ús de les tecnologies digitals de manera integrada en les activitats 
d’ensenyament-aprenentatge. És capaç de crear cursos i fer de tutor/a en un entorn virtual d'aprenentatge 

(Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams)) 3 
11. Quin nombre de docents d’educació primària tenen un nivell ALT de competència digital? 

(Entenem per nivell ALT: Actualment dissenya i desenvolupa activitats i materials didàctics on els alumnes 
utilitzen tecnologies digitals en un entorn virtual d'aprenentatge (Moodle, Google Classroom, Microsoft 

Teams)) 2 
 

B. BLOC SOBRE SISTEMES OPERATIUS 

Responeu prioritzant quin tipus de sistemes operatius prefereix el vostre centre per la futura dotació 
d’equipament per l’alumnat i docents en el marc del Pla d’educació digital de Catalunya 2020-2023. Responeu 
en funció dels nivells educatius impartits al vostre centre. Es subministrarà en funció de la vostra priorització, 
de l’oferta en el mercat i de la demanda global dels centres, per tal de garantir el màxim nombre d’alumnat 
amb equipament. 

 Cicle inicial de primària: El sistema operatiu prioritari és: Portàtil amb Windows 10 

 Cicle mitjà de primària: El sistema operatiu prioritari és: Portàtil Chromebook 

 Cicle superior de primària: El sistema operatiu prioritari és: Portàtil Chromebook 

 Docents de centre: El sistema operatiu prioritari és: Portàtil amb Windows 10 

4.2 EN CAS DE CONFINAMENT 

En cas de confinament total del centre, o parcial (un o diversos grups) es duran a terme els 
següents canvis organitzatius: 
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4.2.1 ALUMNES 

- Cada alumne recollirà el seu material escolar personal i socialitzat que determinin les 
tutores. També s’endurà el dispositiu assignat, en cas que sigui necessari. A l’inici del curs, 
la coordinació TAC determinarà aquestes necessitats. 

- Els alumnes continuaran les classes des dels seus domicilis, dins un horari marc de les 9 a 
les 13, i de les 15 a les 20h. 

- Dins aquest horari, el professorat organitzarà activitats per vídeoconferència d’una hora de 
durada, -individuals o grupals- dins l’interval horari que sigui més accessible per les 
famílies. Per norma general, es prioritzarà fer-les entre les 10 i les 12h del matí, i les 15 i 
les 17h. 

- Les vídeoconferències tindran caràcter obligatori, i se seguiran les normes de protocol i 
educació necessàries: postura, vestimenta, atenció, ús de la càmera i el micròfon, etc. 
Aquestes normes es faran públiques al web de l’escola. 

- Els alumnes i les famílies hauran d’estar especialment pendents de la comunicació amb el 
professorat tutor o cotutor. 

- La tramesa de tasques i comunicats que es faci als alumnes (via EVA o correu electrònic) 
també es farà dins d’aquest marc horari. De la mateixa manera, es comunicarà als 
alumnes més grans que cal respectar l’horari i el calendari de treball. 

- En el el moment de retorn a l’escola, els alumnes hauran de tornar els materials socialitzats 
i equipaments seguint el protocol que comuniqui la direcció del centre. 

- També hauran de retornar els materials elaborats que cada tutoria hagi determinat, si és el 
cas. 

4.2.2 PROFESSORAT 

- El professorat continuarà les tasques ordinàries des dels seus domicilis fins a un màxim de 
7h diàries i un total setmanal de 30h. L’horari marc de les 9:00 a les 13:00, i de les 15:00 a 
les 20:00h. Dins aquest horari es durà a terme la formació i  seguiment dels alumnes, la 
comunicació amb el claustre i les famílies. 

- Els mestres assignats a cada cicle actuaran com a cotutors d’un grup reduït d’alumnes, en 
col·laboració amb la tutora de cada curs. Faran el seguiment necessari d’aquests infants, 
contactant amb les famílies i amb els propis alumnes. Les tutores posaran a disposició 
de/de la cotutor/a les informacions necessàries per poder fer aquest seguiment. 

- Totes les tasques telemàtiques que es trametin als alumnes s’enregistraran de la forma 
que determini l’equip directiu. Crearem diferents pestanyes per cada curs, i cada mestre 
del grup i/o especialista que faci classe en aquell grup d’alumnes penjarà les tasques i/o 
adreces que se’ls hi va demanant per dies. Així el tutor/a d’aquell curs en pot fer un millor 
seguiment.  

- El professorat que consideri que no disposa d’equipaments suficients o adequats per 
treballar telemàticament, podrà sol·licitar un dispositiu a l’equip directiu. En cas que hi hagi 
professorat que no disposi de connexió a Internet adequada en el seu domicili, l’equip 
directiu vetllarà per que se li pugui assignar un kit de connexió. 

4.2.3 EQUIP DIRECTIU 

- L’equip directiu es reunirà periòdicament, i establirà xarxes de contacte amb els SSTT, la 
inspecció, el grup d’Equips Directius de la Noguera i els Serveis Educatius de la Noguera. 

- Es comunicarà amb freqüència amb l’Ajuntament per establir línies de col·laboració en 
funció de la disponibilitat i les necessitats de cada moment. 

- Es convocaran els claustres amb la màxima normalitat possible, vetllant per fer les 
reunions dins el marc horari establert i d’una durada adequada. 

- Es convocaran els Consell Escolars que corresponguin, ordinaris o extraordinaris, i 
s’intentarà complir el calendari en la mesura que sigui possible. 

- Es continuaran fent les reunions pertinents del Consell de Direcció, i s’hi convidarà la 
coordinadora de RRLL.  
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- En cas de confinament dels tres membres de l’equip directiu, la gestió de l’escola recaurà 
sobre els altres membres del Consell de Direcció 

4.2.4 EQUIPS DE CICLE 

- Els equips de cicle mantindran les funcions que els delegui la coordinadora d’Etapa. Es 
continuaran fent les reunions setmanals (telemàtiques si és el cas). Cada cicle tindrà una 
persona coordinadora 

4.2.5 COMISSIONS 

- Les comissions conservaran el Pla d’Acció, però faran les adaptacions i propostes que 
creguin pertinents. 

- Els mestres adscrits a una comissió que hagi de deixar de fer un volum considerable 
d’accions, podran ser adscrits a una altra comissió de forma temporal a criteri de l’Equip 
Directiu. 

4.2.6 COORDINACIONS 

- Les coordinacions conservaran el Pla d’Acció, però faran les adaptacions i propostes que 
creguin pertinents.  

- Les coordinadores d’etapa faran el seguiment dels diferents cicles.   

4.2.7 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (CAD, EE) 

- La CAD continuarà el calendari establert de reunions i el seguiment dels alumnes 
pertinents. 

- Les hores d’atenció individual no es duran a terme de forma ordinària, però els mestres 
que feien aquestes tasques faran suport a la tutoria del nivell on hi ha els alumnes que 
s’atenien. 

- L’atenció del personal AEE es farà en funció de la situació laboral en que es trobi. En cas 
de poder atendre, es coordinarà amb la tutora del curs corresponent per fer suport 
telemàtic. 

12. HORARIS, CALENDARI 

5.1 HORARI GENERAL DEL CENTRE 

- Jornada habitual:           Matins:  De 8:50 o 9:00h a 12:20 o 12:30 

Tardes: De 14:50 o 15:00h a 16:20 o 16:30 

- Jornada Intensiva: (vegeu calendari) de 8:50 o 9:00h a 12:50 o 13:00h 

 

PROPOSTA D’HORARI EN SUPÒSIT DE CONFINAMENT 

El professorat continuarà les tasques ordinàries des dels seus domicilis fins a un màxim de 7h 
diàries i un total setmanal de 35h. L’horari marc de les 9:00 a les 13:00, i de les 15:00 a les 20:00h. 
Dins aquest horari es durà a terme la formació i  seguiment dels alumnes, la comunicació amb el 
claustre i les famílies. 
 

5.2 CRITERIS DE CONFECCIÓ DELS HORARIS DE L’ALUMNAT 
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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: 

- En la mesura que es pugui intentarem treballar per cicles. 

- Es vetllarà perquè cada tutor/a estigui el major nombre d’hores possible amb el seu grup 

d’alumnes, per tal d’afavorir al màxim que el grup sigui força estable. 

- Es reforçarà el cicle amb la figura d’un/a altre mestre de suport de cicle, i així amb els tres 

mestres fer el màxim d’àrees. 

- L’àrea de llengua anglesa es procurarà que la faci el mestre especialista d’anglès assignat 

a cada cicle. 

- 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 15:00. 

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

- Divisió en dos mòduls horaris de totes les tardes (30’ + 60’) 

- NO. Agrupament per cicles per treballar la religió i l’educació en valors. 

- Dotar amb reforç les hores destinades al Pla lector 

- NO. 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 curs. 

 

5.3 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.  

 

Els mestres que no fan jornada sencera faran la part proporcional de les 24 lectives i de les 6 de 

treball personal, en funció de la jornada total que tinguin (33%, 50%, 66%, 83%). Vegeu horaris 

del professorat. 

