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1. IDENTIFICACIÓ DE LES NECESSITATS I DEFINICIÓ DE PRIORITATS A PARTIR DE LA 
MEMÒRIA I EL PROJECTE DE DIRECCIÓ 

 

1.1 CONVIVÈNCIA I CLIMA DE CENTRE 
 
ASPECTES A TENIR EN COMPTE DERIVATS DE LA MEMÒRIA ANTERIOR: 
 

• Elaboració i revisió del Pla de Convivència de centre (2020) 

• Fer arribar d’alguna manera a les famílies informació de l’estat saludable del centre. 

• Enfocar l’assemblea d’inici de curs com un recolzament des de tots els àmbits de la 

comunitat educativa del projecte de centre, de l’equip de govern, de l’equip docent, 

etc..  

• Fer una campanya contra la rumorologia i la utilització negativa de les xarxes socials. 

• Fer una campanya per reduir el dramatisme respecte als conflictes, ja que també són 

part del procés d’aprenentatge.  

• Crear confiança a través dels canals de comunicació i enviar missatges de bones 

pràctiques a tothom. 

• Conscienciar la comunitat educativa per utilitzar les vies correctes per fer queixes i 

reclamacions perquè puguem donar resposta adequada i posar remei a situacions que 

es puguin donar durant el curs. 

• Educar en l'ús del whatssap i les xarxes socials, reduir les converses negatives i 

“corrillos” a dins el centre educatiu. 

• Fer una enquesta de satisfacció a les famílies i veure quina és la situació real per poder 

millorar. 

• Continuar amb la Cursa solidària de Nadal  

• Jornades esportives a primària a final de curs  

• Jornades esportives a ESO a la Setmana Cultural 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE DERIVATS DEL PROJECTE DE DIRECCIÓ:  

➢ Implicar totes les persones de la comunitat educativa  en la gestió de conflictes a 

través de la comissió de convivència. 

➢ Col·laborar estretament amb les administracions locals per promoure actuacions 

preventives i/o reparadores en relació amb els conflictes que es produeixen fora de 

l’espai del centre.   

➢ Vetllar per un tractament no alarmista dels conflictes que s’esdevinguin al centre. 

➢ Oferir a l’alumnat, sempre que sigui possible, el programa de mediació com alternativa 

a un procés sancionador i, en cas contrari, com a actuació educativa complementària.  

➢ Promoure xerrades i tallers educatius sobre temes relacionats amb la convivència. 

➢ Col·laborar amb les entitats culturals del municipi que s’escaiguin, per tractar de 

problemàtica social com ara: la violència xenòfoba, l’abús de tòxics, els accidents per 

infraccions del codi de circulació, els grups violents... 

➢ Potenciar la metodologia aprenentatge-servei com  a eina educativa.    
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➢ Coordinar-se amb altres centres educatius de la localitat o de la zona per compartir 

experiències.  

➢ Programar activitats sobre l’educació emocional , la cultura de la pau i la millora de les 

relacions adreçades a tot el col·lectiu del centre. 

 

1.2 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT / INCLUSIÓ 
 
ASPECTES A TENIR EN COMPTE DERIVATS DE LA MEMÒRIA: 
 

• Valorar la presencia de la professional SIEI secundària a la CAD. 

• 1a setmana setembre fer claustre de diversitat per fer traspàs alumnes NESE. 

• A CM es demana fer el SEP fora d’horari lectiu (atenció a la normativa) 

• Fer  la CAS amb la periodicitat següent: 3 CAD -  1 CAS. 

• Facilitar la coordinació dels professionals de diversitat a primària. 

• Unificar criteri dels informes SIEI. 

• Utilitzar la documentació per fer derivació a serveis socials. 

• Fer un apartat d’orientació al pla anual. 

• Elaborar una graella/calendari de les actuacions que s’han de fer per part de l’equip de 

diversitat.  

• Fer agenda/planificació  per la professional  de l’EAP. 

 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE DERIVATS DEL PROJECTE DE DIRECCIÓ: 

➢ Detectar i intervenir precoçment en les dificultats d’aprenentatge en l’educació infantil 
i primària. 

 
➢ Organitzar els horaris tenint en compte l’optimització dels recursos i l’atenció a la 

diversitat.  
 

➢ Acordar estratègies per assegurar l’assoliment de les competències bàsiques a 
l’alumnat. 

 
➢ Fer de la Comissió d’atenció a la diversitat un espai per a millorar la inclusió de tot 

l’alumnat.  
 

➢ Promoure, des de la CAD espais de treball i reflexió per analitzar i millorar la resposta 
que es dóna a la diversitat, i els passos que es fan i que cal fer per avançar en la 
inclusió. 

 
➢ Concretar actuacions inclusives per a tota la comunitat educativa.  

 
➢ Coordinar amb l’administració local les actuacions culturals, lúdiques i esportives  que 

tinguin una dimensió educativa inclusiva. 
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➢ Analitzar les pràctiques educatives a les aules, fomentant el treball de suport i fent  
propostes de millora en l’organització i les metodologies. 

 
➢ Continuar participant en cursos de formació per millorar la pràctica docent relacionada 

amb l’atenció a la diversitat. 
 
 
 
1.3 RESULTATS ACADÈMICS I EDUCATIUS 
 
 
ASPECTES A TENIR EN COMPTE DERIVATS DE LA MEMÒRIA: 
 

• Potenciació de la línia de matemàtiques i llengües a primària amb nous 

materials i propostes. 

• Fer una sessió setmanal a primària de matemàtiques manipulatives amb dos 

docents a l’aula. 

• Formació de l’equip docent relacionada amb les àrees. 

• Creació del magatzem de material matemàtic a primària i infantil. 

• Ampliació dels espais d’aprenentatge cap a Cicle Superior. 

• Plantejar-se la temàtica dels espais als diferents cicles.  

 

INFANTIL 

• Revisar i millorar la metodologia dels ambients . 

• Continuar amb l’ampliació dels recursos del llenguatge matemàtic, llenguatge 

oral i escrit. 

 

CICLE INICIAL 

• Replantejament de l’àrea de medi a CI. Cal revisar el currículum i fe activitats al 

laboratori (CI). 

• Intentar cobrir les absències sense deixar de fer les espais (CI). 

• Padrins: fomentar la fluïdesa lectora, fer petites lectures en veu alta, caldria més 

coordinació entre tutors dels dos cicles. 

 

CICLE MITJÀ 

• SEP: millor fora de l’horari lectiu. 

• Formació en TAC i matemàtiques manipulatives. 

• Cal programació per fer les TIC (integrada a les diferents àrees tal com està establert al 

currículum –    Competència digital ). 

• Acordar l’enregistrament de les conferències. 

 

CICLE SUPERIOR 

• Ampliar espais . 

• Replantejament padrins amb CI. 
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Àmbit Lingüístic: 

• Continuar utilitzant El Koala Text a primària. 

• No fer servir Activity book a primària. 

• Impulsar l’expressió escrita en els desdoblaments d’anglès, llengua castellana i 

llengua catalana a ESO. Utilitzar varietat en les tipologies textuals treballades. 

• Finalitzar l’elaboració del Pla Lector i la seva  posterior aplicació. 

• Potenciar la fluïdesa lectora a primària amb el Projecte Padrins. 

• Proposta de crear una nova optativa a 3R d’ESO: E_Twinning Project (la ratio 

de l’alumnat serà preferiblemet no superior a 15 alumnes). 

