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1. Introducció 

A través  d’aquest document presentem el pla de treball que ens marquem a l'Institut Escola 3 

d'Abril pel curs 2020-2021. 

En ell s’hi recullen els objectius del curs, enfocats a continuar definint una línia pedagògica clara i 

coherent entre les diferents etapes, basada en l’atenció personalitzada als infants i joves i en un 

aprenentatge significatiu que potencïi les capacitats de cadascú. Continuem apostant per 

l’actualització pedagògica i la consolidació de les metodologies de treball que s’han anat implantant 

durant els últims cursos. Alhora, continuem treballant en l’adequació de l’avaluació a les noves 

metodologies d'ensenyament-aprenentatge, a la normativa i a les necessitats individuals i singulars 

de cadascun dels i les nostres alumnes. 

Tot això emmarcat dins la incertesa i la singularitat que imposa la situació de pandèmia 

sobrevinguda pel COVID-19 

Al mateix temps tenim previstes una sèrie d’actuacions per continuar millorant, dins les possibilitats, 

els resultats acadèmics en determinades àrees. En particular es vol fomentar l’ús de les llengües 

estrangeres i les metodologies STEAM, per la qual cosa tenim en marxa dos projectes d’innovació: 

Erasmus+ i STEAMcat.  

Per últim estem convençuts que l’autogestió de l'alumnat i la relació amb les famílies és un 

ingredient molt important en el còctel educatiu, i per això continuem apostant per la seva 

incorporació a la vida del centre, tant en les activitats lúdiques com, cada cop més, en les 

acadèmiques. 

Malgrat les limitacions i dificultats del moment no volem perdre la nostra essència. Ans al contrari!, 

Ens cal convertir les dificultats en oportunitats. 

És per aquest motiu que hem pres un conjunt de decisions organitzatives i de gestió que pretenen 

assegurar el respecte per les garanties de salut mentre apostem per la singularitat metodològica i 

organitzativa de l’IE.  Totes elles s’han aprovat en el Pla de Retrobament i Addenda de les NOFC 

aprovats en Consell Escolar el 10 de setembre de 2020. 
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2. Aspectes organitzatius 

2.1. Nombre d’unitats i espais i organització en comunitats. 

Segons el nombre d’alumnes, el Departament d’Ensenyament ens ha autoritzat la següent 

distribució:  

● Educació infantil: 1 grup de P3, 2 grups de P4 i 2 grups de P5. 

● Educació primària: 2 grups de cada un dels cursos, de primer a sisè. 

● Educació secundària: 2 grups de primer i segon i 1 grup de cada un dels altres cursos: tercer, 

quart i diversificació curricular. 

● Aquest curs hem rebut 1 SIEI a secundària i 1/2 dotació d’Aula d’Acollida. 

Pel que fa als espais, cada grup té assignada una aula de referència. Els espais comuns del centre, 

donada la situació de la pandèmia, s’han hagut de reconvertir. Aquest curs la biblioteca és la sala de 

reunions, l’aula de música és l’aula de 1r d’ESO A, la sala d’especialistes és el despatx de caps 

d’estudis i coordinadora pedagògica, la sala de docents d’educació especial és la sala d’esponjament 

pedagògic, l’aula de 4t de primària és la sala de treball, l’antiga sala de treball és l’aula de 2n A, i 

l’aula D2 és l’aula covid. 

A més, el centre també disposa d’espais com aules petites per desdoblar grups de 2n, 3r i 4t d’ESO, 

un taller/laboratori i una sala polivalent que fa les funcions de menjador escolar i de sala de 

reunions. 

Seguint la nostra línia pedagògica, en la qual s’utilitzen tots els espais que el centre ens ofereix, i 

amb la necessària readaptació derivada de la pandèmia, hem implementat les mesures Covid del Pla 

d’Organització COVID.  D’aquesta experiència en traiem el màxim d’oportunitats per recollir tots els 

aspectes vinculats a la millora de l’organització de centre i la consolidació de la línia de treball de 

totes les etapes educatives.  El treball per comunitats n’és la primera i més significativa i forma part 

d’un conjunt molt més extens.  La seva posada en funcionament ha comportat dificultats 

sobrevingudes que poden servir com experiència per començar a consolidar un no tan llunyà treball 

en comunitats  d’aprenentatge. 

Per valorar futures decisions farem un seguiment acurat del dia a dia i consensuarem, conjuntament 

amb tota la comunitat educativa, l’oportunitat o dificultat d’aquesta nova manera d’organitzar-nos. 

2.2. Matrícula curs 2020-21 

 

Cicle Curs Alumnes 

Comunitat de petits P3 21 
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P4 33 

P5 27 

1r 28 

Comunitat de mitjans 

2n 27 

3r 40 

4t 33 

Comunitat de grans 

5è 29 

6è 33 

1r  36 

Comunitat de fadrins 

2n 36 

3r 22 

4t 23 

 

2.3. Professionals docents i òrgans de govern 

2.3.1. Claustre 

 

DIRECCIÓ Marga Merlos 

CAP D’ESTUDIS Àurea Martí 

CAP D’ESTUDIS ESO Philippe Jurado 

COORD. PEDAGÒGICA Carmen Garcia 

SECRETÀRIA Teresa Aleu 

ADMINISTRATIVA Núria Martínez 

CONSERGE Pili Trias 

VETLLADORA Meritxell Castells 

CURS TUTORIES CÀRRECS 

COMUNITAT DELS PETITS 
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P-3 A Núria Rodríguez Comissió digital 

P-4 A Anna M Fernández   

P-4 B M Cruz Taberner Equip Impulsor 

P-5 A Eva M López Equip planificador 

P-5 B Mercè Cervelló  

1r A Verònica Ibáñez Equip BBC 

1r B Anna Solans Equip de salut 

TEI 
Ingrid Pellejà/ 
Eva Vallespí 

Equip BBC (PAS) 

EE Dolors Gallent Equip impulsor inclusiu  /  Coordinadora LIC 

Música 
Jasmina Balaguer/ 
Mònica Peris 

STEAM 

Anglès/valors Teresa Aleu Coordinadora de biblioteca / Equip planificador 

COMUNITAT DELS MITJANS 

2n A Gemma Beltran Equip impulsor 

2n B Miguel Rondán  

3r A Elena Lechuga  

3r B Dani Rué Equip BBC  

4t A Maite Borràs Equip planificador- coordinadora 

4t B Albert Castelló Comissió digital 

Religió/Valors Montse Pellissa  

EF Manel Fuster  

EE Maite Bartolomé Equip impulsor inclusiu  /  Equip de salut 

Anglès Ramona Anton Equip BBC 

 Àurea Martí STEAM 

COMUNITAT DELS GRANS 

5è A Pili Ubieto Equip BBC 

5è B Pau Julbe Comissió digital 

6è A Ferran Forés Comissió digital 

6è B Sònia Carmona Equip impulsor inclusiu 

1r A ESO Eva Salvadó           Erasmus / Equip impulsor 

1r B ESO Susana Grau  

Anglès+Plàstica Abi Bertran  Equip planificador 

Naturals Philippe Jurado Comissió digital 

VIP+mates+tec Xavi Dalmau Equip de salut 

EF Yolanda Larosa Coordinador Riscos laborals 

Religió Ferran Zamora  

AA Cristòbal Vanyó Equip planificador 

 

COMUNITAT DELS FADRINS 

2n A ESO Marcel Montagud Equip planificador/ STEAM 
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2n B ESO Maria Garcia  

3r ESO Dolors Jornet Equip BBC 

4t ESO Magda Urgell Equip impulsor 

SIEI Marga Merlos  

Matemàtiques  Carme Vicens Innovamat / Erasmus / STEAM 

Socials  Montse Llorens  

Tecnologia  Antoni Gavilà Coord. Informàtica/ Comissió digital 

Orientació/ 
Diversificació 

Roser Ros Equip impulsor inclusiu 

Llatí /Francès  Carmen Garcia Coordinadora pedagògica       Equip Impulsor 

EF Josep Suñer Equip de salut 

Física i química Anna de Manuel  

Anglès Míriam Giménez  

Castellà Gema Mestre  

SIEI Sandra Pérez Equip impulsor inclusiu 

Orientadora M Cinta Besolí Equip impulsor inclusiu 

 

2.3.2. Consell escolar 

Aquesta és la composició del consell escolar després de la renovació parcial que tindrà lloc 

al desembre del curs 2020-21: 

Directora: Margarita Merlos Borrull 

Cap d’estudis: Àurea Martí Iglesias 

Secretària: Teresa Aleu Aixalà 

Representants dels docents:  

                    Maite Borràs Bigorra                    

                     Philippe Jurado Bruggeman 

                     Pili Ubieto Sicart 

  Dolors Gallent Galindo 

  Antoni Gavilà Lara 

  Manel Fuster Latorre 

   Representants de les famílies: 

                          Imma Franch Alentorn 

                     M. Carmen Celma López 

  Joan Fabregat Benaiges 

  Ana González Tejero 
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 Representant de l’Ajuntament: Míriam Vinaixa Rey 

 Representant de l’AMPA: Romà Benaiges Ramon 

 Representant de l’alumnat: Iman Azzouz 

 Representant del PAS: Núria Martínez  Mercadé 

 

Hem aprovat una modificació a les NOFC en data 13 de novembre de 2020, que regula 

l'accés al Consell escolar en casos que no hi es pugui substituir algun membre. 