 

Aquell professorat que hagi de destinar intervals de 10’ a l’inici de la jornada per fer tasques de 

ventilació, desinfecció o entrada d’alumnes podrà recuperar aquest temps setmanalment lliurant 

una hora destinada al treball personal de 12:30 a 13:30, sempre i quan no sigui un dia destinat a 

reunions de centre. 
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5.4  CALENDARI ESCOLAR 

 

Setembre 
 

Octubre 
 

Novembre 

dl dt dc dj dv ds dg 
 

dl dt dc dj dv ds dg 
 

dl dt dc dj dv ds dg 

  1 2 3 4 5 6 
 

      1 2 3 4 
 

2 3 4 5 6 7 8 

7 8 9 10 11 12 13 
 

5 6 7 8 9 10 11 
 

9 10 11 12 13 14 15 

14 15 16 17 18 19 20 
 

12 13 14 15 16 17 18 
 

16 17 18 19 20 21 22 

21 22 23 24 25 26 27 
 

19 20 21 22 23 24 25 
 

23 24 25 26 27 28 29 

28 29 30         
 

26 27 28 29 30 31   
 

30             

                       
Desembre 

 
GGGener 

 
Febrer 

dl dt dc dj dv ds dg 
 

dl dt dc dj dv ds dg 
 

dl dt dc dj dv ds dg 

  1 2 3 4 5 6 
 

        1 2 3 
 

1 2 3 4 5 6 7 

7 8 9 10 11 12 13 
 

4 5 6 7 8 9 10 
 

8 9 10 11 12 13 14 

14 15 16 17 18 19 20 
 

11 12 13 14 15 16 17 
 

15 16 17 18 19 20 21 

21 22 23 24 25 26 27 
 

18 19 20 21 22 23 24 
 

22 23 24 25 26 27 28 

28 29 30 31       
 

25 26 27 28 29 30 31 
 

              

                       
Març 

 
Abril 

 
Maig 

dl dt dc dj dv ds dg 
 

dl dt dc dj dv ds dg 
 

dl dt dc dj dv ds dg 

1 2 3 4 5 6 7 
 

      1 2 3 4 
 

          1 2 

8 9 10 11 12 13 14 
 

5 6 7 8 9 10 11 
 

3 4 5 6 7 8 9 

15 16 17 18 19 20 21 
 

12 13 14 15 16 17 18 
 

10 11 12 13 14 15 16 

22 23 24 25 26 27 28 
 

19 20 21 22 23 24 25 
 

17 18 19 20 21 22 23 

29 30 31         
 

26 27 28 29 30     
 

24 25 26 27 28 29 30 

                       
Juny 

 
Juliol 

        
dl dt dc dj dv ds dg 

 
dl dt dc dj dv ds dg 

        
  1 2 3 4 5 6 

 
      1 2 3 4 

        
7 8 9 10 11 12 13 

 
5 6 7 8 9 10 11 

        
14 15 16 17 18 19 20 

 
12 13 14 15 16 17 18 

        
21 22 23 24 25 26 27 

 
19 20 21 22 23 24 25 

        
28 29 30         

 
26 27 28 29 30 31   

        

- Curs escolar, de l’1 de setembre al 31 d’agost 

- Inici classes, 14 set 

- 1r trimestre, del 14 de setembre al 21 de desembre 

- Vacances de Nadal, del 22 de desembre al 7 de gener 

- 2n trimestre, del 8 de gener al 26 de març 

- Vacances de Primavera, del 27 de març al 5 d’abril 
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- 3r trimestre, del 6 d’abril al 22 de juny 

5.4.1 DIES FESTIUS LOCALS: 

- 29 de setembre ’20 – Sant Miquel 

- 24 de maig ’21 – Pasqua Granada 

5.4.2 DIES FESTIUS DE LLIURE DISPOSICIÓ: 

- Lliure disposició 1: dilluns 7 de desembre (pont de la Constitució) 

- Lliure disposició 2: divendres 19 de febrer (Pre Carnestoltes) 

- Lliure disposició 3: divendres 7 de maig (Festa del Roser) 

5.4.3 AVALUACIONS 

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

Avaluació Data prevista Etapa Elaboració d’Informe 

1a Preavaluació PRI 26/30 octubre 2020 PRI Acta de CdE 

1r trimestre 30/4 desembre 2020 Primària Si 

1a Preavaluació INF 23/27 novembre 2020 INF  Acta de CdE 

1r quadrimestre 25/29 gener 2021 Infantil  Si  

2a Preavaluació PRI 15/19 febrer 2021  PRI Acta de CdE 

2n trimestre 15/19 març 2021 Primària Si 

2a Preavaluació INF 3/14 maig  2021 INF Acta de CdE 

3r trimestre / 2n 
quadrimestre 

7/11 juny 2021 INF i PRI Si 

Projecte 
interdisciplinari 

17/18 juny 2021 INF i PRI Si 

 

Les juntes d’avaluació 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. També seran els 

responsables d’introduir les qualificacions i observacions de la seva àrea a Esfer@. 
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L’equip directiu és l’encarregat de gestionar l’obertura i tancament de les sessions d'avaluació 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 tutors/es seran els responsables del darrer vist-i-plau a l’acta d’avaluació que els farà arribar 

la cap d’estudis un cop finalitzada la sessió d’avaluació. Serà la cap d’estudis la responsable 

d’imprimir i fer signar l’acta als diferents membres de la junta. 

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. 

Com a novetat d’aquest curs es durà a terme juntes de preavaluació amb tots els docents que 

atenen el grup per tal de poder comentar l’evolució del curs i dels alumnes, amb la finalitat de 

poder compartir neguits i modificar, si cal, metodologies i criteris. Serà una reunió on no caldrà dur 

cap registre de qualificacions, es tractarà de seure i parlar. Dirigirà la reunió els/la docent tutor/a i 

en prendrà acta la cap d’estudis. 

5.4.4 REUNIONS AMB FAMÍLIES 

Les reunions de famílies es faran per videoconferència, donat que les normes d’aforament, higiene 

i seguretat del moment no permeten fer-les presencials. Es faran abans de l’inici de les classes per 

poder atendre els dubtes envers les novetats organitzatives, i es vetllarà l’assistència d’un membre 

de l’equip directiu per fer suport al professorat. La reunió de P3, per les seves particularitats,es farà 

presencial dividint les famílies en 2 grups per no superar l’aforament màxim de 10 persones. 

- Tutoria P3 (presencial en 2 torns) dijous 7 de setembre de 2020, 17:00h / 18:30h 

- Tutoria P4 dijous 10 de setembre de 2020, 17:00h 

- Tutoria P5 dimarts 8 de setembre de 2020, 17:00h 

- Tutoria 1r PRI dimecres 9 de setembre de 2020, 17:00h 

- Tutoria 2n PRI dijous 10 de setembre de 2020, 18:00h 

- Tutoria 3r PRI  dimecres 9 de setembre de 2020, 19:00h 

- Tutoria 4t PRI dilluns 7  de setembre de 2020, 18:00h 

- Tutoria 5è PRI dimecres 9 de setembre de 2020, 18:00h 

- Tutoria 6è PRI dimarts 8 de setembre de 2020, 18:00h 

 

Un cop començat el curs escolar, es farà una 2a ronda de reunions per afrontar els aspectes 

pedagògics i propis de la tutoria. Tot i que la intenció inicial era fer-les presencials en grups no 

superiors a les 10 persones, les mesures d’aforament del moment de fer-les és de grups de no més 

de 6 persones. Per aquest motiu s’hauran de fer telemàticament. 

5.4.5. REUNIONS DEL CLAUSTRE DE MESTRES 

Tots els claustres (ordinaris, o pedagògics) passen a ser claustres ordinaris. D’aquesta manera, es 

farà un mínim de 2 claustres al mes i es podran fer sessions més breus. Per defecte, es faran de 

manera telemàtica. 

El calendari de reunions previstes i els punts previstos a tractar és el següent: 

- Dimecres 15 de juliol’20  ( Instruccions curs 2020/21, calendari escolar, PGA) 
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- Dimarts 1 de setembre ‘20  (presentació curs, organització, sortida riu) 

- Dijous 3 de setembre ‘20 (reunions famílies, comiat 6è) 

- Dimecres  10 de setembre 

- Dimecres 7 d’octubre ‘20  (P.G.A, reunions de famílies, Castanyada) 

- Dimecres 21 d’octubre 

- Dimecres 4 de novembre ‘20  (setmana prev. residus, avaluacions) 

- Dimecres 18 de novembre 

- Dimecres 2 de desembre ‘20 (Festival Nadal, simulacre) 

- Dimecres 16 de desembre 

- Dimecres 20 de gener 21  (liquidació ‘20 i pressupost ’21) 

- Dimecres 27 de gener 

- Dimecres 10 de febrer ‘21  (Portes Obertes, Carnestoltes) 

- Dimecres 24 de febrer 

- Dimecres 3 de març ’21 (PdC, PPOO, carnestoltes) 

- Dimecres 17 de març 

- Dimecres 14 d’abril ’21  (pla de contingència) 

- Dimecres 21 d’abril 

- Dimecres  5 de maig ’21  (org 3r TRI, avaluacions) 

- Dimecres 19 de maig 

- Dimecres 30 de juny ’21  (fi de curs, enquestes, valor. Diverses) 

5.4.6. REUNIONS DEL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE 

El calendari de reunions ordinàries i els punts principals: 

- 7 d’octubre: presentació PGA 2020-21, Pla de menjador i Pla de convivència. 