 

 
ASPECTES A TENIR EN COMPTE DERIVATS DEL PROJECTE DE DIRECCIÓ: 

 
➢ Innovar amb noves metodologies a l'aula i redefinir i consolidar les ja existents. 

 
➢ Potenciar i millorar l’aprenentatge competencial dels diferents àmbits del currículum 

de manera que s’esdevingui més significatiu. 
 

➢ Crear el pla lector del centre i actualitzar el projecte lingüístic 
 

➢ Promoure el plurilingüisme amb activitats escolars de dinamització lingüística i 
comunicativa. 

 
➢ Crear el pla TAC de centre 

 
➢ Millorar  la competència professional dels docents a través de l'impuls de la formació 

inicial i contínua i la seva adequació a les necessitats educatives dels alumnes 
 
 
1.4 ASPECTES ORGANITZATIUS 
 
ASPECTES A TENIR EN COMPTE DERIVATS DE LA MEMÒRIA: 
 
 

               Patis:  

• Cal fer la nova normativa (ús dels ordinadors, espais interiors...) 

• Ampliació dels recursos lúdics i didàctics segons el projecte pati 

• Mòbils: ampliar la normativa de l’ús dels mòbils a secundària, relacionar-la 
amb la normativa de menjador 

 

• Coordinació de la normativa general amb l’espai de menjador (EI) 

• Protocol d’absentisme (actualització). 

• Actualitzar el protocol d’acompanyament a les sortides fora del municipi / proposta 
d’acompanyament per part dels cicles. 

• Actualització de les NOFC. 
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Viatge de 4t d’ESO: 

• Millorar la gestió de la tresoreria amb la participació dels alumnes i les famílies. 
 
Línia de centre: 

• Revisió dels continguts que es treballen a les diferents àrees curriculars de les diferents 
etapes educatives. 

• Elaboració dels criteris d’avaluació que s’utilitzen per avaluar els alumnes. 

• Lliurament del  document de funcionament de cicle (recull dels aspectes més 
importants a tenir en compte). 
 
Horaris i reunions:  

 
Dimecres tarda al mateix edifici EI/PRI/SEC: 

• 15 a 16 Infantil i Primària - traspàs d’informació per part dels coordinadors (Cicles) 

• 15 a 16 ESO – Equip docent. 

• 16 a 17 Comissions transversals (PAT, Projectes, Festes, Setmana cultural, tallers i 
sortides....). 

 
Dijous a EI/PRI (abans cicles): 

• Reunions pedagògiques a infantil i primària (creació de materials, línia de centre, 
espais d’aprenentatge...) . 

 
Altres:                                            

• Organització dels horari  de l’equip directiu de manera que hi hagi trobades que 
permetin una visió global de l’Institut Escola. 

 
Reformes i millores:  

• Taquilles a secundària. 

• Magatzems pels jocs al pati de primària/infantil. 

• Magatzem matemàtic a EI/PRI. 

• Ordinadors per la sala de mestres de primària. 

• Valoració de l’última setmana d’ESO (Fer els treballs de síntesi l’última setmana de 
curs?). 

 
 
ASPECTES A TENIR EN COMPTE DERIVATS DEL PROJECTE DE DIRECCIÓ: 

➢ Remodelar i reformar els diferents espais del centre, tenint cura de l’estètica. 
 

➢ Dissenyar i redistribuir els espais de trobada informal. 
 

➢ Fomentar campanyes de sensibilització sobre la neteja a l’aula i al centre en general. 
 

➢ Distribuir els espais interiors del centre tenint en compte les característiques dels 
grups i les necessitats de l’alumnat, per tal d’afavorir un bon clima d’aprenentatge. 

 
➢ Agilitzar el temps de reunió entre docents. 

 
➢ Elaborar i registrar els document de centre 
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1.5 ENTORN I CONTEXT DE CENTRE 
 
ASPECTES A TENIR EN COMPTE DERIVATS DE LA MEMÒRIA: 
 
Àmbit científic:  
 
Potenciar i millorar l’aprenentatge competencial dels diferents àmbits del currículum de 
manera que s’esdevingui més significatius. 
 

• Programa concret d’implantació de lectures en l’Àmbit Cientificotecnològic a les 
matèries de Física i Química, Biologia i Geologia i Tecnologia. Trimestralment per cada 
curs es treballarà una notícia científica, un personatge, un fet històric o un invent.  

 
 
Millorar la sostenibilitat del centre. 
 

• Millora de l’hort 
 

• Primària: Involucrar a més alumnat al manteniment de l’hort. Repartir la feina a través 
d’espais o cicles. 

 

• Secundària: S’ha començat a final de curs 18-19. Mantenir com a prioritari el 
manteniment de l’hort durant el curs 19-20, des del Projecte de Sostenibilitat. 

 
Dia Sostenible Activitats Secundària-Primària 
 

• Instaurar oficialment el Dia de la Sostenibilitat del Centre. Aprofitar un Dia Mundial 
(com aquest any el dels Boscos) per realitzar una tarda de tallers de l’alumnat de 2n 
d’ESO a Infantil-Primària. Coordinació entre cicles en els àmbits o possibles reunions. 

• Infantil-Primària-Secundària i planificació de les activitats que es realitzaran aquell dia.  
 
Arbres pati Infantil-Primària 
 

• Realitzar un recull dels arbres de pati per cada cicle/curs. Revisar si segueixen vius i 
substituir, si s’escau. 

• Recull i digitalització de les activitats realitzades i realització de noves, si s’escau. 
 
Àmbit humanístic 

• Programació de les parades de l’itinerari. 

• Pàgina nova d’itinerari al Bloc de centre. 

• Unificació dels criteris de l’ensenyament de les ciències socials. 

• Afegir parada de la “Dansa de Castellterçol” a l’itinerari social. 
 
Propostes Ajuntament: 
 

• Participació en el projecte Eduació 360º 

• Potenciar la creació del nou IE 

• Continuar amb el projecte pati 

• Reparació de la connexió d’aigua  
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• Actualització de la instal·lació elèctrica 

• Connexió amb una rampa al Bosquet de Can Sedó 

• Reprendre les reunions del CEM 
 

Altres: 
 

• Potenciació del Bloc de centre entre TOTS els membres del claustre. 

• Fer  valoració sobre la jornada comunitària organitzada per AMPA i centre educatiu. 

• Participació en la cantata del Moianès “El Moianès Canta”. 

• Establir dies significatius per treballar en el centre (Dia internacional per a l’eliminació 
de la violència envers les dones -25 novembre/  Dia de la Pau - 30 gener/. 

 
ASPECTES A TENIR EN COMPTE DERIVATS DEL PROJECTE DE DIRECCIÓ: 

 
➢ Potenciar l’aprenentatge i el treball en xarxa entre alumnes, agents educatius, i 

entitats educatives.    

➢ Oferir recursos per promoure la participació i la vinculació activa de totes les famílies 

en el centre. 

➢ Fer difusió externa del centre tot potenciant la seva imatge positiva 

➢ Potenciar l’Aprenentatge Servei com a metodologia que vincula l’aprenentatge amb el 

servei a la comunitat. 

➢ Potenciar entre l’alumnat el Punt Jove i les seves activitats d’Informació Juvenil.    

➢ Participar en projectes d’entorn. 

➢ Promoure la participació de la comunitat educativa en activitats escolars. 