En data ..., atenent aquesta modificació hem procedit a la renovació d’aquests membres: 

…. substitueix al/la representant de l’alumnat. 

…. substitueix al/la representant del PAS. 

Montse Llorens substitueix a Manel Fuster, seguint el procés normal de substitució. 

2.4. Calendari del curs 

2.4.1. Calendari lectiu 

a) Inici i fi del curs : 
- El professorat s’incorporarà el dia 1 de setembre del 2020 i finalitzarà el dia 30 de juny de 
2021. 
- Les classes han començat el dia 14 de setembre del 2020 i finalitzaran el 22 de juny del 
2021. 
- L’alumnat de P3 entrada gradual: 

dia 14 de 8:30 a 10:00h, 
dia 15 de 8:30 a 12:20h, 
dia 16 normal 

- Jornada continuada: el 21 de desembre de 2020, i del 7 al 22 de juny de 2021. 
                                                        
b) Períodes de vacances : 
- NADAL : del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener del 2021, ambdós inclosos. 
- SETMANA SANTA : del 27 de març del 2021 al 5 d’abril, ambdós inclosos. 

  
 

  c) Dies festius : 
- 11 de setembre del 2020 
- 12 d’octubre del 2020 
- 1 de novembre del 2020                                    
- 6 de desembre del 2020 
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-8 de desembre del 2020 
- 1 de maig del 2021 
 
d) Dies festius de lliure disposició: 
- 30 d’octubre del 2020 
- 7 de desembre del 2020 
- 6 d’abril del 2021 
- 30 d’abril de 2021 

 
e) Dies festius locals: 

   - 23 d’octubre del 2020 
f) Dates de reunions del Consell Escolar : 

1a: 10 d’octubre de 2020           

2a: Durant el mes de novembre 2020 

3a: Dins del segon trimestre 2021 

4a: Dins del tercer trimestre 2021 

I sempre que sigui necessari. 

2.4.2. Calendari de sessions d’avaluació 

 

Curs Av. inicial 1r Quadrimestre 2n Quadrimestre 

P3 13 de 
novembre 

2020  

  

P3, P4, P5   
3 de febrer de 2021  

 
26 de maig de 2021  

 

Curs Av. inicial 1a Avaluació 2a Avaluació 3a Avaluació i 
final ordinària 

Final_extraor
dinària * 

1r EP  2 de 
desembre de 

2020  

17 de març de 
2021 

8 de juny de 
2021  

 

2n, 3r i 4t EP  2 de  
desembre de 

2020  

17 de març de 
2021  

9 de juny de 
2021  

 

5è i 6è EP  9 de 
desembre de 

2020  

10 de març de 
2021  

11 de juny de 
2021 

 

1r i 2n ESO 21 i 22 
d’octubre de 

16 i 17 de 
desembre de 

17 i 18 de 
març de 

16 i 17 de 
juny de 2021 

21 de juny 
de 2021 
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2020 2020 2021 

3r i 4t ESO 21 i 22 
d’octubre de 

2020 

16 i 17 de 
desembre de 

2020 

17 i 18 de 
març de 

2021 

16 i 17 de 
juny de 2021 

21 de juny 
de 2021 

*Segons la normativa a inici de curs. 

2.4.3. Calendari de lliurament d’informes 

INFANTIL 

Informe d’adaptació P3: 18 de novembre de 2020 

Avaluació 1r quadrimestre: 12 de febrer de 2021 

Avaluació 2n quadrimestre: a partir del 31 de maig de 2021 

 

PRIMÀRIA 

1a Avaluació: 21 de desembre de 2020 

2a Avaluació: 26 de març de 2021 

3a Avaluació: 30 de juny de 2021 

 

ESO  

Avaluació Inicial : 28 d’octubre de 2020 

1a Avaluació : 21 de desembre de 2020 

2a Avaluació : 26 de març de 2021 

3a Avaluació : 25 de juny de 2021 

Finals ordinàries: 25 de juny de 2021. Reclamacions 28 de juny de 2021. 

 

2.4.4. Calendari de projectes globalitzats (ESO) 

1r projecte: De 16 a 21 de desembre (4 dies). 

2n projecte: De 23 de març a 26 abril (4 dies).  

3r projecte: De 11 a 16 de juny (4 dies). 
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2.5. Horari  

2.5.1. Horari lectiu 

INFANTIL / PRIMÀRIA 

 DL DM DX DJ DV 

ENTRADA MATÍ 8.30 h 8.30 h 8.30 h 8.30 h 8.30 h 

SORTIDA MATÍ 12.20 h 12.20 h 12.20 h 12.20 h 12.20 h 

ENTRADA TARDA 15.00 h 15.00 h 
    NO LECTIU 

15.00 h 15.00 h 

SORTIDA TARDA 16.30 h 16.30 h 16.30 h 16.30 h 

 

 

 

ESO 

 DL DM DX DJ DV 

ENTRADA MATÍ 8.30 h 8.30 h 8.30 h 8.30 h 8.30 h 

SORTIDA MATÍ 15.00 h 15.00 h 15.00 h 15.00 h 15.00 h 

 

 

2.6. Organització interna  

2.6.1. Distribució per comunitats 

L’alumnat es distribueix per comunitats : 

- Comunitat de petits : P3, P4, P5 i 1r. 

- Comunitat de mitjans : 2n, 3r i 4t. 

- Comunitat de grans : 5è, 6è i 1r d’ESO. 
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- Comunitat de fadrins : 2n d’ESO, 3r d’ESO, 4t d’ESO i diversificació.. 

Cada comunitat té uns docents estables i un espai estable, atenent el que està descrit en el Pla 

d'Organització COVID i aprovat per Consell Escolar el dia 10-9-2020. D’aquesta manera es garanteix 

l’estanqueitat i la traçabilitat en dos nivells, el grup-classe i la comunitat. 

També, cadascuna,  té establertes unes portes d'accés al centre.  Es procurar evitar al màxim, els 

desplaçaments de docents i alumnat entre comunitats.  Així mateix l’entrada de persones alienes al 

centre en horari escolar.  Tot plegat està regulat al Pla d’Organització. 

 

2.6.2. Reunions d’equips de treball.  

A continuació es detallen els equips de treball del centre i els moments de reunió. 

● Equip planificador: s’encarrega d’organitzar les diferents activitats del centre. Està format 

per  la coordinadora d’activitats, que pertany a la comunitat dels mitjans, un/a representant 

de cada una de les altres comunitats,  la secretària del centre com a representant de l’equip 

directiu, i la directora. Les reunions són setmanals, en dilluns de 12.20 a 13.20 h. 

● Equip impulsor: la seva tasca és la de coordinar els aspectes pedagògics per donar 

coherència a la línia de treball del centre. També s’encarrega d’impulsar la renovació 

pedagògica. Està format per un/a representant de cada una de les altres comunitats,  la 

coordinadora pedagògica del centre com a representant de l’equip directiu, i la directora, 

que alterna amb la reunió de l’equip planificador.  Les reunions són setmanals, en dilluns de 

12.20 a 13.50 h.   

● Equip impulsor inclusiu : s’encarrega de fer un seguiment inclusiu de tot l’alumnat del 

centre, coordinant-se amb tutors/es i ajudant als docents a establir activitats inclusives. 