- Mes de novembre  Eleccions Consell Escolar. (extraordinari) 

- 25 de gener: liquidació i pressupost econòmic 

- 5 de juliol : aprovació MGA, pla de convivència 

5.4.7. REUNIONS DE COORDINACIÓ PRESENCIALS INFANTIL / PRIMÀRIA 

 

- 4 de setembre 
 

- 21 de setembre 
 

- 5 d’octubre 
 

- 19 d’octubre 
 

- 2 de novembre 
 

- 16 de novembre 
 

- 11 de gener 
 

- 25 de gener 
 

- 8 de febrer 
 

- 22 de febrer 
 

- 8 de març 
 

- 22 març 
 

- 12 d’abril 
 

- 26 d’abril 
 

- 10 de maig 
 

- 24 de maig 
 

  

Aquest curs es crea la figura de coordinador de cicle, qui serà la persona encarregada de fer acta i 

trametre informacions i dubtes a la coordinació i/o a l’equip directiu. 

5.4.8 FESTES ESCOLARS 

 

- 30 d’octubre, Castanyada (interna) 

- 20 i 21 desembre 2020, Festival Hivern (intern).  
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- 19/26 de febrer de 2021 celebració del Festival de Carnestoltes (interna) 

- 26 de març de 2021, la Mona  

- 19 de juny de 2020, festa de fi de curs.  

 

5.4.9.SORTIDES ESCOLARS  

Els centres poden dur terme les activitats previstes en la seva programació general anual, pel que 

fa a sortides i colònies, amb les adaptacions que calgui ateses les mesures de prevenció i 

seguretat sanitària. En el cas de les sortides, sempre cal mantenir la distància interpersonal d’1,5 

metres i portar mascareta quan no es pugui preservar la distància. En el cas de les colònies es 

mantindran els grups estables. Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure i se seguiran les mesures 

de prevenció i higiene habituals: distància física de seguretat, rentat de mans, etc. 

 

Es prioritzaran les sortides de curs o cicle, per facilitar l’organització de les activitats a fer i garantir 

el compliment de les mesures higienicosanitàries. 

 

1r trimestre: 

- 18 de setembre, sortida al riu (de P4 a 6è PRI)  

- Sortides pel municipi sense transport 

2n trimestre: Pendent de concreció. 

 

3r trimestre: Pendent de concreció. 

5.4.10. APLICACIÓ DE PROVES DIAGNÒSTIQUES 

Les diferents proves diagnòstiques s’han de dur  a terme durant el curs són les següents: 

Prova Curs/os Normativa Data 

Proves inicials de nivell Tots els cursos  Setembre-octubre 2020 

Proves diagnòstiques d’Infantil P3, P4, P5 No 
Octubre de 2020 

 

Proves inicials de cicle 1r PRI No  Setembre de 2020 

Proves diagnòstiques de 2n 2n PRI 
Si 

(Voluntària) 
Setembre de 2020 

Proves de lectura ACL i de fluïdesa 1r a 6è PRI No Octubre de 2020 

Proves de Competències Bàsiques 6è PRI Si ? 

Proves Cangur 5è i 6è PRI No ? 
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5.4.11. REVISIÓ I VALORACIÓ DE PROVES DIAGNÒSTIQUES 

Durant el curs es duu 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. 

S’elaborarà un recull de resultats a les actes de coordinació de Primària i Infantil. 

 

Prova diagnòstica Alumnat Equip de revisió Temporització 

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

Proves d’avaluació inicial 
Tots els cursos 

de PRI 
Tutors de primària 1r trimestre 

Proves ACL i de fluïdesa 1r a 6è PRI Tutores de primària 1r trimestre 

Proves diagnòstiques de 2n 2n PRI Coordinació de Primària  

Proves de CCbb 6è PRI Coordinació de Primària  

Proves Cangur 5è i 6è PRI Coordinació de Primària  

 

13. ESPAIS, ENTRADES-SORTIDES I FLUXES DE CIRCULACIÓ 

ENTRADES, SORTIDES I ESBARJO 

Les entrades i les sortides al centre es faran per tres llocs diferenciats: 

 

Porta Responsable(s) Torn 1 Torn 2 

Porta escola ÈBS P3 i P4 6è 

Porta pati OVG / MAG P5 

4t* i 5è 
4t es prenen temperatura i 

netegen mans un cop a dins de 
l’edifici. Ho fa responsable porta 

principal EBS 
Porta gran EMY / OIB 1r i 2n 3r 

 (vegeu Annex 5 per veure diagrames de circulació) 

A cada un dels accessos, l’entrada i la sortida es farà per un o diversos grups estables en intervals 

de 10 minuts cadascun. Els alumnes hauran de portar la mascareta fins que accedeixin a l’aula del 

seu grup estable.  

Els pares i mares només accediran a l’interior del recinte escolar en el cas que sigui necessari 

seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i sempre mantenint la 

distància de seguretat. Per norma general, restaran al carrer i no entraran al pati. 

Durant la primera setmana, per afavorir l’adaptació dels infants de P3 es permetrà que les famílies 

accedeixin al vestíbul de l’escola, però no a les aules. 



Programació General Anual 

Curs 2020/2021 

 

 

Pàgina 45 

 

 

Els adults que acompanyin els infants o joves han de ser els mínims possibles per a cadascun 

d’ells i han de complir rigorosament les mesures de distanciament físic de seguretat i ús de 

mascareta, limitant tant com sigui possible la seva estada als accessos al centre educatiu.  

 

El centre informarà a l’ajuntament i a la pàgina web dels horaris d’entrada i sortida al centre. 

En entrar al centre els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir la 

distància sanitària i han de portar la mascareta fins a la seva aula. Hi haurà dispensadors de gel a 

cada porta d’entrada, a cada aula i a cada WC. 

 

Aquest curs es vetllarà especialment la puntualitat dels alumnes i dels mestres. Aquells alumnes 

que arribin fora del seu torn, entraran per la porta principal (Escala), esperant que un/a mestre/a 

responsable li doni pas per no creuar-se amb altres grups estables. En cas que no hi hagi cap 

mestre/a a la porta, es trucarà el timbre.  

 

La sortida al pati ha de ser esglaonada. Hi pot haver a la vegada més d’un grup estable. Cada grup 

estable estarà junt i quan comparteixin l’espai amb altres grups, han de mantenir entre ells la 

distància sanitària. Quan no es mantingui la distància interpersonal de 1’5 metres caldrà l’ús de 

mascaretes.  

 

El torns i espais de pati i entrades i sortides seran els següents: (vegeu Annex 5) 
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*Grups de convivència de torns verd/blau: rotaran espais setmanalment. 
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Torns i espais d’esbarjo* 

 

10:10 a 
10:40 

Setmana 1 2 3 4 5 6 

P3 Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 

P4 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 Z1 

P5 Z3 Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 

4t Z4 Z5 Z4 Z5 Z4 Z5 

6è Z5 Z4 Z5 Z4 Z5 Z4 

 

 

11:00 a 
11:30 

Setmana 1 2 3 4 5 6 

1r Z1 Z3 Z1 Z3 Z1 Z3 

2n Z3 Z4-5 Z3 Z4-5 Z3 Z4-5 

3r Z4-5 Z3 Z4-5 Z3 Z4-5 Z3 

5è Z2 - Z6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Les zones Z4 i Z5 són places obertes al públic i sense tanca perimetral. El protocol de 

desinfecció contempla la seva neteja abans del torn d’esbarjo. L’ajuntament ha proporcionat permís 

d’ús exclusiu durant les estones d’esbarjo. Es vetllarà que solament hi vagin els grups que es 

considerin més adequats ser-hi. 

ESPAIS DE REUNIÓ I TREBALL PER AL PERSONAL: 

En els espais de reunió i treball per al personal (sala mestres, despatx direcció, ordinador 

passadís) s’establiran les mesures necessàries per garantir el distanciament físic de seguretat de 

Z1 

Sorral 

Z2 

Casetes 

i  pista 

Z3 

Gespa i Grava 

Z5 

Plaça alta 

Z4 

Plaça baixa 

Z6 

Poliesportiu 
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1,5 metres, i serà obligatori l’ús de mascareta si això no pot garantir-se. Cada tutor/a disposarà de 

l’ordinador de mestre de la seva aula per al treball personal. 

 

En cas d’un espai de treball que sigui utilitzat per més d’un/a persona, sempre seran adscrites al 

mateix cicle. Es facilitaran productes i estris de neteja per netejar i desinfectar teclats i ratolins 

abans i després de cada ús. En cas que aquests productes s’acabin, caldrà notificar-ho a la 

direcció per fer-ho saber a l’equip de neteja. 

 

Cal tenir presents totes les mesures sanitàries pel que fa a la màquina de de vènding.. S’ha d’evitar 

en la mesura del possible que es comparteixin equips, dispositius, estris o altres instruments o 

accessoris i s’ha de prestar especial atenció a la correcta ventilació de l’espai. Pel que fa a la 

neteja, desinfecció i ventilació d’aquests espais seguirem les pautes establertes en l’apartat 4.3. La 

nevera i el microones estaran instal·lats  al vestíbul de la 1a planta per facilitar-ne l’accés. 