➢ Millorar la sostenibilitat del centre.
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Estratègies Activitats Inici 
 

Responsables Indicadors d'avaluació 

1r 2n 3r   

1.1 
Implicar totes les persones 
de la comunitat educativa  
en la gestió de conflictes a 
través de la comissió de 
convivència. 

 
1.1.1 Establiment de la Comissió de convivència (per casos  
puntuals) els dimecres tarda amb presencia de: direcció, cap 
d’estudis de l’etapa, tutors implicats i docents de l’equip de 
diversitat.  
 
1.1.2 Elaboració definitiva del Pla de Convivència. 
 
 

 
X 
 
 
 
 
X 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Equip directiu 

 
Claustre 

 
Almenys 50% de casos 
resolts a la nova comissió.  
 
 
Elaboració del document 
(PCC). 
 
 
 

1.2 
Col·laborar estretament 
amb les administracions 
locals per promoure 
actuacions preventives i/o 
reparadores en relació amb 
els conflictes que es 
produeixen fora de l’espai 
del centre.   

 
1.2.1 Treball conjunt amb l’administració local per tractar el 
vandalisme i el consum de substàncies al centre i al municipi.   

  
X 

  
Comissió de 
convivència  
 
CEM 

Equip directiu 

Ajuntament 

 
Realització de campanya o 
taller amb els alumnes del 
centre.  
 
 

2.1. OBJECTIU 1: MILLORAR LA CONVIVÈNCIA I EL CLIMA DE CENTRE 

Descripció:  Descriure les intervencions que el centre educatiu desenvolupa per tal de capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la 
convivència i la gestió positiva de conflictes. 

2. GRAELLES D’OBJECTIUS, ESTRATÈGIES, ACTIVITATS I INDICADORS D’AVALUACIÓ 
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1.3 
Vetllar per un tractament 
no alarmista dels conflictes 
que s’esdevinguin al centre. 
 
  

1.3.1 Informació periòdica al claustre i al Consell Escolar dels 
conflictes que es produeixen al centre, de la seva gestió i 
resolució.  
1.3.2 Informació a les famílies, a les reunions d’inici de curs, 
sobre els aspectes més rellevants del pla de convivència a les 
diferents etapes educatives. 
1.3.3 Campanya de bones pràctiques de resolució de 
conflictes  i reducció de la rumorologia. 
 

X 
 
 
X 
 
 
X 

  Equip directiu 

Comissió de 
convivència 
 
Consell escolar 
 
Consell 
comarcal 

Traspàs d’informació per part 
dels responsables de les 
comissions. 
 
Guió de les reunions. 
 
Elaboració de cartells, 
infografies, futlletons... 

1.4 
Oferir a l’alumnat, sempre 
que sigui possible, 
participació en la resolució 
dels conflictes  com a 
actuació educativa 
complementària.  

1.4.1 Reunions periòdiques de l’equip directiu amb els 
alumnes delegats del centre (des de cicle inicial) per 
analitzar, gestionar i proposar actuacions. 
 
1.4.2 Incloure els alumnes en la campanya de bones 
pràctiques. 
 
1.4.3  Treballar dinàmiques de tutoria de resolució de 
conflictes. 

X 
 
 
 
X 
 
 
X 

  Comissió 
convivència 
 
Director/a 
 
Tutors 
 
Consell 
comarcal 
 

Actes de les reunions de 
delegats de centre. 
 
 

1.5 
Promoure xerrades i tallers 
educatius sobre temes 
relacionats amb la 
convivència. 

1.5.1 Programació de xerrades de la diputació, consorci, CAP, 
Mossos etc... amb temàtiques relacionades amb aspectes 
rellevants i adaptades al nivell dels alumnes (sexualitat, 
tabaquisme, internet segura, coeducació...). 

X   Equip directiu 

Coordinadors 

AMPA 

Almenys 50% de xerrades 
relacionades amb 
convivència.  (graella de 
recollida). 

1.6 
Col·laborar amb les entitats 
culturals del municipi que 
s’escaiguin, per tractar temes de 
problemàtica social com ara: la 
violència xenòfoba, l’abús de 
tòxics, els accidents per 
infraccions del codi de circulació, 
els grups violents... 

1.6.1. Participar en les campanyes de prevenció del Consell 
Comarcal. 
 
 
1.6.2 Participació activa en el Consell Educatiu Municipal. 
 

 
 
 
 
X 

X  Equip directiu 

Ajuntament 

Consell 
comarcal 
 
Claustre 

Publicació i difusió de les 
activitats  realitzades. 
 
Actes de les reunions del 
Consell Educatiu Municipal. 
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1.7 
Potenciar la metodologia 
aprenentatge-servei com  a 
eina educativa.    
 

1.7.1 Realització del conveni  de Servei Comunitari amb el 
Departament d’Ensenyament. 

X   Equip directiu 

Equip docent de 
secundària 

 
 

1.8 
Coordinar-se amb altres 
centres educatius de la 
localitat o de la zona per 
compartir experiències.  

1.8.1 Activitats conjuntes amb les escoles del Moianès 
(Setmana Cultural i Cantata del Moianès). 
 
1.8.2 Continuïtat de les activitats de pas d’etapa entre Llar 
d’Infants i Educació Infantil. 
 
1.8.3 Activitats de pas d’etapa entre Castellcir i IE 
Castellterçol. 
 
1.8.4 Activitats de pas d’etapa entre Institut Moianès i IE 
Castellterçol. 

 X 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 

 

Equip directiu 

Coordinadors 

Claustre 

Guió dels actes amb 
participació d’altres centres. 
 
100% de realització de les 
diferents  activitats de pas 
d’etapa amb constància al 
bloc de centre.  
 

 
 

1.9 
Programar activitats sobre 
l’educació emocional , la 
cultura de la pau i la millora 
de les relacions adreçades a 
tot el col·lectiu del centre. 

1.9.1 Vinculació dels actes festius i de comunitat amb 
l’educació emocional i la cultura de la pau amb escrits, 
eslògans, actuacions, reflexions etc... 
 
1.9.2 Celebració dels dies assenyalats al calendari: Dia de la 
Pau. Dia de l’eliminació de la violència envers les dones. Amb 
la participació del  Consell comarcal. 
 
 
 

X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Equip directiu 
 
Claustre 

 

Consell 
comarcal 

Evidències recollides als mitjans 
del centre. 

 
 
Recull de dinàmiques 
realitzades. 
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2.0 Vetllar pel bon clima de 
centre entre les persones 
de la comunitat educativa. 

2.0.1      Fer una campanya contra la rumorologia i la 
utilització    negativa de les xarxes socials. 

• Fer una campanya per reduir el dramatisme respecte 
als conflictes, ja que també són part del procés 
d’aprenentatge.  

• Crear confiança a través dels canals de comunicació i 
enviar missatges de bones pràctiques a tothom. 

• Conscienciar la comunitat educativa per utilitzar les 
vies correctes per fer queixes i reclamacions perquè 
puguem donar resposta adequada i posar remei a 
situacions que es puguin donar durant el curs. 

• Educar en l'ús del whatssap i les xarxes socials, reduir 
les converses negatives i “corrillos” a dins el centre 
educatiu. 

• Fer una enquesta de satisfacció a les famílies i veure 
quina és la situació real per poder millorar. 

 

X 
 
X 
 
 
X 
 
X 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Equip directiu 
 
 
Claustre 
 
 
Consell escolar 
 
 
Ajuntament 
 
 
Comunitat 
educativa en 
general 

Evidències a les xarxes. 
 