També s’encarrega de crear una xarxa d’acompanyament de l’alumnat més fràgil de la 

comunitat educativa.  Està format per tot/es docents d’educació especial, orientació, SIEI, 

TIS i vetlladora, amb reunió setmanal els divendres de 8:30 a 10:30 

● Equip de protecció comunitària/Salut:  La seva missió és generar condicions per la salut 

personal i col.lectiva, la competència personal i social i vetllar pel desenvolupament 

sostenible. Està formada per un/a representant de cada comunitat i cap d’estudis 

adjunt com a representant de l’equip directiu, amb reunió mensual els dilluns de 

12:20 a 13:10. i les que siguin necessàries segons evolució de la pandèmia i de la seva 

incidència en la vida a l’IE 

● Equips de comunitats: planifiquen les activitats i actuacions que s’han de dur a terme amb 

els alumnes. Reben les directrius dels equips planificador i impulsor, les porten a la pràctica i 

fan propostes de les comunitats als diferents equips. Es reuneixen setmanalment els 

dimecres de 12.20 a 13.20 h docents d’educació infantil i primària  i de 15.00 a 17.00 h. les 
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comunitats de petits i mitjans, i grans. La comunitat de fadrins es reuneixen setmanalment 

els dimecres de 16:00 a 18:00. 

● Equips de nivell (ESO): Hi ha dos tipus de reunions, les d’equip docent, una hora a la 

setmana, on planifiquen activitats d’aquell curs  i actuacions concretes, i la d’àmbit, on 

els/les professors/es es coordinen en funció de l’àmbit de les seves especialitats.  

● Equip directiu: coordina el funcionament general del centre. Es reuneix setmanalment, els 

dimecres de 9.00 a 12.20 h. 

● Claustre: Es reuneix sempre que és necessari, en dimecres a les 15.30 h, per debatre 

qüestions i prendre decisions que afecten a tot el centre, així com per compartir 

experiències i reflexionar sobre la pràctica docent. 

● Equip del Nucli impulsor STEAM. Està format per 7 docents del centre de primària i 

secundària i cap d’estudis com a membre de l’equip directiu. Serà l’encarregat d’impulsar el 

projecte (si resultem un dels centres escollits). Hi ha una hora setmanal de reunió en dimarts 

de 12:20 a 13:10. 

● Equip TAC. Formada pel coordinador TAC, el cap d’estudis d’ESO hi estan representades 

totes les comunitats. S’encarrega de la renovació i distribució d’equips, actualització i 

seguiment del pla TAC i suport a la formació i actualització del professorat en eines digitals.  

Aquest any escolar es posa especial èmfasis en l’ensenyament online en temps de 

confinament. 

● Equip de festes (BBC) : S’encarrega de dinamitzar i liderar propostes, trobades, sortides, 

celebracions i activitats que facilitin la cohesió i millorin el clima de convivència de la 

comunitat docent. Les reunions, quan siguin necessàries, en dilluns de 12.20 a 13.10 h. 

● Equip Erasmus +: Creació d’una comissió de treball per organitzar l’intercanvi d’alumnes i la 

coordinació amb els membres del claustre per planificar activitats. Format per la 

coordinadora de llengües estrangeres i Carme Vicens en reunió els dimecres de 10:50 a 

11:45. 

2.6.3. Patis 

Es realitzen tres torns de pati:  

● Comunitat de petits de 10:00 a 10:30 h 

● Comunitat de mitjans i grans de 10:30 a 11:00 h (dins d’aquesta comunitat, el grup de 1r 

d’ESO, torna a tenir una estona de pati de 13:50 a 14:00. 

● Comunitat de fadrins de 11:45 a 12:15 h 

Tots els espais de pati són exteriors i l’alumnat es reparteix entre la pista i la zona de terra que 

envolta l’edifici, el pati interior i el poliesportiu. 
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A cadascuna de les tres franges de pati, l’alumnat té una zona de pati assignada específica, segons el 

pla d’organització. Aquestes zones corresponen als patis exteriors, el pati interior i el poliesportiu. 

Cadascun d’aquests espais estan seccionats per acollir un grup-classe estable, i les guàrdies del 

professorat s’han distribuït per tots els espais amb grups-classe. Cada grup classe ha de tenir un 

docent al seu càrrec. 

Els espais de l’aula de música, biblioteca, vestíbul i passadissos han quedat inhabilitats aquest curs 

com a espais de pati. 
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3. Aspectes pedagògics 

3.1. Línia pedagògica 

La finalitat, dins l’aula, és la de treballar de manera el més globalitzada possible, amb activitats 

competencials i significatives i de manera cooperativa, tot respectant els diferents ritmes 

d’aprenentatge de cada alumne/a. Per aquest motiu, es fan projectes globalitzats, tenim franges 

d’ambients i activitats de racons on l’alumne/a és el protagonista del seu aprenentatge, realitza 

aprenentatges significatius i se’l fa  sabedor del punt en què es troba el seu procés d’aprenentatge. 

Aquest curs, la manera de fer els ambients es veu afectada per la COVID, ja que no es poden barrejar 

els i les alumnes de diferents grups classes, però tot i això se’n continuaran fent a infantil i primària 

dins els respectius grups. 

Com a novetat, iniciem el treball de les matemàtiques a tota la primària amb el projecte 

INNOVAMAT per ensenyar i aprendre les matemàtiques de manera manipulativa.  La coordinació 

d’aquest projecte garanteix la seva implementació horitzontal i vertical des de 1r de primària a 4rt 

d’ESO. 

Pel que fa al treball de la llengua, es realitzaran tallers per a treballar  l’expressió escrita i la 

comprensió lectora i racons per la pràctica del treball sistemàtic. 

Els medis els treballarem amb projectes globalitzats i continuarem amb franges d’ambients a tota la 

primària i a infantil. 

En la mateixa línia pedagògica, a l’educació secundària s’aposta també pel treball cooperatiu, sense 

deixar de banda el tan necessari esforç i treball individual. 

Aquest curs s’afiança la metodologia de projectes, realitzant dos tipus de projectes, els d’àmbit i els 

interdisciplinars. Per motius d’organització COVID, a primer d’ESO no es poden realitzar els projectes 

d’àmbit, però en compensació, una de les dues matèries optatives està enfocada en la metodologia 

del treball per projectes. 

En els projectes d’àmbit hi ha dues matèries implicades en un curs concret (aquest curs acadèmic, 

cada curs realitza un projecte d’àmbit, amb 2 matèries implicades). Aquest treball cooperatiu agafa 

la màxima expressió en els projectes interdisciplinars que es realitzen durant aproximadament tres 

setmanes (una a cada trimestre). 

Aquesta varietat de metodologies ens permet  millorar el treball a l’aula de totes les competències 

bàsiques i ens ha de portar més fàcilment a l’assoliment d’aquestes competències per part de tot 

l’alumnat. 

La petita xarxa d’acompanyament a tot l’alumnat dins les diferents comunitats concreta aquesta 

voluntat pedagògica fent que cadascun dels nostres alumnes tingui el suport i l’impuls que necessita 

en cadascun dels seus moments vitals. 
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3.2. Objectius del curs i indicadors d’assoliment 

Tot seguit s’indiquen els objectius que ens marquem com a centre pel curs 2020-21.  

EIX 1. Millora de resultats educatius 

 

1.1. Àmbit organitzatiu 

Actuacions Responsable aplicació 

1.1.1 Vetlla per la coherència pedagògica entre les diferents etapes. Claustre 

1.1.2.Organització del centre mitjançant els grups estables de 

convivència agrupats en quatre comunitats: petits, mitjans, grans i 

fadrins 

Equip directiu 

1.1.3. Manteniment de les diferents metodologies globalitzades malgrat 

la situació estanc dels grups de convivència i el COVID19 

Equip directiu i equip 

impulsor 

1.1.4. Creació del l’equip impulsor inclusiu (Mestres d’EE, Orientadores, 

Educadora, Vetlladora) 

Equip directiu 

1.1.5. Creació de l’Equip Digital (coordinador TIC, cap d’estudis i 

professorat voluntari vinculat al treball digital) 

Equip directiu 

1.1.6. Creació d’una línia de centre en el treball de les arts i les ciències 
(Steam) 

Docents de les àrees. 

1.1.7. Creació i implementació del treball de matemàtiques a través del 

programa Innovamat i creació d’una coordinació del programa. 

Coordinadora 

d’Innovamat. 