FLUXOS DE CIRCULACIÓ: 

 Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre s’han de seguir els circuits i les normes 

de circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats. 

En els passadissos i els lavabos s’ha de vetllar perquè no coincideixin més d’un grup estable. Quan 

coincideixin més d’un grup estable caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar 

mascareta. 

Els grups d’alumnes sempre es desplaçaran pel centre acompanyats d’un/a mestre/a. Les entrades 

i sortides també estaran sempre ateses per un/a mestre/a. 

En cas de coincidir dos grups a les escales o en un passadís, es procurarà que aquell que ho tingui 

més fàcil per mantenir la distància s’esperi per deixar pas i la distància adequada. 

 

ÚS DELS WC. 

- Els alumnes de la 1a planta (4t a 6è) solament podran fer servir els WC d’aquesta planta. 

Cadascun dels serveis estaran etiquetats amb el curs que els poden fer servir. 

- Els alumnes de P4 solament faran servir el WC de la planta baixa a la dreta. Hi haurà una 

mampara de separació respecte el WC de 3r PRI 

- Els alumnes de P3 i P4 solament faran servir els WC de la planta baixa. Cada WC estarà 

etiquetat amb el curs que el fa servir. En no ser-hi possible separació física, es vetllarà el 

distanciament dels grups, i es desinfectarà tres cops al dia. 

- Els alumnes de 1r i 2n solament podran fer servir els WC del mòdul prefabricat. Els WC 

estaran etiquetats amb cada curs. 

- Els mestres hauran de desinfectar els WC després de cada ús amb els productes que s’hi 

destinaran, donat que no constitueixen grups de convivència. 

 

 

TRANSPORT EN AUTOCAR O TREN 

Per tal de limitar els contactes fomentarem des del centre la mobilitat activa (caminar, bicicleta...).  

En el cas del transport escolar col·lectiu, bàsicament en les sortides, aplicarem la normativa vigent 

respecte a les mesures preventives davant la COVID-19. Al transport escolar, (autobús i tren) on 

tots els infants han d’anar asseguts, utilitzarem la totalitat dels seients.  
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Quan el nivell d’ocupació ho permeti, s’ha de procurar la màxima separació entre els usuaris. Els 

alumnes accediran al transport amb la mascareta col·locada, exceptuant aquells per als quals l’ús 

de la mascareta està contraindicada. Caldrà fer ús de la mascareta durant tot el trajecte i fins que 

arribin a l’aula. A les parades de bus escolar, quan es recullen i deixen als alumnes, serà molt 

important que entre les unitats familiars es mantingui una distància física adequada i es portin 

posades les mascaretes. Evitarem  l’acumulació de famílies en un espai reduït. 

 

14. NORMES D’HIGIENE I SEGURETAT 

7.1 MESURES GENERALS 

 

REQUISITS D’ACCÉS AL CENTRE. DECLARACIÓ RESPONSABLE. 

Les famílies, han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del curs, 

signaran una declaració responsable (Annex) a través de la qual: 

▪ Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això 

comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment. 

▪ Es comprometen a no portar a l’alumne al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia 

compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho 

immediatament a la direcció del centre per tal de poder prendre les mesures oportunes. Les 

famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes (vegeu l’annex). 

La família ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma. En cas que la 

situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació d’altres mesures 

addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola. 

 

ÚS DE MASCARETES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIGIENE DE MANS 
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Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes així com la del 
personal docent i no docent. 
 
Els alumnes s’haurà de requerir el rentat de mans: 
 

▪ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu, 
▪ Abans i després dels àpats, 
▪ Abans i després d’anar al WC (infants continents), 
▪ Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati). 

 
El personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme: 
 

▪ A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants, 
▪ Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis, 
▪ Abans i després d’acompanyar un infant al WC, 
▪ Abans i després d’anar al WC, 
▪ Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús), 
▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 
Es disposarà de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i 
tovalloles d’un sol ús.  
També s’instal·laran dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola en 
punts estratègics i en cada aula de l’escola. Adjuntem plànol amb la localització. 
 

S’han d’afavorir mesures adaptades a l’edat de l’infant (vídeos, cançons...) per promoure el rentat 

de mans correcte i la seva importància. 

 

Cal que es col·loquin pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat de 

mans en els diversos punts de rentat de mans. 

 

 

NETEJA I DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ D’ESPAIS 

La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en un espais interiors.  

Ventilarem les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i 3 

vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada.  

Totes les aules estaran adequadament ventilades. Si és possible i la temperatura exterior ens ho 

permet, deixarem les finestres obertes durant les classes. A tots els cursos es crearà la figura de 

l’encarregat de ventilació. 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de realitzar amb una periodicitat almenys diària. 

S’han de seguir les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència 

humana. 

Cal garantir la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms de les 

portes, les baranes de les escales, etc. 

Les taules de les aules i del menjador s’han de netejar i desinfectar després de les activitats i dels 

àpats, respectivament.  

Sempre que sigui possible, mantindrem les portes obertes, evitant així més contacte en les 

manetes de les portes.  
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Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu, 

utilitzarem espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats puguin fer-se a l’aire lliure, o 

sortides per a l’aprenentatge de continguts de l’entorn proper.  

Per a la seva neteja i desinfecció s’han de seguir les indicacions establertes en el document Neteja 

i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana. 

 

 Es disposa d’un Pla de neteja i desinfecció adaptat al centre educatiu en funció dels espais i 

la seva ocupació i concurrència. 

 Utilitzeu només els desinfectants apropiats i amb mesura, l’excés i la barreja de productes 

incompatibles pot provocar intoxicacions. Veure enllaç 1 al final del document. 

 La neteja s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció per garantir l’eficàcia 

dels desinfectants. 

 Els productes s’han d’utilitzar seguint les indicacions de les etiquetes i adoptant les mesures 

de precaució indicades. 

 Cal fer neteja i desinfecció més d’una vegada al dia en espais utilitzats successivament per 

persones/grups diferents amb més freqüència com lavabos, espais multi activitats, sales de 

reunions amb reunions successives, menjadors amb diferents torns, zones d’elevada 

freqüència de pas i recepció, etc. 

 La ventilació es tant important com la neteja en especial on hi ha presència continuada de 

persones 

 

ESPAIS COMUNS 

+ = ventilació  n = neteja 

 
Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament 
≥ 1 vegada al 

dia 
Setma 

nalment 
Comentaris 

Ventilació de 
l’espai 

   +  
Mínim 10 
minuts 3 

vegades/dia 

Manetes i poms de 
portes i finestres 

      

Baranes i passamans, 
d’escales i 

ascensors 

      

Superfície de taulells i 
mostradors 

      

Cadires i bancs      

Especialment en les zones 
que contacten 

amb les mans 

Grapadores i altres 
utensilis 

d’oficina 
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Aixetes       

Ordinadors, sobretot 

teclats i ratolins 
      

Material electrònic: 
netejar amb un drap 
humit amb alcohol 

propílic 70º 

 

 

Telèfons i 
comandaments a 

distància 
     

Interruptors 
d’aparell 

electrònics 

     

Fotocopiadores      

 

ESPAIS COMUNS 

 
Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament 
≥ 1 vegada al 

dia 
Setmanalment Comentaris 

Ventilació de 
l’espai 

   +  
Mínim 10 minuts 3 

vegades/dia 

Superficies o punts 
de contacte 

freqüent amb 
les mans 

     
 

37 

Terra       

Materials de jocs  n    
També si hi ha un canvi 

de grup d’infants 
 

Les joguines de plàstic 
dur poden rentar-se al 

rentaplats 

Joguines de 
plàstic 

 n    

Joguines o peces de 
roba 

     Rentadora (≥60ºC) 

MENJADOR 

Ventilació de 
l’espai 

   +  
Mínim 10 minuts 3 

vegades/dia 

Superfícies on es 
prepara el menjar 

      

Plats, gots, 
coberts... 

     

Amb aigua calenta: 
rentats a elevada 

temperatura. 
Sense aigua calenta: 

desinfecció en dilució de 
lleixiu al 0,1 %. 

Fonts d’aigua       
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Taules, safates de 
trona 

      

Taulells       

Utensilis de 
cuina 

      

Taules per a 
usos diversos 

      

Terra       

 

LAVABOS 

 
Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al dia 
Setmanalme

nt 
Comentaris 

Ventilació 

de l’espai 
   +  

Mínim 10 minuts 
3 cops/dia 

Rentamans      
Especialment 
després de l’ús 
massiu (després del 
pati, després de 
dinar) i sempre al 
final de la jornada. 