 
Recull documental. 
 
 
Dades de l’enquesta de 
satisfacció. 
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Estratègies Activitats Inici Responsables Indicadors d'avaluació 

1r 2n 3r   

2.1  
Detectar i intervenir 
precoçment en les 
dificultats d’aprenentatge 
en l’educació infantil, 
primària i secundària. 

2.1.1 Incloure la professional de SIEI de secundària a la CAD 
2.1.2 Composició CAD:  EAP, Direcció, SS, Coord Pedag., 
Psicopedagogs, SIEI, EE. 

X   Mestres EE 
Mestres SIEI 
Educadora EE 
Professorat de diversitat 
de secundària  
Coord. Pedagògic 

Almenys 50% atencions 
realitzades en xarxa.   

2.1.3 Elaboració de la documentació necessària pel 
seguiment dels casos dels alumnes amb NESE del centre 
(fitxes de seguiment i avaluació trimestral). 
 
2.1.4 Elaboració d’actes de les reunions. 
 
2.1.5 Elaboració d’una carpeta per a cada alumne/on 
quedin recollides les actuacions del curs. 

X 
 
 
 
X 
 
X 

  Equip directiu 
CAD 
Mestres E.E 
Psicopedagoga 
Coord. Pedag. 

Informe de casos 
documentats d’alumnes 
amb NEE. 
 
Actes i informes. 

2.1.6. Incloure al calendari de setembre no lectiu les 
reunions de traspàs d’informació d’alumnes NESE  

X   Equip directiu 
Mestres equip 
diversitat 

Recull de casos tractats a les 
actes de cicle. 

 2.1.7 Elaboració dels PI, dictamens, informes dels alumnes 
del centre.  

X   Mestres de cicle 
Equip directiu 
Mestres equip 
diversitat 

Documentació recollida a 
Esfera i arxiu. 

5.2 OBJECTIU 2 : Garantir l’atenció a la diversitat  i la inclusió 

Descripció: identificar les barreres que dificulten l’aprenentatge, la socialització i la participació de l’alumnat; atendre-les i minimitzar-les.  
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2.2   
Organitzar els horaris tenint 
en compte l’optimització 
dels recursos i l’atenció a la 
diversitat.  

2.2.1 Organització dels horaris de la SIEI tenint en compte 
l’alumnat amb més NESE. Si s’escau, es farà adaptació 
horària.  
2.2.2 Organització dels horaris del PDC i Aula d’acollida en 
funció de les necessitats dels alumnes.  

X   Cap estudis 
SIEI/EE 
Tutors/es 
Director/a 
Coord. Pedag. 

Alumnes SIEI amb un mínim 
de 4 hores d’atenció per 
part dels professionals.. 
 

2.3 
Acordar estratègies per 
assegurar l’assoliment de 
les competències bàsiques a 
l’alumnat. 

2.3.1.   Aplicació d’hores d’atenció a la diversitat a cada 
grup classe. Aquestes es dedicaran a SEP, desdoblaments, 
reforç a l’aula i grup flexibles. 
 
2.3.2 .  Priorització de les atencions en els grups  on hi hagi 
més casos de NESE i els grups amb més ràtio. 
 
2.3.3 Gestió de les beques del Ministerio de Educación i 
Serveis Socials de l’Ajuntament. 
 
2.3.4 Realitzar SEP als diferents cicles de primària dins i fora 
de l’horari lectiu. 

X 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 

  Equip directiu 
CAD 
SIEI 
Administrativa 
Coord. Pedag. 
 

Recull d’hores d’atenció a 
la diversitat i activitats 
realitzades (graella). 
 
 
 
 
100% alumnes amb NESE 
assessorats per l’equip de 
primària i secundària.  
 
 
 

2.4 
Fer de la Comissió d’atenció 
a la diversitat un espai per a 
millorar la inclusió de tot 
l’alumnat.  

Actuacions de la CAD:  
➢ Reunions de la CAD cada 15 dies. 
➢ Reunions de SIEI/EAP el 4t dijous de cada mes. 
➢ Anàlisi dels casos creant un ordre de prioritats 
➢ Actualització dels PI dels alumnes.  
➢ Valoració amb la CAD les propostes i decisions preses 

per l’equip docent sobre alumnes d’Aula Oberta, tan 
acadèmiques com actitudinals. 

➢ Seguiment conjunt amb el responsable de serveis socials 
de l’Ajuntament, dels casos de risc social (CAS) 

➢ Atenció a casos de risc socials de difícil detecció  
(document exploració per part de serveis socials) 

X   EAP 
CAD 
Serveis Socials 
Coord. Pedag. 

Núm reunions CAD i 
casos tractats. 
 

Informes de les 
actuacions i seguiment 
dels casos dels diferents 
alumnes. 
 

Graelles de recollida de 
casos i adaptacions 
realitzades a nivell 
general. 
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➢ Periodicitat de les reunions: 3 CAD – 1 CAS 

 

2.5 
 Promoure, des de la CAD 
espais de treball i reflexió 
per analitzar i millorar la 
resposta que es dóna a la 
diversitat, i els passos que 
es fan i que cal fer per 
avançar en la inclusió. 

2.5.1   Traspàs setmanal  als equips docents les decisions 
preses en la CAD i les possibles actuacions. 
 
2.5.2 Reunió setmanal de les professionals SIEI 
(separadament primària i secundària).  
 
2.5.3 Lliurament per part de l’EAP del pla de treball dels 
serveis educatius. 
 
2.5.4 Reunions periòdiques amb els professionals de Puig 
d’Olena per avaluar l’evolució dels alumnes de CRAE, 
concretar actuacions, traspassar informacions.. (traspàs a 
cicles per part dels professionals de la CAD). 

X 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
 
 

  CAD 
Coordinadors  
Cicle 
Equip docent 
 

Actes que recullen 
reflexions sobre alumnes 
i possibles millores. 
 
Document de pla de 
treball. 
 
Actes de les reunions 
amb Puig d’Olena. 

2.6 
Concretar actuacions 
inclusives per a tota la 
comunitat educativa.  

2.6.1  Realització d’activitats inclusives i de sensibilització 
envers la diversitat funcional. 
 
2.6.2 Potenciació del Bloc d’AO per part dels alumnes amb 
supervisió del professor. 
 
2.6.3 Elaboració del conveni entre Ajuntament, Centre 
educatiu i empreses de la zona per alumnes d’AO. 
 

 
 
 
X 
 
 
X 

X  
 

Claustre Recull d’activitats 
relacionades amb la 
diversitat/inclusió. 
 
Entrades al BLOC d’AO. 
 
Convenis degudament 
signats. 
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2.7 
Coordinar amb 
l’administració local les 
actuacions culturals, 
lúdiques i esportives  que 
tinguin una dimensió 
educativa inclusiva. 

2.7.1 Manteniment de la participació en la programació i 
elaboració d’activitats de la comunitat, tals com:  jornades 
culturals, exposicions, setmana cultural, portes obertes, 
jornades de servei comunitari, festa de final de curs. 
 
2.7.2. Coordinació amb els diferents agents educatius per a 
la realització del Servei Comunitari. 
 
2.7.3 Coordinació amb els diferents professionals externs al 
centre: psicòloga, AMPANS, CSMIG, CDIAP... 
 

X 
 
 
 
 
X 
 
 
X 

  Equip directiu 
Coordinadors 
Claustre 
 

Actes realitzats amb 
incidència a la comunitat 
educativa.  
 