1.1.8. Realització d’activitats sistèmiques Infantil/Primària/Secundària Claustre 

1.1.9. Assignació de professorat de docència versàtil entre etapes dins 

les diferents comunitats. 

Equip directiu 

1.1.10. Creació de l’equip de salut per a tots. Equip directiu 

Indicadors Responsable recollida 

Nombre de reunions realitzades per l’equip impulsor Coordinadora de l’equip 

impulsor 

Nombre de reunions realitzades per l’equip impulsor inclusiu Coordinadora de l’equip 

impulsor inclusiu 

Nombre de reunions realitzades per la comissió digital Coordinador de la comissió 

digital. 

Organització del centre en comunitats.  Fet o no fet. Equip directiu 

Percentatges de valoració per part de la Comunitat Educativa sobre 

l’organització del centre mitjançant els grups estables de convivència 

Equip directiu 



 

 
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 2020-2021 

 

 
 

agrupats en quatre comunitats:  petits, mitjans, grans i fadrins. 

Nombre de sessions de treball metodològic (racons, ambients, 

projectes) 

Caps d’estudis 

Creació del l’equip impulsor inclusiu (Mestres d’EE, Orientadores, 

Educadores, Vetlladora). Fet o no fet 

Equip directiu 

Creació de l’Equip Digital (coordinador TIC, cap d’estudis i professorat 

voluntari vinculat al treball digital).  

Equip directiu 

Nombre de reunions realitzades per l’equip Steam Coordinadora de l’equip 

Steam 

Nombre de cursos que utilitzen Innovamat Coordinadora de 

Matemàtiques 

Nombre d’activitats sistèmiques realitzades Infantil/Primària/Secundària Caps d’estudis 

Nombre de docents que comparteixen diferents etapes educatives 

(infantil/primària/secundària) 

Caps d’estudis 

Creació de l’equip de salut per a tots. Fet o no fet. Equip directiu 

Nombre d’activitats globalitzades realitzades Cap d’Estudis i 

Coordinadora Pedagògica 

Nombre de reunions realitzades de les diferents comissions  Coordinadors d’equips. 
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1.2. Àmbit educatiu 

Actuacions Responsable aplicació 

1.2.1. Proposició de xerrades formatives al centre sobre la gestió a 

diferents nivells de la pandèmia. 

Equip de salut per a tots. 

1.2.2. Augment del nombre d’activitats didàctiques dins les comunitats 

preparades i autogestionades per l’alumnat de diferents grups estables. 

Equip Impulsor i Claustre 

1.2.3. Consolidació del grup i creació del coordinador/a del grup BBC 

(membre del pas) 

Equip Directiu 

 

1.2.4. Creació de la petita xarxa d’acompanyament a l’alumnat més fràgil 

des de l’IE. 

Equip Impulsor Inclusiu 

1.2.5. Revisió de les programacions incorporant-hi activitats de 

diversificació i ampliació. 

Claustre 

1.2.6. Revisió dels criteris d’avaluació tenint en compte els 

plantejaments d’avaluació competencial i les situacions de possible 

confinament i treball virtual o mixt.  

Caps d’Estudis 

1.2.7. Oferiment d’un acompanyament personalitzat a l’alumnat des de 

la tutoria que fomenti el sentiment de pertinença a la comunitat 

Tutors i docents de la 

comunitat 

1.2.8. Dinamització i realització de les activitats proposades en el marc 

del projecte STEAM. 

Nucli STEAM 

1.2.9. Proposició de converses formatives sobre gestió d’aula i altres 

formacions, realitzades entre els propis docents, arran d’activitats on 

hagin assistit individualment. 

Coordinadora Pedagògica 

1.2.10. Realització formació TIC i TAC als docents Comissió Digital 

Indicadors Responsable recollida 

Nombre de xerrades formatives al centre sobre la gestió a diferents 

nivells de la pandèmia. 

Equip de salut 

Nombre d’activitats autogestionades pels propis alumnes. Caps d’estudis i 

Coordinadora pedagògica 

Nombre d’activitats organitzades pel grup BBC. Equip BBC 

Nombre d’alumnes als quals es fa seguiment a l’equip impulsor inclusiu. Equip Impulsor Inclusiu 

Nombre de programacions revisades incorporant-hi activitats de 

diversificació i ampliació. 

Caps d’estudis 
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Revisió dels criteris d’avaluació tenint en compte els plantejaments 

d’avaluació competencial i les situacions de possible confinament i 

treball virtual o mixt. Fet o no fet. 

Caps d’estudis 

Nombre d’activitats Steam realitzades al centre Coordinadora steam 

Nombre de xerrades formatives sobre gestió d’aula i autogestió de 

l’alumnat. 

Caps d’estudis 

Nombre de xerrades formatives TIC i TAC als docents Caps d’estudis 

Nombre xerrades realitzades Coordinadora Pedagògica 

 

Nombre de docents que participen a la formació TIC i TAC amb 

aprofitament 

Equip Digital 

Nombre d’activitats globalitzades realitzades Cap d’estudis i 

coordinadora pedagògica. 

Nombre de reunions realitzades de les diferents comissions amb l’acta 

respectiva. 

Coordinadors d’equips 

 

 
 

1.3. Àmbit gestió 

Actuacions Responsable aplicació 

1.3.1. Destinació pressupost a xerrades i propostes formatives. 

Innovamat 

Equip Directiu 

 

1.3.2. Partida pressupostària compra materials per realitzar activitats i 

condicionar espais a les noves comunitats i a l’excepcionalitat de la 

pandèmia. 

Equip Directiu 

 

Indicadors Responsable recollida 

Import econòmic dedicat a xerrades i propostes formatives. Innovamat Secretària 

Import econòmic dedicat a la compra materials per realitzar activitats i 

condicionar espais a les noves comunitats i a l’excepcionalitat de la 

pandèmia. 

Secretària 

Nombre d’actuacions realitzades per l’acondiciament dels espais a les 

diferents comunitats 

Equip Directiu 
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Despesa per compra de materials didàctics Secretària 

Despesa per la realització d’activitats formatives. Secretària 

Despeses COVID Secretària 

 

EIX 2. Consolidació de l’Institut Escola com a centre integrat. 

 
 

2.1. Àmbit lideratge dinamitzador 

Actuacions Responsable aplicació 

2.1.1.  Realització del Pla d’Organització de Centre atenent la situació de 

pandèmia COVID19. 

Equip directiu 

2.1.2. Elaboració d’una addenda a les NOFC en relació a la COVID 19 Equip Directiu 

2.1.3. Revisió i actualització del Projecte Educatiu de Centre Docents implicats 

2.1.4. Nombre d'actuacions del Pla TAC per adaptar-lo als nous entorns 

EVAs d’aprenentatge, integrant-los a l’institut escola i a l’ensenyament-

aprenentatge en docència virtual. 

Comissió digital 

2.1.5. Formació TIC a les famílies Comissió digital i voluntaris 

de l’AMPA 

2.1.6. Creació i gestió del grup de voluntaris antibitxo Equip directiu i equip de 

salut 

2.1.5. Organització de reunions atenent la reestructuració de les tres 

etapes educatives per comunitats. 

Equip Directiu i Impulsor 

2.1.6. Continuïtat del treball amb les famílies i amb l’entorn proper 

atenent les limitacions en situació de COVID19 

Equip Planificador, 

Impulsor i Equip directiu. 

2.1.7. Col·laboració amb l’entorn proper (Escola d’arts, CEE, biblioteca, 

ràdio...) a través d’activitats acadèmiques i festives. 

Equips docents i equip 

planificador. 

2.1.8. Actualització del PEC Grup impulsor 

Indicadors Responsable recollida 

Realització del Pla d’Organització de Centre atenent la situació de Equip directiu 
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pandèmia COVID19. Fet o no fet. 

Elaboració d’una addenda a les NOFC en relació a la COVID 19.Fet o no 

fet. 

Equip directiu 

Revisió i actualització del Projecte Educatiu de Centre. Fet o no fet. Equip impulsor 

Actualització del Pla TAC adaptant-lo als nous entorns EVAs 

d’aprenentatge, integrant-los a l’institut escola i a l’ensenyament-

aprenentatge en docència virtual. 

Comissió digital 

Nombre de reunions realitzades per comunitats educatives (petits, 

mitjans, grans, fadrins). 