Inodors      

Terra i altres 

superfícies 
     

Cubells de 

brossa, 

compreses 

      

ZONES DE DESCANS 
Ventilació 

de l’espai 
   +  

Mínim 10 minuts 

3 cops/dia 

Fundes 

de coixí 
   

També quan 
canvia l’infant 
que l’utilitza 

Rentat a 
≥60ºC 

També quan canvia 
l’infant que l’utilitza 

Terra      
També si hi ha un canvi 
de grup d’infants Altres 

superfícies 
     

 

 

Resum d’actuacions del Pla de Neteja:  

 

Accions simultànies a l’esbarjo dels alumnes: (professional, CRA) 

Torn 1 

De les 10:10 a les 10:40 
P3, P4, P5, 4t i 6è 

Neteja de: 
- WC dels alumnes 
- Taules alumnes P3 i P4 

Desinfecció de: 
- Rentamans alumnes, aixetes, superfícies de contacte 
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- Interruptors i poms de porta 
- Barana de l’escala interior 

Torn 2 

De les 11:00 a les 11:30 
1r, 2n, 3r i 4t 

Neteja de: 
- WC dels alumnes 

Desinfecció de: 
- Rentamans alumnes, aixetes, superfícies de contace 
- Interruptors i poms de porta 
- Barana de l’escala exterior 

 

Accions a fer durant el migdia: (professional: CRA) 

 

De les 12:30 a les 15:00 

Neteja de: 
- WC dels alumnes (si és puntualment necessari en algun) 

Desinfecció de: 
- Rentamans alumnes, aixetes, superfícies de contacte 
- Interruptors i poms de porta 
- Barana de l’escala exterior 
- Barana de l’escala interior 
- Porta d’entrada a l’escola (vidre) 
- Porta d’entrada al pati (alumini blau) 

 

Accions a fer després de les classes: (professionals CF i TP) 

 

De les 16:30 a les 19:30 

Neteja de: 
- Escombrat i fregat de totes les aules i despatxos 
- Superfícies de totes les taules 
- Buidat de papereres 
- Tots els sanitaris del centre 

Desinfecció de: 
- WC del mòdul (abans del Berenem i Juguem) 
- Portes d’entrada a l’escola (vidre) i pati (alumini blau) 
- Baranes interiors i exteriors 
- Poms de totes les portes 
- Joguines i materials marcats a cada aula (max 1 caixa per aula i dia) 

  
  

 

 

GESTIÓ DE RESIDUS 

Els mocadors i tovalloletes d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la higiene 

respiratòria les llençarem en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal. 

S’instal·laran papereres amb tapa a totes les aules. 

El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, són 

considerats com a fracció resta i, per tant, s’han de llençar al contenidor de rebuig (contenidor gris).  

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en una bossa 

tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir aquesta bossa 

tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus tal com s’ha indicat al 

paràgraf anterior. 

Aquest any i com a mesura de prevenció, l’activitat de recollida de residus no la durem a terme des 

de la comissió d’escola verda, per tal  d’evitar contagis. 
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MESURES PER CANVI DE ROBA O BOLQUERS 

En ocasions, alguns infants del centre que tenen dificultat per controlar els esfínters o per altres 

motius s’embruten la roba. El criteri general serà telefonar la família per que el canviïn o el netegin, 

però en cas que siguem coneixedors/es que això pot trigar una estona llarga, el personal docent 

podrà ajudar l’infant a netejar-se i canviar-se la roba. En aquest cas, es farà seguint aquests 

passos:  

1. Organitzeu l’espai. Abans de portar el nen o nena a la zona de canvi de roba o bolquer, 

renteu-vos les mans i prepareu allò que necessitareu a prop del canviador (tovalloletes, 

bolquer net, crema, bossa de plàstic per llençar el bolquer o la roba bruta utilitzat i un parell 

de guants nets). Poseu un paper cobrint la superfície del canviador o cadira. Poseu-vos els 

guants.  

2. Retireu la femta i l’orina de davant a l’esquena i utilitzeu una tovallola fresca, un drap 

humitejat o una tovallola de paper humida cada cop que feu lliscar. Introduïu les 

tovalloletes brutes dins el bolquer brut si és el cas.  

3. Els draps reutilitzables s’han de guardar en una bossa de plàstic o receptacle tancat (a 

l’abast del braç de les taules de canvi de bolquers) fins que es puguin rentar.  

4. Si n’hi ha, traieu la roba bruta sense tocar cap superfície i obriu el bolquer i doblegueu-ne 

la superfície bruta cap a dins. Si hi ha roba bruta poseu-la també a la bossa de plàstic. 

Comproveu que no s’hagi mullat la superfície sota de l’infant. Si està molla, eixugueu-la 

amb la part del paper que sobresurt més enllà dels peus i plegueu-lo sobre aquesta zona 

de manera que el paper de sota les natges sigui sec. Traieu-vos els guants mitjançant la 

tècnica adequada i llanceu-los. Passeu-vos una tovalloleta humida per les mans i una altra 

per les mans del nen o nena i llanceu-les.  

5. Si és el cas, feu lliscar un bolquer net sota l’infant. Utilitzeu un teixit higiènic o guants nets 

d’un sol ús per aplicar la crema de bolquer en cas que sigui necessari i llenceu-los. 

Tanqueu el bolquer.  

6. Renteu les mans de l’infant amb aigua i sabó i torneu-lo a una zona supervisada.  

7. Elimineu el paper d’un sol ús que cobreix la superfície del canviador. Lligueu la bossa de 

plàstic que on hi ha la roba bruta. Netegeu la superfície del canviador amb aigua i sabó o 

amb una tovalloleta d’un sol ús i després passeu-hi una solució desinfectant.  

8. Renteu-vos les mans. 

 

7.2 PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ DE POSSIBLE CAS DE COVID-19 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director o directora.  

No assistiran al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin símptomes 

compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es troben en aïllament per 

diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret 

amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.  

En un entorn de convivència com és el centre escolar, la detecció precoç de casos i el seu 

aïllament, així com dels seus contactes més estrets, és una de les mesures més rellevants per 

mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i 

pedagògics.  

 

Per tant, el nostre centre disposarà d’un protocol molt clar d’actuació: 
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- El /la portarem a un espai separat d'ús individual (la sala de mestres).  

- Col·locarem una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la 

persona que quedi al seu càrrec, que serà preferentment el/la mestre/a tutor/a).  

- Contactarem amb la família per tal que vingui a buscar l’infant.  

- En cas de presentar símptomes de gravetat trucarem també al 061.  

- Contactarem amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a través d’ells 

amb el servei de salut pública. La família o la persona amb símptomes ha de contactar 

amb el consultori de Vallfogona o el CAP de Balaguer per valorar la situació i fer les 

actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la 

família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat.  

En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, 

aïllament i seguiment dels contactes estrets. La comunicació entre els serveis territorials 

d’Educació i salut pública garantirà la coordinació fluïda, en última instància, entre el centre 

educatiu i els serveis territorials de vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control 

de brot que pot incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. En 

qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial del 

centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària. Si hi 

ha un cas positiu se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a través dels Serveis Territorials. De 

manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si escau, tancaments 

parcials o total del centre serien: 

- Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable ◊ tot el grup de 

convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la 

quarantena de tot el grup de convivència, durant 10* dies (poden variar segons les 

instruccions rebudes) després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició 

de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest grup. 

- Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència 

diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un edifici...) ◊ tot el grup de 

convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, per tant, i depenent de la 

valoració de vigilància epidemiològica, es podria plantejar la quarantena dels grups de 

convivència d’aquell espai, durant 10* dies després del darrer contacte amb el cas, amb 

vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial en 

l’espai afectat, també durant 10 dies*  

- Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de convivència 

en diferents espais ◊ tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, 

per tant s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de convivència afectats, durant 10* 

dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. A 

més, és podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, també 

durant 10* dies. 

  
 

Davant comunicació de la família cap al centre: 

1. Família ha de comunicar símptomes i/o prova PCR de l’infant a la tutora i/o a la direcció. 
2. Tutor/a informa direcció per correu electrònic (constància escrita). 
3. En cas de tenir diversos PCR en espera en un mateix grup, el protocol és el mateix 
4. Infant amb símptomes s’aïlla fins a saber resultat PCR. (vegeu taula de sota) 
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Davant comunicació del centre a la 
família: 

 
1. Aïllar infant a la sala petita de 

mestres amb mascareta nova, 
acompanyat d’un mestre 
(preferentment del grup 
estable) 
 

2. En cas de positiu detectat a 
escola, la direcció  trucarà 
referent del CAP de Balaguer: 

Adrià Ribes Roig 
(referent Covid escoles) 
634 74 54 01  
aribesr.lleida.ics@gencat.cat 

Carmen Gómez Seara 
(Infermera de referència) 
 634 74 53 66 
cgomez.lleida.ics@gencat.cat 
 

3. Comunicar a la família, indicar que el CAP està avisat, i que els telefonaran. 
 

4. No facilitar telèfon del referent Covid a la família! 
 

15.  SERVEIS I ACTIVITATS DEL CENTRE 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

Els centres poden dur terme les extraescolars previstes en la seva programació general anual, 

sempre caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta quan no es pugui 

preservar la distància i això sigui possible per la naturalesa de l’activitat realitzada. En la mesura 

del possible es formaran grups estables de participants. A l’annex 6 s’inclouen recomanacions 

específiques per a algunes de les activitats extraescolars. Aquestes activitats són organitzades per 

l’AMPA, qui encarregarà la seva gestió a l’empresa Qualia. 