 
APS realitzats durant el 
curs. 
 

2.8 
Analitzar les pràctiques 
educatives a les aules, 
fomentant el treball de 
suport i fent  propostes de 
millora en l’organització i 
les metodologies. 

2.8.1   Ús del treball cooperatiu a les aules i altres 
metodologies que siguin inclusives i col·laboratives, sempre 
en grups heterogeni . 
  
2.8.2 Adaptacions metodològiques acurades per alumnes 
concrets d’acord amb la CAD i les famílies. 
 
2.8.3 Gestió de la documentació amb criteris de 
confidencialitat acurats.  
 
2.8.4 Establir criteris comuns entre primària i secundària 
per els informes trimestrals dels alumnes amb NEE.  
 
2.8.5 Elaborar un calendari d’actuacions que s’han de 
portar a terme per part de l’equip de diversitat.  
 

X 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 

  E. Directiu 
Claustre 

Evidències d’adaptació 
metodològica en alumnes 
amb NEE. 
 
Almenys 80%% de PI previstos 
realitzats durant el curs. 

 
100% de la documentació 
amb encriptació. 
 
 
100% informes 
actualitzats. 
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2.9  
Continuar participant en 
cursos de formació per 
millorar la pràctica docent 
relacionada amb l’atenció a 
la diversitat. 

2.9.1 Formació  relacionada amb l’atenció a la diversitat . X   E. Directiu 
Claustre 

Cursos realitzats. 
 
% d’assistents al curs. 
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5.3 OBJECTIU 3 : MILLORAR ELS RESULTATS ACADÈMICS I EDUCATIUS 

Descripció: millorar el nivell competencial dels alumnes  utilitzant estratègies diversificades. 

 

Estratègies Activitats Trimestre RESPONSABLES Indicadors d'avaluació 
1r 2n 3r   

3.1   
Innovar amb noves 
metodologies a l'aula i 
redefinir i consolidar les ja 
existents. 
 
 

3.1.1 Treball amb metodologies diversificades i potenciació 
de les més competencials.  

X   E. Directiu 
Claustre 

Graelles de recollida de 
treball cooperatiu i 
projectes. 

3.1.2 Ampliació del material dels ambients i espais a 
Infantil i Primària. 

X   E. Directiu 
Claustre  

Partides al pressupost de 
2020. 

3.1.3 Ampliació de materials TIC per a totes les etapes 
educatives. 
 
 

X 
 
 

  E. Directiu 
Àmbit TAC 
 

Inventari dels materials . 
 
 

3.2.4 Acordar en els diferents cicles l’enregistrament de les 
conferències. 

X   Cicles Recull al full de cicle. 

3.2. 
Potenciar i millorar 
l’aprenentatge 
competencial dels diferents 
àmbits del currículum de 
manera que s’esdevingui 
més significatiu. 

3.2.1 Potenciar la línia de matemàtiques i llengües a 
primària amb nous materials (Tot Tallers). 

X   Equip docent de 
primària 

Evidències de millora en les 
competències dels alumnes. 

3.2.2 Fer una sessió setmanal de matemàtiques 
manipul·latives  amb dos docents a l’aula. 

X   Equip docent de 
primària 

Evidències de millora en les 
competències dels alumnes. 

3.2.3 Manteniment del nivell de competències a 6è i 4t 
ESO. 

 X X Claustre i Equip 
directiu 

Manteniment dels índex 
d’assoliment de les CB a les 
àrees instrumentals  
(+/- 5%). 

3.2.4 Formació del professorat relacionada amb els 
materials nous i les matemàtiques manipul·latives. 

X   Claustre 
Equip directiu 

% dels participants a les 
formacions. 
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3.2.5 Creació del magatzem de material matemàtic a 
l’edifici de primària.  

X   Equip docent de 
primària 

Evidències d’utilització del 
material a les aules . 

3.2.6 Ampliació dels Espais d’aprenentatge a Cicle 
Superior. 

X   Equip docent de 
primària 

Recollida de les activitats 
fetes als espais. 

3.2.7 Re-plantejament de la temàtica dels ambients i espais 
a Infantil i primària.   

X   Equip docent 
Infantil i primària 

Recollida de les temàtiques 
dels ambients i espais 
d’aprenentatge. 

3.2.8 Revisar i millorar la metodologia dels ambients a 
Infantil. 

X   Equip docent 
d’infantil 

Evidències de millores 
metodològiques i 
estructurals. 

3.2.9 Ampliació dels recursos de llenguatge matemàtic, 
oral i escrit a Educació Infantil. 

X   Equip docent 
infantil 

Inventari dels materials i 
demandes de pressupost. 

3.2.10 Continuïtat en el projecte “cultura emprenedora a 
l’escola” de la Diputació de Barcelona amb els alumnes de 
5è de primària. 

X X  Tutor/a 5è 
E. Directiu 
Alumnes 

Rúbriques del projecte. 
Realització de la parada al 
mercat. 

 3.2.11 Re-plantejament de l’àrea de Medi a CI. Revisar el 
currículum i fer activitats de laboratori. 

X   Mestres CM Recull de programació. 

3.2.12 Fer els padrins de lectura entre CI i 6è. Coordinar-se 
abans els tutors/es dels dos cicles 

X   Mestres CI i CM Evidències de millora en la 
coordinació i realització dels 
padrins. 

3.2.13 Fer els SEPS a dins i fora de l’horari lectiu als 
diferents cicles de primària.  

X   Equip directiu 
Cicles 

Horaris de centre. 

 3.2.15 Impulsar l’expressió escrita en els desdoblaments 
d’anglès, llengua castellana i llengua catalana a ESO. 
Utilitzar varietat en les tipologies textuals treballades.  

X   Equip docent de 
secundària 

Recull de les 
programacions. 
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3.3. 
Crear el pla lector del 
centre i actualitzar el 
projecte lingüístic. 

3.3.1. Continuïtat en l’elaboració i aplicació del pla lector i 
la seva aplicació. 
 
 

X   Àmbit lingüístic 
Claustre 

Document elaborat i 
evidències d’aplicació. 

3.4 
Promoure el plurilingüisme 
amb activitats escolars de 
dinamització lingüística i 
comunicativa. 

3.4.1. Continuïtat del projecte E-Twinning a CS i ESO. 
 

X   Esp. llengües 
estrangeres.  
Tutors/es 
Equip directiu. 

Documents resultants dels 
programes 

3.4.2 Continuïtat del  Koala Text a primària. 
 

X   Esp. llengües 
estrangeres.  
Tutors/es 
Equip directiu. 

Documents resultants dels 
programes. 

3.5 
Continuar el pla TAC de 
centre. 

3.5.3  Acordar una programació TAC a primària integrada a 
les diferents àrees tal com estableix el currículum 
(competencia digital). 

X   Àmbit TAC 
Equip docent 

Recull de la programació 
transversal. 

3.6 
Millorar  la competència 
professional dels docents a 
través de l'impuls de la 
formació inicial i contínua i 
la seva adequació a les 
necessitats educatives dels 
alumnes. 
 