Caps d’estudis 

Nombre de formacions adreçades a les famílies ED i Comissió TIC 

Nombre de col·laboracions realitzades amb l’entorn proper (Escola 

d’arts, CEE, biblioteca, ràdio...) a través d’activitats acadèmiques i 

festives. 

Equip impulsor. 

Nombre de voluntaris antibitxo que han participat i mesos de durada del 

projecte. 

Equip directiu 

Equip de salut 

Actualització del PEC. Fet o no fet. Grup impulsor. 

Nombre documents elaborats i/o actualitzats Secretària  

 

Grau de satisfacció de l’alumnat, el professorat i les famílies respecte al 

funcionament del centre; mitjana dels 3 resultats. 

Equip Directiu 

 

 
 

2.2 . Àmbit lideratge relacional i afectiu 

Actuacions Responsable aplicació 

2.2.1. Acompanyament, escolta activa, modelatge, integritat i coherència 

a tota la comunitat educativa. 

Equip Directiu 

2.2.2. Tutorització de professorat novell interí i funcionari en pràctiques Direcció 

Caps d’Estudis 

Tutores 

2.2.3. Dinamització de les relacions amb l’Ajuntament Direcció 

2.2.4.Dinamització de les relacions i la participació per part de l’AMPA Direcció 
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2.2.5. Realització de l’activitat “Converses en comunitat” Persona encarregada de 

l’activitat 

2.2.6. Facilitació d’activitats autogestionades per l’alumnat de 4rt d’ESO 

com a projecte de mecenatge per a l’organització del viatge de final de 

curs 

Direcció 

Coordinació pedagògica 

Tutora 4rt ESO 

2.2.7. Pla de comunicació de centre i difusió a les xarxes socials Comissió Digital 

2.2.8. Gestió de la transparència del centre Equip directiu 

2.2.9. Funció de representació de la direcció Directora 

Indicadors Responsable recollida 

Percentatge de satisfacció sobre la governança del centre obtinguda 

mitjançant l’enquesta adreçada a docents, alumnes i famílies a final de 

curs 

Equip Directiu 

Nombre de reunions realitzades de tutoria i valoració dels tutoritzats Equip Directiu 

Nombre de canals de comunicació i difusió del centre respecte l’entorn. Comissió digital. 

Nombre de publicacions oficials a la pàgina web del centre Equip Directiu 

Nombre d’actes on assisteix/participa la directora en representació del 

centre 

Directora 

Nombre de reunions realitzades amb l’AMPA Equip Directiu 

Nombre de reunions realitzades amb l’Ajuntament Equip Directiu 

Nombre de sessions realitzades sobre l’activitat “Converses en 

comunitat” i valoració dels participants sobre l’activitat 

Responsable del projecte 

Cap d’Estudis primària 

Nombre d’accions realitzades, amb èxit, per la comunitat educativa de 

manera autònoma/semidirigida 

Equip Directiu 

Dades d’ús i impacte de les xarxes amb el pla de comunicació 

 

Equip Digital 

 

 

3.3. Atenció inclusiva de  tot l’alumnat 

3.3.1. Objectius 

Els objectius que ens proposem assolir pel que fa a l’atenció inclusiva de tot l’alumnat són: 
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● Que tots els i les alumnes assoleixin les competències bàsiques. 

● L’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials dins l’aula ordinària. 

● El respecte pels diferents ritmes d’aprenentatge dels alumnes. 

● El desenvolupament de la vinculació i la pertinença en el dia a dia. 

Per aconseguir aquests objectius s’han organitzat i repartit les hores de suports dels i les mestres de 

la mateixa comunitat entre les classes de la pròpia comunitat. D’aquesta manera s’han posat suports 

a les sessions d’ambients, dels racons, en els tallers d’expressió escrita i també en una sessió de 

projecte a cada grup estable. 

Aquest curs no estem realitzant suport SEP però, tot i la situació COVID, s’han incrementat 

significativament el nombre de suports dins de cada comunitat. 

3.3.2. Mesures i suports universals 

 

Singularitat organitzativa a infantil i primària. 

 

Suports 

Les hores lectives de què disposa cada mestre/a es repartiran dins de la comunitat a la qual pertany 
quedant repartides equitativament segons necessitats dels diferents grups estables. 

Els suports es faran dins l’aula ordinària i es prioritzarà reforçar les hores dels racons, tant de llengua 
com de matemàtiques, i les hores de taller d’expressió escrita i d’ambients. 

En el moment en què un mestre/a va a fer un suport a l’aula, depenent de l’activitat que es realitza 
en aquell moment, el /la mestre/a es pot dedicar a un grupet d’alumnes determinat o a alumnes de 
manera individual segons la necessitat de cada grup estable. 

Són els i les mestres de cada comunitat, mitjançant l’ajut de l’equip impulsor inclusiu, les persones 
encarregades de proposar la distribució de suports. 

➢ Ambients,  racons i projecte 

Per tal de donar resposta a tots els objectius plantejats, considerem que el treball per ambients,  és 
una metodologia que facilita treballar a l’aula atenent la diversitat i  els diferents ritmes 
d’aprenentatge. També dins cada grup estable, dins l’horari hi haurà una sessió pel treball de racons 
de llengua i una de racons de matemàtiques. 

● A la Comunitat de petits es fan racons pel treball de les matemàtiques i la llengua i dues 
sessions 1,5 h. de treball per ambients.  En total es realitzen 4 ambients d’aprenentatge: 
construccions, joc simbòlic, plàstica i experimentació. 

 

● A les Comunitats de mitjans es fa 1 sessió d’ambients a la setmana on es presenten 
propostes de 3 ambients diferents: Científic, Minimakers i Claqueta (amb activitats de 
llengua i expressió oral) i amb 3 reptes de cadascun, de manera que l’alumnat podrà escollir 
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el repte i l’ambient que més li agradi. També es dedica un dels dies d’ambients a fer els 
reptes d’aventures de matemàtiques (Innovamat). 

 

● A la Comunitat de grans, els ambients també seran d’un asessió a la setmana i només per a 
5è i 6è de primària. Cada sessió serà d’un sol ambient, però amb molts de reptes per escollir. 
Els ambients que es faran seran de matemàtiques, amb els reptes d’aventures de 
matemàtiques, un ambient lingüístic, un de científic i un de medi social. 

Aquest curs, l’agrupació a l’hora de treballar els ambients serà de grup classe o grup estable, per la 
situació de pandèmia que s‘està vivint, però tot i que  l’alumnat no es podrà agrupar amb alumnes 
d’altres grups estables, sí podrà decidir l’elecció de reptes i d’ambients. 

A més a més, a cada comunitat es faran dues franges de racons, el de llengua i el  de matemàtiques. 

En el treball per racons, es proposen activitats més sistemàtiques de la llengua a través de jocs pel 
treball del lèxic, l’ortografia i la gramàtica. En matemàtiques, aquest curs s’ha començat a treballar 
amb el programa d’Innovamat i tant a la sessió de matemàtiques com a la sessió de racons de 
matemàtiques es treballa l’apartat del laboratori dels nombres, el d’aventures i l’APP d’Innovamat, 
que de per sí es basa en el treball de les matemàtiques de manera molt manipulativa. 

Pel que fa al treball del projecte, aquest curs hi haurà a cada grup estable una de les sessions de 
projecte que es treballarà amb dos mestres a l’aula. Aquest mestre serà el paral·lel del mateix nivell, 
aprofitant que els seus alumnes estan a E. física. Una setmana es farà el suport al grup A i l’altra 
setmana al grup B. 

Singularitats organitzatives a l’ESO 

Aquestes mesures organitzatives a l’ESO s’han planificat segons les hores restants dels docents 
adjudicats a un grup-estable i/o nivell, generant suports/codocència amb aquests romanents 
d’hores. 

Desdoblaments i suports. 

A més dels desdoblaments per currículum de diferents matèries (Tecnologia, C.Naturalesa, Anglès, 
Religió, Cultura i Valors i Optatives), es realitzen els següents : 

A 3r d’ESO es desdoblen Visual i plàstica i Català 1 hora cadascuna de les matèries. 

A més dels desdoblament preceptius per currículum, es realitzen un total de 22 suports setmanals, 
sense incloure els realitzats per les docents d’orientació i SIEI, que contribueixen a poder establir 
diferents metodologies i fer una atenció molt més personalitzada i inclusiva. 