 

Les mesures que estableixen les empreses són: 

 
- Es respectaran les distàncies de seguretat (1,5m) 
- Es farà ús de la mascareta quan la distància no es pugui garantir.  
- El monitor/a anirà amb mascareta en tot moment.  
- Es desinfectaran superfícies d’espais abans i després de l’activitat.  
- Es promourà la freqüent higiene de mans.  
- S’evitarà que els infants comparteixin material. En cas d’haver-ho de fer, es desinfectarà 

abans de cada ús.  

*Les activitats i el funcionament es poden veure afectats per com avanci la situació del COVID.  

mailto:aribesr.lleida.ics@gencat.cat
mailto:cgomez.lleida.ics@gencat.cat
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Aquest any, els pagaments seran mensuals. La quota serà de 19€/hora, seria 15€ però cal sumar-
hi la despesa del material de mesures preventives i higienicosanitari i els 15 minuts que dedicarà el 
monitor/a a desinfectar les superfícies abans i després de l’activitat.  
 

S’han seleccionat en funció de les peticions fetes per les famílies. S’han organitzat les següents 

activitats: 

 

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

08:00 a 9:00 Acollida matinal 

12:30 - 13:00 CANGUR (menjador) 

12:30 - 13:30 
CANINOTERÀPIA 

(pati/poli) 
 

ROBÒTICA 
(primària) 

(sala de mestres) 

MÚSICA (infantil) 
(club d'escacs) 

Hip-hop 
(poli) 

ANGLÈS (primària) 
(sala de mestres) 

14:00 - 15:00  
MÚSICA (primària) 

(club d'escacs) 
   

16:30 - 17:30 

Berenem  i juguem (pati/menjador) 

 

RÍTMICA 

(infantil) 

Bàsquet baby i escola 
mixt 

Infomeca (1,30h)  
4t a 6è 

(sala de mestres) 
Patins (primària) 

(poli) 
TEATRE GRUP 1  
(sala d'actes de 

l'ajuntament) 

Crea’art  
(infantil) 

(club d’escacs) 

17:30 - 18:30 

Berenem  i juguem (pati/menjador) 

Bàsquet Premini mixt 
(18 - 19h) 

RÍTMICA 

(primària) 

Bàsquet mini femení 

Bàsquet Premini mixt 

 (17 - 18h) 

Bàsquet mini 
femení 

TEATRE grup 2  
(sala d'actes) 
(17:45-18:45) 

19:00 - 20:00 Taekwondo petits  Taekwondo petits   

20:00 - 21:00 Taekwondo grans  Taekwondo grans   

En negre: gestionades per Quàlia.// En blau: externes gestionades per Quàlia.// En vermell: gestionades directament per l’Ampa o clubs. 

 

Punts de trobada amb monitors/es: 

 Acollida matinal: vestíbul escola. Cal inscripció a acollidamatinal@escolavallfogona.cat  

 Cangur: taula de pícnic i escales exteriors 

 Berenem: taula de pícnic i escales exteriors 

 Caninoteràpia: zona gespa pati 

 Robòtica: vestíbul interior 

 Anglès PRI: vestíbul interior 

 Música INF: zona casetes pati 

 Rítmica: zona casetes pati 

mailto:acollidamatinal@escolavallfogona.cat
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 Patins: zona casetes pati 

 Bàsquet: plaça o poliesportiu 

MENJADOR ESCOLAR 

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

l’empresa Comertel, amb licitació renovada 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. Es preveu que estigui acabat 

durant el 2n trimestre, cosa que comportarà canvis organitzatius. 

Els fulls de menú s’entregaran 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. 

Els alumnes que es queden a dinar han de dur una bata, i un necesser amb els estris personals de 

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

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 queda recollida en el Pla de Funcionament de Menjador, que es modifica i 

s’aprova anualment pel Consell Escolar. 

 

Durant el darrer curs presencial, la mitjana d’usuaris ha estat de 18 infants. Tenint en compte que a 

partir de 20 hi ha una segona monitora, cal vetllar per un possible augment i que es garanteixi 

l’atenció necessària pels alumnes. 

 

Cal tenir en compte que el menjador escolar és un espai on poden coincidir diversos grups 

estables. Els integrants d’un mateix grup estable han de seure junts en una o més taules. Cal 

mantenir la separació entre les taules de grups diferents. En cas que en una mateixa taula hi hagi 

alumnes de més d’un grup caldrà deixar una cadira buida entre ells per garantir la distància.  

Cal garantir el rentat de mans abans i després de l’àpat.  

El menjar s’ha de servir en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran amanides, ni 

setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula).  

L’aigua pot estar en una gerra però es recomana que sigui una persona adulta responsable que la 

serveixi o bé un únic infant encarregat durant tot l’àpat.  

Els infants que per raons del projecte pedagògic realitzin tasques del tipus parar i desparar taula, o 

d’altres, ho faran exclusivament per al seu grup de convivència.  

Les activitats posteriors als àpats s’han de realitzar, preferiblement, a l’aire lliure, amb ocupació 

diferenciada d’espais per a cada grup estable. Quan això no sigui possible cal fer ús de la 

mascareta. També es poden utilitzar espais interiors, preferiblement per a infants pertanyents a un 

mateix grup estable. En aquest cas cal garantir la ventilació després de l’activitat. Quan no sigui 

possible la utilització d’un espai per a infants d’un mateix grup estable, cal garantir la separació 

entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar separadament l’entrada i la sortida dels 

infants dels diferents grups. 

 

MENJADOR DEL PROFESSORAT 
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El personal i PAS que dinin en el centre ho hauran de fer a l’aula del curs al que estiguin adscrits. 

Podran fer ús de la nevera i el microones de la 1a planta, evitant aglomeracions i mantenint les 

condicions d’higiene i separació. 

Els mestres que conservin la carmanyola a la nevera ho hauran de fer dipositant-les dins de 

bosses de plàstic que es rebutjaran o que es desinfectaran. Davant la manca d’espais, es 

recomana que es conservi el dinar dins la bossa de cadascú amb un acumulador de gel o similar.  

No es podran netejar els estris personals d’alimentació en el centre, donat que no disposem 

d’espai  adequat per garantir la higiene necessària. 

El professorat i el personal d’administració i serveis han d’utilitzar obligatòriament la mascareta en 

els espais del centre si comparteixen espai amb algú altre excepte quan estiguin asseguts a la 

taula fent l’àpat.  

Cal garantir la neteja, la desinfecció i ventilació dels espais abans i després de la seva utilització. 

Dins de l’àmbit de la responsabilitat individual de cadascú, és necessari remarcar la 

importància d’evitar les taules grupals tant dins del centre com en establiments d’hostaleria. 

 

16. RELACIÓ DEL CENTRE AMB ALTRES ORGANISMES 

EAP, CREDA, AEE 

Professional 
Àmbit Centre Horari destinat al centre 

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

JQ Assistent Social EAP Balaguer Segons sol·licitud del centre 

MBT Assessora LIC EAP Balaguer Segons sol·licitud del centre 

CP Assessora SIAL SIAL Lleida Formació AIL centre 

MB Formació TAC CRP noguera Segons calendari de formació 

 

INSPECCIÓ EDUCATIVA 

Serà el Sr. Jaume Canadell Masgoret, dels Serveis Territorials de Lleida. Aquest curs està previst 

que, possiblement durant el mes de gener, hi hagi canvi d’inspecció. 

 

10. 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: 

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

Aquesta trobada s’ha fet durant el primer trimestre, donat que es tractava d’un grup molt 
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reduït.  També es va fer una entrevista  telefònica per una alumna que va anar a l’Escola 

Vedruna de Balaguer. 

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

- Lliurament dels expedients acadèmics un cop acabat cada curs.  

 

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 amb la directora de 

la llar d’infants) que s’han dut a terme són: 

- Reunió de traspàs d’informació entre la directora de la Llar i la tutora de P3 . Es farà una reunió de 

traspàs d’informació durant les jornades inicials del mes de setembre de 2020. 

- Jornada de Portes Obertes per famílies durant el període de preinscripció. 

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

centre, durant el mes de juny. 

- Rebuda dels expedients finals de P2, durant el mes de juny de 2021. 

 

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 el mes de 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. 

 

11. COMUNITAT ESCOLAR 

AMPA 

L’AMPA del nostre centre ha canviat força en els darrers anys. I per aquest curs es preveu que 

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

 

 AF (presidenta) 

 JS (secretària) 

 RO (tresorera) 

 LC (representant Consell escolar) 

 IM 

 AS 

 RR 

 TD 
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 MV 

 LS 

 

Es pot contactar amb la junta de l’AMPA mitjançant l’adreça ampa@escolavallfogona.cat 

 

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 reunirà 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 

 

COMISSIÓ DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES 

Aquest curs 2020-21 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, i al web. 

 

Aquest curs millorarem el registre de llibres que s’assigna a cada alumne, vetllant perquè cada 

tutor/a tingui una graella on registri els llibres assignats a cada alumne, així en cas de no retorn, 

sabrem el nom del seu propietari/a. 

Per aquest curs es conserven tots els llibres de text, i s’han adquirit nous llibres de lectura a segon, 

per tal de dur a  terme una lectura compartida també s’adquiriran nous llibres socialitzats per a la 

lectura individual a CI. 