3.6.2. Formació continuada dels membres de l'equip 
docent del centre 

➢ Esfera 
➢ Avaluació 
➢ Metodologies competencials 
➢ TAC 
➢ Pla de convivència 

 

X   E. Directiu Cursos realitzats i 
evidències de millora en la 
gestió. 
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5.4 OBJECTIU 4 : Millorar els aspectes organitzatius del centre en relació als documents i els recursos humans, materials i temporals 

Descripció:  Vetllar per l’aprofitament, el manteniment i l’estètica dels espais , l’organització i l’elaboració dels documents, l’aprofitament del temps i el 
benestar personal dels membres de la comunitat educativa.  

Estratègies Activitats Trimestre Responsables Indicadors d'avaluació 

1r 2n 3r   

4.1 
Remodelar i reformar els 
diferents espais del centre, 
tenint cura de l’estètica, la 
funcionalitat, la seguretat, 
etc. 

4.1.2. Dotació d’estructures lúdico-didàctiques a l pati de sorra 
de primària. 

X   
 
 
 

E. Directiu 
Ajuntament 
 

Recull fotogràfic de canvis 
realitzats. 

4.1.3 Realització de les reformes següents:  
➢ Renovació del lavabo de mestres de  primària 
➢ Noves taquilles pels alumnes d’ESO 
➢ Magatzem de jocs pel pati d’infantil i primària 
➢  Magatzem de material matemàtic a primària 
➢ Ordinadors a la sala de mestres 
➢ Espai per l’AMPA 
➢ Instal·lació de xarxa i línies elèctriques a l’edifici de 

primària  
 

4.1.4 Acord amb l’ajuntament del pla de manteniment pel curs 
actual.  
 
4.1.5 Realització de projectes de centre amb el recolzament del 
pressupost d’educació de l’Ajuntament (instal·lació elèctrica, 
projecte sostenibilitat, biblioteca, patis...). 
 
4.1.6 Realització de les reformes i manteniment proposades per 
la inspecció sanitària, a la cuina i al menjador,  segons informe. 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
X 

  E. Directiu 
 
Ajuntament 
 
Empresa 
TRESMES 

Difusió i publicació al bloc dels 
treballs realitzats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graella de seguiment. 
 
 
Documentació relacionada.  
 
 
 
Valoració a l’informe final. 
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4.2 
Dissenyar i redistribuir els 
espais de trobada informal. 
 

4.2.1  Nous ordinadors a la sala de mestres. 
4.2.2  Reestructuració dels vestíbuls  de l’edifici de primària 
amb propostes didàctiques. 

X 
X 

  E. Directiu 
 

 Difusió de les reformes. 

4.3 
Fomentar campanyes de 
sensibilització sobre la 
neteja a l’aula i al centre en 
general. 

4.3.1.  Elaboració amb l’alumnat i el claustre de projectes 
relacionats amb la neteja i l’ordre al centre (esmorzar a l’aula). 

 X  Claustre 
Alumnes 
E. Directiu 

Evidències d’aplicació del 
projecte i millora de la neteja 
al centre. 

4.4 
Distribuir els espais 
interiors del centre tenint 
en compte les 
característiques dels grups i 
les necessitats de l’alumnat, 
per tal d’afavorir un bon 
clima d’aprenentatge. 

4.4.1 Optimització dels espais i les aules en funció de les ràtios 
de cada nivell. 
 
 

X 
 
 
 

  Equip directiu 
Claustre 
Ajuntament 

Planells d’espais de centre 
amb les noves propostes. 

4.4.2 Creació d’una proposta educativa global que inclogui el 
temps de menjador, compartint línia educativa, utilització 
d’espais,   recursos humans i materials, propostes de 
convivència, normativa. 
 
 

X   Equip directiu 
 
Comissió de 
menjador 
 

Recull i valoració de les 
propostes. 
 
Actes de la comissió. 

4.5 
Agilitzar el temps de reunió 
entre docents. 
 
 
 
 

4.5.1 Desenvolupament del treball de centre en diferents 
equips: comissions, equip   docent, àmbits, claustres. 
 
Organització general: 

 
Dimecres tarda al mateix edifici EI/PRI/SEC: 
- 15 a 16 Infantil i Primària - traspàs d’informació per part 

dels coordinadors (Cicles). 
- 15 a 16 ESO – Equip docent 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Equip directiu 
Claustre 
 

Evidència d’aprofitament del 
temps laboral. 
 
Anàlisi del document per 
cicles. 
 
Nombre de reunions de la 
comissió i actes. 
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- 16 a 17 Comissions transversals  
        
Dijous a EI/PRI (abans cicles): 

- Reunions pedagògiques a infantil i primària (creació de 
materials, línia de centre, espais d’aprenentatge...). 

                                        
4.5.2 Organització dels horari  de l’equip directiu de manera 

que hi hagi trobades que permetin una visió global de 
l’Institut Escola. 

 
 
 
 
X 

 
X 
 
 
 

4.6 
Elaborar i registrar els 
document de centre. 

4.6.1 Elaboració i actualització dels diferents documents de 
centre amb la periodicitat establerta en el projecte de direcció.  
 

➢ Actualització de NOFC 
➢ Pla de Convivència 
➢ Protocol d’absentisme (actualització) 
➢ Elaboració dels criteris d’avaluació que s’utilitzen per 

avaluar els alumnes. 
➢ Document d’organització i funcionament  de cicles 

(coherència en la gestió i organització) 
 
4.6.2 Organització de la documentació del centre en carpetes 
drive, unitats d’equip, discs externs, etc. Tot tenint en comte la 
confidencialitat dels alumnes, famílies i personal del centre 
(creació d’un codi d’encriptació).  
 
4.6.3 Utilització de les graelles de continguts treballats i 
temporalitzats per cicles i nivells (pas previ a les 
programacions). 
 
4.6.4 Elaboració/actualització de la normativa de pati a totes les 
etapes educatives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 

X  Equip directiu 
 
Claustre 
 
Àmbit TAC 

Recull dels projectes i 
documents penjats al drive i a 
l’arxiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recollida de graelles arxivades 
a les carpetes de tutoria (amb 
còpia al drive). 
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4.6.5 Organització i endreça  de l’entorn “iecastell”: 
actualització dels correus i eliminació dels que ja no formen 
part del centre (previ avís).  

X 

4.7  
Revisar la coherència de les 
activitats plantejades en el 
projecte de direcció  I 
ajustar-la a la realitat actual 
(temps lectiu, despesa de 
les famílies, benestar de la 
comunitat…). 

4.7.1 Actualitzar el protocol d’acompanyament a les sortides 
fora del municipi / proposta d’acompanyament per part 
dels cicles. 

  
4.7.2 Viatge de 4t d’ESO 

- Millorar la gestió de la tresoreria amb la participació 
dels alumnes i les famílies. 

X 
 
 
 
X 

  Claustre 
 
Consell Escolar 

Actes de les reunions. 
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5.5 OBJECTIU 5 : Potenciar i afavorir les relacions amb l’entorn i el context de centre 

Descripció:  promoure el desenvolupament de projectes que potenciïn i millorin la participació de tota la comunitat educativa. Fer present el centre a 
l’entorn.  

 

Estratègies Activitats Trimestre Responsables Indicadors d'avaluació 

1r 2n 3r   

5.1 
Potenciar l’aprenentatge i 
el treball en xarxa entre 
alumnes, agents educatius, i 
entitats educatives.    

 5.1.1 Difondre a través dels canals de comunicació missatges 
de bones pràctiques a tothom.  

 X  E. Directiu 
Comissió TAC 
Claustre 

Evidències de difusió de les 
xarxes del centre. 