Els agrupaments, desdoblaments i suports s’han fet tenint en compte criteris pedagògics i de relació 
entre els i les alumnes. S’ha garantit que els grups siguin heterogenis pel que fa tant als diferents 
nivells d’aprenentatge com a les diferents tipologies d’alumnat (alumnat immigrat, amb necessitats 
educatives, problemes de convivència, etc.). 

Projectes 

L’organització per comunitats ha establert noves prioritats en el treball per projectes.  El treball per 
projectes d’àmbit s’ha focalitzat a 2n i 3r d’ESO.  A 1r d’ESO hem prioritzat la reducció significativa 
del professorat (com a resultat de l’organització per comunitats) i hem facilitat la docència del tutor 
en diferents matèries. 
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Els projectes d’àmbit són : 

2n ESO : Matemàtiques i Tecnologia.  

3r ESO: ViP i Anglès. Matemàtiques i Català. 

Cada projecte d’àmbit té una càrrega horària de 2 hores setmanals consecutives al final del dia (de 
13:10 a 15:00), amb dos professors/es a l’aula. 

Respecte els projectes interdisciplinars es mantenen com el curs passat, però amb la diferència que 
el del segon trimestre, on es fa una actuació entre tot l’alumnat de 1r, 2n i 3r d’ESO, s’ha de canviar i 
adaptar a les mesures anticovid. 

 

3.3.3. Mesures i suports addicionals 

Programacions individuals 

 Es realitzaran adaptacions metodològiques a aquells alumnes que mostrin dificultats per seguir el 

ritme de la classe, poden ser adaptacions pel que fa a reduir nombre d’activitats, deixar més temps 

per a la realització de les diferents tasques o diferent format en les activitats que la resta d’alumnes. 

D’aquesta manera es prioritza l’ús del mateix material que utilitza la resta de la classe i del mateix 

tipus d’activitats. 

 

● SEP 

 

Aquest curs no es realitzarà el suport escolar personalitzat fora d’horari lectiu per la dificultat de 

barrejar alumnat de diferents grups estables. Com es comenta anteriorment, cada comunitat té uns 

docents estables i un espai estable per garantir l’estanqueitat i la traçabilitat a dos nivells: el grup-

classe i la comunitat. Agrupar alumnat de diferents grups classe dificulta poder mantenir aquestes 

garanties, i fer el SEP per a cadascun dels grups estables ocuparia moltes hores de docència que es 

poden invertir dins de les aules. 

Els suports es faran sempre dins l’aula amb les hores de què disposen tots els mestres de cadascuna 

de les comunitats. 

D’aquesta manera, el fet de poder estar dos mestres dins l’aula, ajuda tant al suport pedagògic com 

a l’organització de les tasques a aquells alumnes que en altres condicions s’haguessin quedat al SEP 

fora d'horari lectiu. 

 

 

● Aula d’acollida 
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Aquest curs el centre disposa de mitja dotació d’aula d’acollida, i el mestre responsable entra dins 

l’aula per evitar barrejar alumnat de diferents grups estables.  El moment d’arribada de l’alumnat ha 

fet que aquesta aula d’acollida atengui, fonamentalment, alumnat de la comunitat de grans i 

mitjans.   

● Equip d’EE i d’orientació educativa 

Aquest curs parlar d’equip d’EE i d’orientació educativa implica parlar del conjunt de mestres i 

especialistes que formen part del Grup impulsor inclusiu. El fet de treballar per comunitats ha 

facilitat la disposició d’especialistes focalitzats per comunitats. Dins de les comunitats de petits i 

mitjans hi tenim les dues mestres d’E. especial, i com a tals s’encarreguen de fer el seguiment i 

donar l'atenció necessària a aquells alumnes que ho necessiten. A la comunitat de grans i fadrins hi 

ha la mestra amb perfil de diversitat i les docents d’orientació.  La docent de la SIEI i l’educadora es 

distribueixen a les diferents comunitats focalitzat les seves hores, prioritàriament, amb l’alumnat 

amb NEE.  

Aquestes professionals s’encarreguen d’acompanyar l’alumnat més fràgil dins de cada comunitat, 

ajudant a tutors i tutores en el disseny d’activitats més inclusives, a més de fer els suports dins de 

cada grup estable. 

La seva atenció es fa dins l’aula ordinària si les seves necessitats no necessiten un treball més 

específic.  Quan l’alumnat ha d’incloure dins el seu PI activitats d’estimulació vestibular, vibratòria, 

somàtica, pràxies bucofonatòries… que requereixen unes condicions diferents a les de l’aula, 

aquestes es realitzen a l’aula d’esponjament o a la SIEI. 

 

● Programa de diversificació curricular 

El grup de diversificació curricular està format per alumnes de 3r i 4t d’ESO. Treballen en un grup 

reduït i amb dues professores de referència, una de les quals n’és també tutora.  

Unes hores a la setmana fan pràctiques en una entitat del poble, amb la col·laboració de 

l’Ajuntament: la brigada. Alguns alumnes fan les pràctiques al mateix centre (consergeria). 
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3.3.4. Mesures i suports intensius 

● Aula SIEI 

Formada per una orientadora de centre i una educadora.  Tot i estar assignada a secundària, 

la SIEI atén, com a recurs de centre que és, alumnat des de P3 fins a l’ESO.  La SIEI 

s’encarrega de l’alumnat amb dictamen i amb necessitats de suport educatiu més intensiu.  

 

● Vetlladora 

El centre disposa de 12 h setmanals de vetlladora per atendre a dos alumnes. La seva 

assignació horària al centre s’ha vist reduïda significativament amb la dotació de l’aula SIEI.  

Tot i això cal agrair la seva predisposició i voluntarietat a l’hora de continuar participant a 

l’equip impulsor inclusiu (tot i la reducció horària) 

● Suport intensiu a l’audició i llenguatge 

Un alumne rep 3 hores setmanals de suport de logopèdia. 

● Atenció del CREDV 

Un alumne rep 1,5 h quinzenals de suport per part del Centre de recursos educatius per 

deficients visuals. 

● UEC 

Actualment hi ha un alumne de 3r d’ESO adscrit a la UEC. 

3.3.5. Comissions de seguiment  

● CAD 

Les comissions d’atenció a la diversitat d’educació infantil i primària es realitzen en divendres cada 

mes i mig, aproximadament. En aquestes reunions es troben la psicopedagoga de l’EAP, juntament 

amb les mestres d’EE i la cap d’estudis de primària per fer el seguiment i programar actuacions 

conjuntes dels alumnes que tenen informe de reconeixement NESE. 

La comissió d’atenció a la diversitat de secundària té lloc també en divendres però de manera 

setmanal. Es reuneixen la psicopedagoga de l’EAP juntament amb l’orientadora i la coordinadora 

pedagògica. 

Quan el professorat detecta alguna dificultat en algun alumne/a la trasllada a la mestra d’EE, o a la 

docent amb perfil de diversitat o orientadora de la seva comunitat.  Aquestes persones són les 

encarregades de traslladar aquest neguit a les reunions setmanals d’equip impulsor inclusiu.  Si 

després del treball realitzat en el sí d'aquest equip les dificultats persisteixen són traslladades a la 

CAD. 

Aquest curs es treballarà per unificar les dues CAD i per reorganitzar les seves funcions després de la 

creació de l’equip impulsor inclusiu. 
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● EQUIP IMPULSOR INCLUSIU 

Format per totes les persones especialistes encarregades de gestionar l’atenció a la diversitat en el sí 

de cada comunitat:  mestres d’educació especial, docent amb perfil de diversitat, orientadores, 

vetlladora i educadora.  Es reuneixen un cop per setmana.  Són el primer filtre quan es detecta 

qualsevol necessitat d’un alumne o grup d’alumnes.  Es comenten, es construeixen propostes 

col.lavorativament, es comparteixen i faciliten materials que arriben al professorat, es detecten 

necessitats… És l’equip encarregat de tot el relatiu a l’organització dels recursos des dels més 

universals i als més específics.   

Quan l’equip impulsor inclusiu valora que cal una valoració per part de l’EAP que els membres del 

propi equip no han pogut realitzar o que es requereix un assessorament més singular o alguna 

coordinació amb serveis externs, passa el cas a la CAD. 

L’Equip Impulsor Inclusiu organitza i prioritza les demandes que arriben per part del professorat 

tutor i s’encarrega de documentar totes les valoracions que s’han realitzat. 