12. PLA DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ DEL CENTRE 

 

COMUNICACIÓ ELECTRÒNICA 

El professorat utilitzarà els mitjans electrònics de comunicació per norma general, per dur a terme 

les tasques de comunicació i coordinació del centre. El centre posa a disposició els mitjans per fer-

ho, principalment l’entorn G-suite propi del centre sota el domini “escolavallfogona.cat”. Totes les 
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actuacions de comunicació, compartició i edició de documents i tramesa de tasques a l’alumnat es 

farà des de les plataformes següents: 

- Eines Google G-suite escolavallfogona.cat 

- Entorn Moodle EIX escolavallfogona.cat 

- Web Nodes escolavallfogona.cat 

- Altres serveis web utilitzant l’ usuari propi del centre (genial.ly, symbaloo, etc) 

 

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. Durant el període de confinament s’ha augmentat l’ús 

d’aquests mitjans, i s’ha consolidat la comunicació per correu electrònic amb famílies des de la 

tutoria.  

 

S’implementarà la plataforma Moodle EIX per comunicar-se amb famílies d’INF i CI en cas de 

confinament. 

 

ENQUESTES DE SATISFACCIÓ DE LES FAMÍLIES 

Les famílies respondran un formulari anònim, quantitatiu i amb uns camps per comentaris. Se’n 

farà un informe públic que es difondrà entre tota la comunitat educativa, sense recollir els 

comentaris que solament s’analitzen des del claustre. La participació el passat curs 19-20 ha estat 

del 60% (enllaç) 

ENQUESTES DE SATISFACCIÓ DEL PROFESSORAT. 

El professorat respondrà dues enquestes, una anònima quantitativa i una personal qualitativa. Els 

resultats d’aquesta darrera es recullen en diferents punts de la MGA, i es contemplaran en la 

Programació del curs vinent.  

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: 

- Carta de compromís (P3) 

- Declaració responsable d’inici de curs Covid (tots els alumnes) 

- L’ús dels drets d’imatge (tots els alumnes) 

https://agora.xtec.cat/escsalvadorespriuvallfogona/wp-content/uploads/usu1472/2020/06/PUB_Informe_enquestes_1920.pdf
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- Sortides per l’entorn proper (tots els alumnes) 

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

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

- Ús de serveis digitals (3r-6è). 

Es fa un recull de dades en referència a totes les autoritzacions de les que disposem, i es posa en 

coneixement de cada tutora. 

 

Per l’ús de la plataforma Eix-Moodle de INF i CI no es necessària cap autorització de famílies, en 

allotjar-se en servidors propis del Departament d’Educació i no haver-hi cessió de dades. 

 

COL·LABORACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS:  

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 

- NO: Recollides de roba: el centre participa en campanyes de recollida de roba per dues 

ONGs diferents: Fundacions Glorr i/o SOS Africa 

- NO. Concurs Apilo 

- NO. Seguir recollint taps de plàstic per ajudar a una família de Térmens que tenen una 

nena amb una discapacitat (els venen i recapten diners). 

- La Marató de Tv3: el centre col·labora amb l’AMPA i l’Ajuntament i elabora productes 

- “Clean up Europe’s day” 

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

- Proves Cangur de matemàtiques a CS (telemàtiques) 

- NO. Consell Esportiu de la Noguera, co·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. 

- Participació en l’elaboració de punts de llibre de Sant Jordi del CRP de la Noguera CI 

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 sisena edició, amb 10 exemplars en paper 

amb 44 pàgines en color i tramesa digital a totes les famílies. (enllaç) 

Aquest curs la coordinarà novament l’Eduard Masdeu, coordinador TAC del centre. Es vetllarà 

poder tornar a la distribució en paper a famílies si es veu viable en el seu moment. 

 

 JORNADES DE PORTES OBERTES 

https://agora.xtec.cat/escsalvadorespriuvallfogona/wp-content/uploads/usu1472/2020/06/EI2020W.pdf
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Dins del termini de preinscripció pel curs 21/22 que determini el Departament, es farà una jornada 

de Portes Obertes. Si les condicions higienicosanitàries del moment ho permeten, es durà a terme 

amb l’organització que es va aprovar en la MGA del curs 18/19 (vegeu document). Si no és 

possible, es farà de la forma que es vegi convenient, ja sigui amb o sense alumnes, presencial o 

telemàtica. 

 

13. ALTRES ASPECTES 

PROJECTE ESCOLA VERDA 

El nostre centre disposa del distintiu d’Escola Verda des de 2002. Aquest es renova cada quatre 

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 crearà 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 

 

Funcionament intern del programa de consum de fruita (mesures d’higiene Covid): El 
detectiu ECO de cada curs omple una graella de la comanda (adjuntem model, però a cada curs 
podeu fer la llista com preferiu). Amb aquesta llista, ell/a sol/a es es desinfecta les mans amb 
intensitat, agafa la galleda, i es dirigirà al vestíbul per agafar SOLAMENT les peces de fruita que 
s'han encomanat. 

 CAP PEÇA de fruita tornarà de la classe a les caixes. O bé es guarda, o se l'emporten a 
casa, o es llença. 

 La galleda es queda a la classe per l'endemà. Només la manipula el/la detectiu. 

 Això es fa cada dia, fins que notifiquem a famílies que s'ha acabat la fruita. També es pot 
completar amb algun altre esmorzar que vingui de casa.  

 Mestres hem d'intentar NO manipular la FRUITA (pelar, tallar). No disposem d'estris ni llocs 
per fer-ho amb condicions. En cas de fer-ho, es farà havent-se desinfectat les mans o bé 
amb guants. No es poden tallar fruites amb el mateix ganivet si els infants les han tocat 
prèviament. 

FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 

AEEI (NO AIL) 

Aquest curs es continua amb la formació de grups de treball amb infantil i cicle inicial. Encetem una 

formació nova anomenada, “Activitats pràctiques d’expressió escrita” .La formació consistirà en 

unes sessió teòriques durant el 1r trimestre, per les tardes 4 sessions de 2 hores, i 8 sessions 

d’una hora i mitja a partir del 2n trimestre, els divendres al migdia 
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TAC 

Es durà a terme un itinerari de formació TAC al professorat en format de càpsules formatives.  

Aquest donarà continuïtat a la formació que es va fer el curs passat, però adaptant-se més a les 

necessitats de cada mestre i a la possibilitat d’un nou confinament. 

Es pot consultar el recull de formació del curs passat a : (enllaç) 

   

 

 PLA D’EMERGÈNCIA 

En el primer trimestre, possiblement durant el mes de desembre es durà a terme el simulacre 

d’emergència, coordinat per Ivet Cercós (coordinadora de RRLL). Serà necessari contemplar els 

nous criteris organitzatius del centre. 

El curs passat es va observar la necessitat, i ja es va materialitzar,  de tenir penjada una clau a la 

porta d’entrada amb una corda llarga de difícil accés per als alumnes.  

Aquest curs, per instruccions de la Secció de Riscos Laborals dels SSTT de Lleida, no es durà a 

terme el simulacre d’emergència.  

 

En tot cas, pel proper curs es reprendrà la següent proposta: 

Els materials que es van proposar des de la coordinació de riscos  van ser adequats, però aquest 

curs caldria revisar-los de nou, modificar-los o proposar-ne de nous i canviar el vídeo, fet els antics 

alumnes de cicle superior, sobre els passos a seguir en un simulacre d’emergència. 

 

 P.A.S. 

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

la Sra. E.R.C., 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. 

 CENTRE FORMADOR DE PROFESSORAT EN PRÀCTIQUES 

El nostre centre continua essent centre formador, vam renovar sol·licitud el juny de 2019, centre 

formador d’alumnes universitaris en pràctiques, amb 4 places de PRI i una d’EF. 

ORGANITZACIÓ DELS ESBARJOS I TORNS D’ENTRADA DE LES FILES 

 

(vegeu punt 6 del document i Annex 5) 

 

REVISIÓ DE DOCUMENTS DE CENTRE 

https://view.genial.ly/5ed12a599be45e112004c8aa/interactive-image-projecte-ted
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Aquest curs caldrà revisar i aprovar: 

- Projecte de convivència (finalitzat en la seva totalitat i aprovat pel claustre. Manca 

presentar en CE) 

- Revisió del Projecte Educatiu de Centre: concrecions curriculars (pendent de redactar) 

- Revisió de les NOFC (redactat pendent d’aprovació en claustre) 

 

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 quart cop i 

tercer any consecutiu.  

 

Aquest curs hi tornarem a participar de nou, ja que és un projecte consolidat al centre 

PLA LECTOR 

Aquest el gestiona principalment la coordinadora LIC del centre conjuntament amb l’equip directiu. 

Vegeu Plans d’Acció de la Coordinació LIC i la Comissió de Biblioteca. 

 

TALLERS  

Aquest any, degut a les mesures extraordinàries, s’hauran de dur a terme dins l’horari d’aula 

seguint un format similar als racons, sense creuar grups de convivència, i amb les dues persones 

docents adscrites a cada curs. 