5.1.2 Proposar millores , a través de pòsters i infografies,  en 
relació a  l’ús del whatsapp , les xarxes socials, l’ús dels mòbils 
entre els alumnes.  

 X  E. Directiu 
Consell Comarcal 

Evidències de millora en les 
pràctiques treballades.  

5.1.3 participació en la Cantata “El Moianès canta”.      

5.2 
Oferir recursos per 
promoure la participació i la 
vinculació activa de totes 
les famílies en el centre. 

5.2.1 Fer una enquesta de satisfacció a les famílies amb 
l’objectiu de millorar diferents aspectes del centre educatiu. 
5.2.2 Continuació de la Jornada Comunitària amb la màxima 
participació de l’alumnat. 

 X  
 
X 

Equip directiu 
Consell escolar 
Equip docent 

Dades de l’enquesta. 
 
Recull fotogràfic de millores. 

5.3 
Fer difusió externa del 
centre tot potenciant la 
seva imatge positiva. 

5.3.1  Utilització del full informatiu i les revistes del centre per 
difondre la imatge positiva. Penjar fotos, activitats i projectes.  
Actualització del Bloc amb el NODES. 
 
5.3.2 Utilització les xarxes socials (BLOC, Facebook, Twiter, ..)  
per difondre informacions (fotos, activitats i projectes) i fer més 
proper el centre.  
 
5.3.3 Difondre la informació sobre l’estat saludable del centre 
quan a resultats i nivell educatiu. 
 
 

X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 

  E. Directiu 
Claustre 
 
 
Àmbit TAC 

Núm. de fulls informatius 
publicats. 
 
 
Evidències d’utilització de les  
de xarxes socials. 
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5.4 
Potenciar l’Aprenentatge 
Servei com a metodologia 
que vincula l’aprenentatge 
amb el servei a la 
comunitat. 

5.4.1 Creació del conveni de Servei comunitari amb el 
Departament  d’Ensenyament i l’Ajuntament. 
 

X   Equip docent 
Tutor Aula 
Oberta  
Educadora Social 
Ajuntament 

Documentació relacionada 
amb el SC. 

5.5       
Potenciar entre l’alumnat el 
Punt Jove i les seves 
activitats d’Informació 
Juvenil.    

5.5.1 Participació en el projecte PIDCES. X   Dinamitzadors  
 
E. Directiu 
 

Evidències de col·laboració a 
l’espai del centre. 

5.6       
Participar en projectes 
d’entorn. 
 

5.6.1 Participació en el Consell Educatiu Municipal. Assistència a 
les sessions i participació en les dinàmiques i activitats que es 
promoguin.  
5.6.2 Seguiment i participació en les gestions per aconseguir 
l’edifici nou.  
5.6.3 Participació en la Xarxa d’Institutes escola de la Catalunya 
Central. 
5.6.4 participació en el projecte Educació 360º. 
5.6.5 Participació en els programa (Consell Comarcal). 
 
 

X 
 
 
X 
 
X 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 E. Directiu 
Ajuntament 
 
Comissió d’obres 
edifici nou 
 
Inspecció 
educativa 
 
Consell Comarcal 
 
 

Núm. de reunions amb el 
CEM. 
 
Reunions amb la comissió del 
nou edifici i personal tècnic. 
 
Recull de propostes al BLOC. 
 
 

5.7 
Promoure la participació de 
la comunitat educativa en 
activitats escolars. 

5.7.1 Desenvolupament d’activitats amb repercussió al 
municipi: Festa de Nadal, setmana cultural, festa de final de 
curs.  
5.7.2 Continuació de la Cursa solidària de Nadal i Jornades 
esportives a PRI i ESO. 
5.7.3 Establir les diades significatives a treballar al centre 
educatiu: Dia de la Pau 30G, Dia internacional per a l’eliminació 
de la violència envers les dones 25N, Dia de la sostenibilitat.  

X 
 
 
X 
 
X 

  E. Directiu 
 
Comissió de 
festes 
 
Claustre 

Recull d’activitats de 
comunitat. 
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5.8  
Millorar la sostenibilitat del 
centre. 

5.8.1 Continuïtat de les revistes digitals. 
 
 
5.8.2 Continuació del  projecte de sostenibilitat a 2n ESO (3r 
any). 
 
5.8.3 Continuació del projecte d’itineraris natural i social amb la 
incorporació de la Dansa de Castellterçol. 
 
 
 

X 
 
X 
 
 
X 
 
 

  Comissió de 
projectes  
 
Ajuntament 

Difusió en els diferents mitjans 
de centre. 
 
Documentació del projecte 
 
 
Recull d’activitats realitzades 
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EQUIP DIRECTIU 
DIRECTOR Francesc Ruiz 

COORDINADOR PEDAGÒGIC Ismael Algaba 

CAP D’ESTUDIS Gemma Brun 

CAP D’ESTUDIS ADJUNT Alba Ferrer 

SECRETÀRIA Montse Alberch 

TUTORIES  
EDUCACIÓ INFANTIL P3 Raquel Herreros 

EDUCACIÓ INFANTIL P4 Núria Rodés 

EDUCACIÓ INFANTIL P5 Susana Martínez 

CICLE INICIAL  1r Cristina Morant 

CICLE INICIAL  2n Mari Caracuel 

CICLE MITJÀ  3rA Natalia Ruiz 

CICLE MITJÀ  3rB Merche Arnalda   

CICLE MITJÀ  4t  Laura Bernal 

CICLE SUPERIOR 5èA Guillem Riba 

CICLE SUPERIOR  5èB Anna Romero 

CICLE SUPERIOR  6è Pep Clarà 

1r ESO A Margalida Gili 

1r ESO B Eva Palmarola 

2n ESO A Ció Prats 

2n ESO B Sandra Sallas 

3r ESO  Rosa Roche/Karina Vercher 

4t ESO  Elena Ruiz/Elena Martínez 

ESPECIALISTES 
TECNOLOGIA secundària Sandra Sallas 

EDUCACIÓ FÍSICA primària Anna Lluís  

EDUCACIÓ FÍSICA secundària Anna Henestrosa  

LLENGUA ANGLESA  primària Guillem Riba/Cristina Morant/Laura Bernal 

LLENGUA ANGLESA  secundària Alba Ferrer / Rosa Maria Roche 

LABORATORI primària Isabel Casas 

LLENGUA FRANCESA secundària Eva Palmarola 

EDUCACIÓ MUSICAL   primària Nancy Santiago 

EDUCACIÓ MUSICAL  secundària Francesc Ruiz 

SUPORT EDUCACIÓ INFANTIL Montse Alberch 

EDUACIÓ ESPECIAL primària Magalí López 

EDUACIÓ ESPECIAL SIEI  primària Ester Gallés 

EDUCADORA SIEI primària i secundària Rosa Sala 

PSICOPEDAGOGS secundària Sandra Sánchez / Ismael Algaba 

EDUCACIÓ ESPECIAL SIEI secundària Laura Torra 

LLENGUA CATALANA  secundària Ció Prats / Margalida Gili 

LLENGUA CASTELLANA secundària Eva Palmarola / Rosario Ferraces 

MATEMÀTIQUES secundària Karina Vercher / Pepe Miró 

PLÀSTICA secundària Karina Vercher 

C.SOCIALS secundària Mar Sayol 

FÍSICA I QUÍMICA Elena Martínez 

BIOLOGIA Elena Ruiz 

TUTOR AULA OBERTA Ismael  Algaba 

3. FUNCIONS I CÀRRECS DE L’EQUIP DOCENT 
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COORDINADORS DE CICLE 

EDUCACIÓ INFANTIL Núria Rodés 

CICLE INICIAL Nancy Santiago 

CICLE MITJÀ Natalia Ruiz  

CICLE SUPERIOR Ester Gallés 

ESO Anna Henestrosa 

ALTRES COORDINACIONS / ÀMBITS 

COORDINACIONS MESTRE/A  RESPONSABLRE 

COORDINADORA D’INFORMÀTICA primària Anna Lluís 

COORDINADOR INFORMÀTICA secundària Pepe Miró 

COORDINADOR LIC Ció Prats 

COODINADORA RISCOS Nancy Santiago 

COORDINADORA BIBLIOTECA secundària Ció Prats 

COORDINADOR BIBLIOTECA primària Gemma Brun/Montse Alberch 

  