També és l’encarregat de supervisar i facilitar la petita xarxa d’acompanyament a l’alumnat més 

fràgil. 

 

 

● Comissió social 

Les comissions socials també es realitzen en divendres de forma conjunta, infantil, primària i 

secundària, ja que algunes de les famílies amb les que s’intervé tenen fills escolaritzats en les 

diferents etapes.  

Tindran una periodicitat bimensual, i formen part d’aquesta comissió la treballadora social de l’EAP, 

l’educadora dels Serveis Socials Bàsics (SSB), la cap d’estudis de primària, la coordinadora 

pedagògica i l’orientadora. 

Aquesta comissió intervé sobre casos greus que fan referència a: 

1. Absentisme greu. 

2. Situacions socials i familiars d’alt risc. 

3. Casos que requereixen intervencions i coordinacions amb serveis externs. 

4. Problemàtiques derivades als serveis socials de l’Ajuntament. 

3.4. Tutoria i orientació 

L’Institut Escola continua apostant per una tutorització intensiva dels alumnes per tal d’ajudar-los en 

el seu desenvolupament personal i acadèmic. Això comporta un seguiment acurat per part dels 

tutors però també de la resta de docents que intervenen amb l’alumne, que en les reunions de cicle 
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o d’equip ajusten les actuacions a seguir quan es detecta un problema o dificultat amb un alumne en 

concret o bé amb un grup classe. 

Per altra banda, la comunicació amb les famílies és sempre fluïda i més intensiva en els casos que ho 

requereixen. Aquest curs, a més, s’ha incorporat a tot l’alumnat un programa de seguiment -

Dinantia- per informar les famílies de les faltes d’assistència, puntualitat i convivència, així com 

també del seguiment acadèmic en les diferents matèries. Les famílies reben cada setmana un 

comentari de cada una de les matèries. 

En la mateixa línia de l’acompanyament continuat de l’alumnat, l’orientació acadèmica i professional 

no només la proporciona la persona docent d’educació especial o d’orientadora educativa, sinó que 

l’equip impulsor inclusiu i tot l’equip docent realitza aquesta tasca conjuntament, liderats pel tutor o 

tutora i coordinats pels docents de l’equip impulsor inclusiu. 

El fet de treballar per comunitats garanteix la continuïtat entre etapes i l’assignació de tutories molt 

acuradament.  Això es posa de manifest en els moments més difícils com són els canvis d’etapa.  

L’oferiment d’un acompanyament personalitzat a l’alumnat des de la tutoria fomenta el sentiment 

de pertinença amb la comunitat i facilita la vinculació acadèmica, personal i afectiva a la vegada que 

disminueix la generació de conflictes. 

3.5. Foment de la coeducació 

Actuacions previstes per aquest curs en l’àmbit de la coeducació: 

● Organitzar lavabos mixtes per a tots els nivells educatius. 

● Incloure, específicament, la visió de coeducació en la revisió dels documents que 

s’actualitzin durant el curs. 

● Continuar la revisió del llenguatge que s’utilitza en els comunicats i els documents del 

centre. 

● Introduir lectures coeducatives i sobre la realitat LGBTI amb la incorporació de llibres 

d'aquesta  temàtica en les biblioteques d’aula.  

● Participar en la formació de la Fundació Vicky Bernardet;  “Formació i prevenció del Pla 

d’Escoles lliures de violències” 

 

3.6. Lectura i biblioteca 

Biblioteca 

● Àmbit de gestió: actualitzar el fons de biblioteca, portar el préstec de material de la 

biblioteca a les classes, gestionar les proves ACL, iniciar la biblioteca digital, renovar el 

material informàtic, finalitzar el PLEC. 
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● Àmbit de dinamització: animar el bloc amb participació i consulta; continuar amb les 

animacions lectores a les classes a través de propostes que es faran als docents encarregats 

de la lectura diària, i per interessos de l’alumnat.  

● Àmbit de formació: assessorar al professorat, participar al seminari de biblioteques de la 

Ribera. 

3.7. Plans i projectes 

● TUTORIA ENTRE IGUALS (TEI). Aquest curs 2020-21 no es pot realitzar, donat a que 

l’alumnat de 1r i 3r d’ESO pertanyen a comunitats diferents i a grups estables diferents. Un 

cop finalitzin les mesures anticovid, es restaurarà o replantejarà aquest projecte, amb 

l’objectiu de continuar millorant la cohesió i la convivència entre l’alumnat del centre. Això 

es vol aconseguir a partir de la formació de parelles d’alumnes de diferents cursos. 

● SERVEIS A LA COMUNITAT. Aquest serà el quart curs de la posada en marxa d’aquesta 

matèria a 3r d’ESO, que consta d’una part teòrica i una de pràctica, d’aproximadament deu 

hores cadascuna. Els cursos passats es va valorar molt positivament per part de tots els 

implicats (entitat, alumnat i professorat), per la qual cosa aquest any es mantindrà el mateix 

format: 

● La part teòrica es duu a terme i s’avalua dins de les matèries del curs, en 

concret a Biologia i Geologia, Llengua, Educació Física, Ciències Socials i 

Tutoria. 

● La part pràctica es realitza de manera telemàtica a la residència d’avis de 

Móra la Nova, Fundació Vallparadís. Els alumnes, en petits grups, col·laboren 

en diferents activitats d’acompanyament a la gent gran en horari no lectiu, 

acompanyats del personal tècnic de la residència. 

● La seva qualificació passa a ser de No fet (NF), Fet (FT) i Fet amb 

aprofitament (FA). 

● PROJECTE STEAM. Aquest és el tercer del projecte d’innovació. Els objectius i membres ja 

estan descrits en el punt anterior 2.6.3. Comissions. 

● FOMENT DE L’APRENENTATGE DE LES LLENGÜES ESTRANGERES.  

Des de fa alguns cursos s’ha incorporat l’ús de l’anglès com a llengua vehicular en algunes 

matèries no lingüístiques. Enguany continuarem aquesta dinàmica i l’anirem incorporant a 

altres matèries o projectes de secundària, dintre de les possibilitats.  

Com en els darrers cursos, a més, impulsarem una sèrie d’activitats amb l’objectiu de 

fomentar l’aprenentatge de la llengua estrangera. Algunes d’aquestes activitats són: 
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○ Intercanvi amb centres de Portugal i Alemanya en Projecte Erasmus+. Fer seguiment 

i evolució del seu estat per la pandèmia. 

○ Engegar projectes e-Twinning a diversos cursos, en anglès o en francès. 

○ Ús de l’anglès o el francès com a única llengua vehicular en les classes d’anglès o 

francès. 

○ Foment de la visualització de pel·lícules en versió original. 

○ Participació en el projecte Educació 360 

A nivell de gestió, tornarem a demanar la dotació d’un auxiliar de conversa. 

3.8. Activitats  

Les activitats festives previstes per aquest curs, que dependran de la situació covid del moment, són: 

- LA CASTANYADA 

- LA MARATÓ 

- NADAL 

- DIA DE LA PAU 

- CARNAVAL 

- SANT JORDI 

- TEMA DEL CURS: La música i la tecnologia al servei del teatre 

- FESTA DE GRADUACIÓ DE 4t D’ESO 
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3.9. Sortides 

Aquestes són les sortides que, prèviament a l’aprovació d’aquesta PGA, han estat 

aprovades en el Consell Escolar del dia 13 de novembre de 2020. 