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: 

 

La situació de confinament i la pandèmia poden haver tingut conseqüències emocionals per a 

molts infants i adolescents. El dol per la pèrdua d’un familiar o l’angoixa per la situació viscuda 

poden estar presents en un nombre significatiu d’infants i adolescents. També pot ser necessari 

adaptar-se a les diferents situacions de l’alumnat en relació amb els aprenentatges adquirits durant 

els mesos de confinament. La tornada a l’escola representa una bona oportunitat per detectar i 

abordar situacions no resoltes. Es proposa que les primeres setmanes es realitzin activitats que 

permetin adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs i als canvis en el centre educatiu. 

 

PROMOCIÓ DELS ACTES SALUDABLES I HIGIÈNICS 

D’altra banda, la pandèmia actual brinda una oportunitat única per a consolidar alguns hàbits i 

conductes que són imprescindibles en qualsevol context:  

- Tenir cura d’un mateix i de les persones que envolten.  
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- Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables.  

- Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica. 

 

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 algun 

mestre de reforç durant una 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 inicial, exposaran les idees del projecte personal en una cartolina a mode de mapa 

conceptual i ja en el segon treball personal introduirem l’ús de les noves tecnologies per a la 

presentació i recerca de la informació del projecte personal (diapositives o altres). 

A cicle superior s’ha afegit un nou model als projectes, que han de contenir alguna proposta de 

millora social, escolar, etc.  Aquest curs es vetllarà incloure l’ús de la llengua anglesa en els 

projectes de CS. 

 

 

PROJECTE INTERDISCIPLINARI 

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

Aquest any, no cal fer la tria i l’elecció del projecte interdisciplinari, ja que reprendrem la temàtica 

del curs anterior que no es va poder acabar de materialitzar. 

 

Com que la temàtica proposada parteix de l’elecció dels alumnes que actualment faran 6è, el 

claustre ha considerat que serà motivador per part de tots/es seguir amb la proposta dels alumnes 

més grans del centre. 

El tema triat ha estat el Cinema i les sèries de TV,  i mantindrem l’elecció en secret per tal de 

garantir la sorpresa als alumnes. 

La comissió del projecte interdisciplinari ha elaborat la programació, es conservarà aquesta feina 

per aquest curs i reprendrem  les activitats previstes. 

 

PLA PERSONALITZAT D’ESTIU 

 

L’equip de tutores prepararà un Pla Personalitzat d’Estiu, seguint les línies consensuades pel 

claustre i que determini la Coordinació de Primària. Aquest s’enllestirà a primers de juny, i es 

trametrà a famílies amb l’entrega dels informes finals. 

 

14. REVISIÓ DEL DOCUMENT 
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El present document estarà sotmès a constant revisió per tal d’adaptar-ne la seva utilitat i 

efectivitat durant tot el curs. Malgrat la seva presentació definitiva al Consell Escolar el 7 

d’octubre, s’ha anat fent diferents versions i revisions des del moment de la presentació del 

primer esborrany. 

 

Versió Principals canvis 

v1 15/07 
Finalització de la primera proposta, que es posa en coneixement de l’ajuntament 
per concretar possibilitats d’espais i accessos, i necessitat d’equipaments 
d’higiene. 

v2 20/07 
Detallatge accessos i ús espais de centre. Presentació esborrany inicial al consell 
Escolar el 22/07 

v3 31/08 
Modificació de la ràtio, composició dels grups estables i del protocol de circulació 
de persones. Canvis en els criteris per fer reunions del professorat. 

v4 07/09 

Modificació protocol Covid, contemplant nous comunicats i aclariments del 
Departament. Addenda contacte gestor Covid del CAP. Petites modificacions 
protocol de circulació de persones. Modificació espais d’esbarjo. Modificació del pla 
de neteja (migdies i matins) 

v5 01/10 
Addenda del quadrant d’extraescolars definit. Criteris per repartir i gestionar el pla 
de consum de fruita a l’escola. Criteris per fer reunions de famílies.   

v6 05/10 
Correcció errors coordinació Riscos. Modificació protocol extraescolars. Addenda 
protocol en cas de proves PCR. Addenda de les quotes de famílies. Presentació 
del document al Consell Escolar el 07/10. 

v7 13/10 
Actualització del temps de confinament, de 14 a 10 dies. Revisió dels membres de 
la junta de l’AMPA. 
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15. ANNEXOS 

 

Moltes de les actuacions descrites en aquesta Memòria es desenvolupen en els següents documents, 

alguns dels quals es poden trobar en la pàgina web del centre. Feu clic en els enllaços. 

ANNEX 1: ACORDS ILEC 

 Feu clic aquí 

ANNEX 2: LLISTAT DE MATERIALS DIDÀCTICS 20-21 

 Llistat de materials 

 Carta de socialització 

ANNEX 3: APORTACIONS ECONÒMIQUES DE LES FAMÍLIES 

 Feu clic aquí 

ANNEX 4: DOCUMENTS SEGURETAT I PROTOCOLS DIVERSOS 

 Instruccions per al curs 20-21 dels centres educatius de Catalunya 

 Pla d’Actuació per al curs 20-21 per a centres educatius en el marc de la pandèmia 

 Document FAQs COVID 

 Resolució del calendari escolar 20-21 

 

https://agora.xtec.cat/escsalvadorespriuvallfogona/wp-content/uploads/usu1472/2020/06/Acords_ILEC_17-20.pdf
https://agora.xtec.cat/escsalvadorespriuvallfogona/wp-content/uploads/usu1472/2020/06/LLIBRES-20-21.pdf
https://agora.xtec.cat/escsalvadorespriuvallfogona/wp-content/uploads/usu1472/2020/06/AFILIACIO-AMPA-I-SOCIALITZACIO-CURS-20_21.pdf
https://agora.xtec.cat/escsalvadorespriuvallfogona/wp-content/uploads/usu1472/2020/10/aportacions_families_20-21.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccions-curs-2020-2021.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2020/07/03/15/51/965e6446-517c-48af-9cbf-6de670ab3c7a.pdf
https://secundaria.info/portal/recurs/Guia-curs-2020-2021-PMF.pdf
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=877791&language=ca_ES
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ANNEX 5: ESQUEMA DEL FLUXE D’ENTRADES I SORTIDES 

Porta gran 

P
o

r
t
a

 
e

s
c

a
l
a

 

1r 

4t 

6è 

6è 

3r 

P5 

Torn 1: 

8:50 – 12:20 

14:50 – 16:20 

Torn 2: 

9:00 – 12:30 

15:00 – 16:30 

P
o

r
t
a

 
p

a
t
i
 

P4 

P3 

2n 

5è 

6è 

Punt de presa de temperatura i desinfecció de mans 

dels grups entrants 
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ANNEX 6: AFORAMENT D’ESPAIS INTERIORS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3r PRI 
 

AULA 1:  42,34m
2 

- 2.5m
2
/P = 16.9 

- 4.0m
2
/P = 10.6 

P5 INF 
 

AULA 2:  36,17m
2 

- 2.5m
2
/P = 14.5 

- 4.0m
2
/P = 9.0 

P3 INF 
 

AULA 2:  45,58m
2 

- 2.5m
2
/P= 18.2 

- 4.0m
2
/P= 11.4 

P4 INF 
 

AULA 2:  42,34m
2 

- 2.5m
2
/P= 16.9 

- 4.0m
2
/P= 10.6 
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5è PRI 
 

AULA 7:  36,17m
2 

- 2.5m
2
/P = 14.5 

- 4.0m
2
/P = 9.0 

4t PRI 
 

AULA 5:  42,34m
2 

- 2.5m
2
/P = 16.9 

- 4.0m
2
/P = 10.6 

S. POLIVALENT 
 

AULA 6:  36,17m
2 

- 2.5m
2
/P = 14.5 

- 4.0m
2
/P = 9.0 

MESTRES:  13.89m
2 

- 2.5m
2
/P = 5.6 

- 4.0m
2
/P = 3.4 

DESPATX:  13.89m
2 

- 2.5m
2
/P = 5.6 

- 4.0m
2
/P = 3.4 

6è PRI 
 

AULA 8:  42,34m
2 

- 2.5m
2
/P = 16.9 

- 4.0m
2
/P = 10.6 

5è PRI 
 

AULA 7:  36,17m
2 

- 2.5m
2
/P = 14.5 

- 4.0m
2
/P = 9.0 
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MÒDUL PREFABRICAT:    MENJADOR ESCOLAR: (Sala gran) 

  Superfície: 40,45m2. 

  Aforament: 2.5m
2
/P= 16.18 //4.0m

2
/P= 10.1

 

 

 

 

 

 

 

 

SALA D’ACTES AJUNTAMENT: Superfície: 98,30m2. Aforament: 2.5m
2
/P = 39.3 // 4.0m

2
/P = 24.6  

 

 

POLIESPORTIU 

MUNICIPAL:  

Superfície: 628 m2 

 

Aforament: 

2.5m
2
/P = 251 

4.0m
2
/P = 82 

 

2n PRI 
 

AULA 9:  
44.63m

2 

- 2.5m
2
/P = 17.8 

- 4.0m
2
/P = 11.2 

1r PRI 
 

AULA 10:  
44.63m

2 

- 2.5m
2
/P = 17.8 

- 4.0m
2
/P = 11.2 