 

SORTIDA CURS/CICLE DATA 

Parc Aventura + Coves (Benifallet) 2N 3R TRIMESTRE 

Delta de l’Ebre 3R I 4T 3R TRIMESTRE 

Sortides (municipals i fora del municipi) dels 
projectes 

COMUNITAT DURANT TOT EL 
CURS 

Sortida amb tren a un lloc proper COMUNITAT 2N TRIMESTRE 

Reserva natural de Sebes (Flix) 
 

Grans 2/3/2021 
9/3/2021 

16/3/2021 

Bicicletada Grans Març 

Kayak Grans Maig 

Portaventura Grans i fadrins juny 

Museu de les matemàtiques i Cosmocaixa ESO 12/05/21 

Corbera ESO 3R TRIMESTRE 

Mines de Bellmunt ESO 3R TRIMESTRE 

Adobinve (Móra d’Ebre) ESO 3R TRIMESTRE 

Esports d’aventura ESO 2N/3R TRIMESTRE 

SORTIDES LOCALS   

Visita al cementiri 

 

4t ESO NOVEMBRE 

Colorants Vilaseca (Móra la Nova) 

 

ESO 3R TRIMESTRE 

 

3.10. Xerrades 

 

ACTIVITATS / XERRADES CURS/CICLE DATA 
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Els sons de la Terra 1r I 2n 13/01/21 

Xerrada de la Marató Tot el centre DESEMBRE 2020 

Xerrada agents rurals Grans Febrer  

Mossos d'esquadra : Violència de gènere. 3r ESO A determinar 

Consell comarcal : Prevenció de violència masclista 4t ESO A determinar 

Consell comarcal : Orientació 3r ESO A determinar 

Consell comarcal : l’amor romàntic 2n ESO A determinar 

Consell comarcal : la diversitat sexual. 6è de primària i 1r 
ESO 

A determinar 

 

 

 

ACTIVITATS / XERRADES  COMUNES DATA 

La marató 9/12/2020 

Certamen de lectura en veu alta 2N TRIMESTRE 

Tema del curs: La música i la tecnologia al servei del teatre. TOT EL CURS 

Literària A determinar 

Autors a les aules A determinar 

 

3.11. Participació en concursos 

Aquest curs està previst participar en els següents concursos i certàmens: 

➢ Concurs microrelats terrorifics 

➢ Certamen de lectura en veu alta 

➢ Concurs Fem matemàtiques 

➢ Jocs Florals 

➢ Pica lletres 

➢ Llegim ciencia 

➢ Concurs de tríptics 

➢ Premi Federico Mayor Zaragoza 
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➢ Concurs som Fortes i Valentes 

 

 

3.12. Formació del professorat 

 

Formació noves SIEI Formació de centre adreçada al professorat de les SIEI de 
nova creació. 

Del Tic al Tac Formació de centre de digital on es treballarà la 
competència digital de manera aplicada, amb diferents 
eines i estratègies per poder realitzar una implementació 
progressiva de les TAC. 

Pràctiques reflexives Sessions de treball amb tot el claustre per poder 
implementar en el treball a nivell d’aula i de centre, tots els 
coneixements adquirits en les diferents formacions fetes 
pels diferents membres del claustre. 

Xarxa STEAM Trobades periòdiques del nucli impulsor amb els centres 
STEAM de les Terres de l’Ebre i Catalunya. 

Erasmus+ Formació de suport en la implementació del programa i la 
gestió de la mobilitat d’estudiants. 

 

Seminari de Caps d’Estudi 

 

Coordinació de caps d'estudi per a la renovació 
metodològica. 

L’objectiu és el de compartir experiències i recursos 
metodològics i organitzatius per a millorar el treball 
competencial als centres i els resultats educatius de 
l'alumnat.  

Seminari de direccions de primària 
de la Ribera d’Ebre 

Seminari de coordinació pel tractament de temes d’interès 
comú a les direccions dels centres. 

Seminari de Coordinació TAC Seminari  adreçat als coordinadors de TAC dels centres i 
altres docents de l’entorn. Aquest curs serà telemàtic i 
assisteixen diferents membres de la comissió digital del 
centre. 

Seminari de coordinació de Seminari adreçat als coordinadors/es de biblioteques 
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biblioteques escolars de la Ribera 
d’Ebre. 

escolars de la Ribera d’Ebre. 

Seminari d’educació especial Seminari de coordinació dels mestres d’educació especial 
de la comarca. 

Fem i compartim la Ribera Pendent de la seva realització per motius Covid 

Formació Vicky Bernardet:  
Formació i prevenció de la 
violència sexual a menors 

Pendent de confirmar durant el primer trimestre del curs 
2020-21 
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4. Comunitat educativa 

4.1. AMPA 

4.1.1. Menjador escolar 

El servei de menjador el gestiona l’AMPA amb la contractació de l’empresa Plat a taula pel 

servei de càtering i monitors.  

Cada matí es comunicarà a secretaria quins alumnes es queden a dinar per resoldre 

possibles conflictes o malentesos. 

L’AMPA i la direcció del centre escolar han elabora un document de “Gestió menjador 

escolar en temps COVID” on es recullen els aspectes més significatius en relació a la 

normativa de gestió del menjador escolar en temps COVID.  Aquest document recull les 

indicacions del Departament d’Educació i té en consideració les que també ha facilitat la 

FAPAC, les de la pròpia empresa de càtering Plat a Taula i la singularitat del nostre IE.  

Aquest document ha estat aprovat per la Comissió de Menjador. 

4.1.2. Activitats extraescolars 

En horari de 12.20 a 13.20 h, les activitats que ofereix  l’AMPA són les següents: 

Taller d’anglès, per l’alumnat de P3 fins a 6è. 

Calaix de sastre de P3 a 1r 

Mecanografia, de 3r a 6è  

Taller de reforç, de 2n a 6è 

Acollida del migdia, de P3 fins a 6è, 

 

En horari de tarda, l’AMPA, ofereix les següents activitats: 

Multiesport, Robòtica, Patinatge, Natació, Zumba, Judo i Gimnàstica artística,  adreçat a tot 
l’alumnat des de P3 fins a 4t d’ESO 

Cuina, per l’alumnat de P3 fins a 6è  i Teatre, adreçat a l’alumnat de 1r fins a 6è. 

4.2. Ajuntament 

4.2.1. Col·laboracions 

● Pràctiques dels alumnes de Diversificació Curricular d’ESO, on aquest curs l’alumnat que les 

fa externament les realitza a la brigada. 
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● Organització de diverses activitats proposades pel departament de cultura, com ara 

xerrades, tallers o altres activitats. 

● Projecte Aprendre a conviure, del qual l’Ajuntament n’és coordinador de les diferents 

entitats. 

● Cessió dels equipaments municipals per les activitats del centre. 

 

 

4.3. Altres entitats  

4.3.1. Entitats de Móra la Nova 

● Servei Comunitari amb la residència d’avis de la vila, on l’alumnat fa la part pràctica de 10 

hores repartides en cinc sessions. 

● Escola d’Arts per a reformular diferents espais del centre (ambientació pati i la tanca de 

separació) i sempre que sigui possible, com per exemple en el dia de la Pau. 

● Projecte Aprendre a Conviure, amb la possibilitat de que els alumnes facin treballs socials al 

Museu del Ferrocarril, la residència d’avis, la llar de jubilats, Càritas o la Creu Roja. 

● Biblioteca municipal amb les visites per part del nostre alumnat. 

● Ràdio municipal, amb estret contacte per la realització de la ràdio del centre per part de 

l’alumnat de música de 2n d’ESO. 

 

4.3.2. Serveis Educatius 

CRP 

Joana Vernet i Olga Casanova, a demanda per l'acompanyament a la formació i projectes.  

EAP 

EAP: Dijous i divendres de la 1a i 3a setmana de 8.30 a 14.00h i divendres alterns de 8.30 a 14.30h. 

TS: Setmana 1 i 3 divendres de 8’30 a 14 i setmanes 2 i 4 divendres de 8’30 a 15 h 

 

ELIC: A demanda 
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CREDA 

3h setmanals, de 8:30h a 9:30h en dilluns, dimecres i divendres. 

CREDV 

1,5h cada quinze dies, en dijous de 9:00 a 10:30h. 

 

 

 

4.3.3. Altres centres educatius 

 

Aquest curs tindrem els següents estudiants en pràctiques al nostre centre: 

● Una alumna del grau de Mestre d’infantil de la URV a Tarragona 

● Col.laborarem aportant un cas d’Educació infantil atès a la SIEI al treball de l’assignatura de 

2n del grau d’educació Infantil del Campus de la URV a les Terres de l’Ebre:  Atenció inclusiva 

i atenció a la diversitat d’alumnat.  
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DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ 
  

Teresa Aleu Aixalà, com a secretària de l’Institut Escola 3 d’Abril de Móra la Nova, 

CERTIFICO: 

Que el present document ha estat aprovat: 

·         Pel Claustre de l’Institut Escola 3 d’Abril, en data _______________________________, 

per __________________________________. 

·         Pel Consell Escolar de l’Institut Escola 3 d’Abril, en data 

________________________________, per __________________________________. 

  

I perquè així consti, signo la present certificació, amb el vistiplau de la directora, en data 

__________________________________________. 

  

La secretària                                                                                    La directora 

  

  

  

Teresa Aleu Aixalà                                                                          Marga Merlos Borrull 
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