COMISSIONS  

TAC Pepe Miró 

SOSTENIBILITAT Elena Martínez 

FESTES Karina Vercher 

PLA LECTOR Cio Prats 

INTERNACIONALITZACIÓ Rosa Roche 

CONVIVÈNCIA Francesc Ruiz 

MATEMÀTIQUES Natalia Ruiz 

CONSELL ESCOLAR 

REPRESENTANTS EQUIP DIRECTIU  

 Francesc Ruiz                                            

 Gemma Brun                                            

 Montse Alberch 

 Alba Ferrer 

 Ismael Algaba 

REPRESENTANTS MESTRES  

 Mari Caracuel 

 Mar Sayol 

 Pepe Miró 

 Karina Vercher 

 Elena Martínez 

 Nancy Santiago 

REPRESENTANTS PARES/MARES  

 Yolanda Domenech 

 Joaquim Clapers 

 Marta Villarán 

 Mònica Rovira 

REPRESENTANT AMPA  

 Karina Hernández 

REPRESENTANT PAS  

 Mònica Casacuberta 

REPRESENTANT AJUNTAMENT  

 Albert Obrero 

REPRESENTANTS ALUMNES  

  

  

AMPA* 

PRESIDENTA Karina Hernández 

SECRETARIA Sandra Lafiguera 

TRESORERA  
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4.  ORGANITZACIÓ GENERAL DE LES ACTIVITATS DEL CENTRE 

 

4.1  ALUMNAT 

DADES D’ESCOLARITZACIÓ 

 

CURS  NOMBRE D’ALUMNES 

P3 17 

P4 12 

P5 17 

1r 20 

2n 22 

3rA 14 

3rB 15 

4t 26 

5èA 13 

5èB 15 

6è 27 

1rA ESO 15 

1rB ESO 16 

2nA ESO 18 

2nB ESO 18 

3r ESO 29 

4t ESO 30 

 

 

 

 

 

TOTAL:  324  alumnes                                                                                           Actualitzat a 19/09/2019 
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HORARI GENERAL 

EDUCACIÓ INFANTIL  

1ª franja   9:00 a 10:45 

Esbarjo 10:45 a 11:30 

2ª franja 11:30 a 12:30 

  

3ª franja 15:00 a 17:00 / div 16:30 

 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

1ª franja   9:00 a 11:00 

Esbarjo 11:00 a 11:30 

2ª franja 11:30 a 12:30 

  

3ª franja 15:00 a 17:00 / div 16:30 

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

1ª franja   8:00 a 11:00 

Esbarjo 11:00 a 11:30 

2ª franja 11:30 a 13:30 / dill-dx 14:00 

  

3ª franja (dm/dj) 15:00 a 17:00 

 

L’horari de SEP queda concretat a l’annex . Els horaris de SIEI i GDC es poden adaptar a les 

necessitats dels alumnes, d’acord amb els acords presos a la CAD . 

Altres observacions sobre els horaris de secundària 

Els horaris de tots els cursos es corresponen amb la distribució horària que proposa la LOMCE. 

S’altera l’ordre d’algunes matèries sempre d’acord amb les directrius de les “orientacions per a 

l’organització i la gestió de centres”. 

Les matèries optatives dels diferents cursos han quedat de la següent manera: 

1r/2n ESO 

1h a escollir entre: francès I, lectoescriptura, rodes, ràdio, escacs. 

3r ESO 
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2h a escollir entre les següents matèries: francès II, emprenedoria, laboratori,  club de lectura, 

fotografia en curs., E-Twinning  

4t ESO  

10 hores repartides de la següent manera: 

 

Dues matèries de 3h dels següents itineraris: 

Itinerari científic/tecnològic: Biologia/Geologia i Física i Química 

Itinerari humanístic/ Social: Historia de l’Art i Literatura Universal 

 

Excepcionalment, també donem l’opció d’escollir dues d’aquestes assignatures  encara que no 
conformin un itinerari:   

 

 

 

Opció mixta 1: Biologia i Geologia / Literatura Universal 

Opció mixta 2: Física i Química/ Historia de l’Art 

 

Dues matèries de 2h  a escollir de les següents: 

Francès III, TIC, Tecnologia, Dibuix Tècnic, Llatí i Activitats Físico-Esportives.  

 

Desdoblaments / grups flexibles 

Es faran desdoblaments a tots els cursos a les àrees instrumentals 

Es prioritzaran:   

els cursos amb la ràtio més alta 

àrees que comportin realització d’experiments o projectes 

grups amb alumnes que requereixin atenció especial 

 

 

4.2 PROFESSORAT 

HORARI GENERAL DEL PROFESSORAT 

PRIMÀRIA 

H. LECTIVES H. COMPLEMENTÀRIES H. NO PERMANÈNCIA 

24 6 7,5 

De les quals 2,5 són 
d’esbarjo.  

1h dilluns: famílies 
1h dimarts: coord. nivell 
2h dimecres tarda: claustres, 
formació, àmbits, 
coordinacions, projectes.... 

No necessàriament al centre 
escolar. 
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1h dijous: Cicles 
1h permanència no lectiva 

*Els majors de 55 anys que ho hagin sol·licitat tenen dret a una reducció de 2 hores en el seu horari de permanència  

 

SECUNDÀRIA  

H. LECTIVES H. DE PERMANÈNCIA H. NO FIX 

19 9 2 (claustres i àmbits) 

 
 
 
 
 
 

4 h guàrdies 
1h comissions de treball 
1h coordinació de nivell 
1h equip docent 
1h tutoria individual/projecte 
1h càrrec 

 

 

 

4.3. SUBSTITUCIONS DEL PROFESSORAT 

QUAN UN MEMBRE DEL PROFESSORAT HA DE FALTAR AL CENTRE: 

Si l’absència estava prevista:  

1– S’omplirà el full d’absències que es trobarà a la sala de mestres o que lliurarà qualsevol 

membre de l’equip directiu. 

2– Es deixarà feina preparada als alumnes. 

3-  Es portarà el justificant i adjuntar-lo al full d’absències. 

 

Si l’absència no estava prevista: 

1– Es trucarà o enviarà un missatge a un membre de l’equip directiu. 

2– Es procurarà enviar instruccions per als mestres substituts. 

3– Si es produeix una baixa, s’enviarà de seguida. 

4– Quan es torni al centre s’haurà d’omplir el full d’absències i es portarà el justificant   (si no 

s’ha produït baixa). 

 

GESTIÓ DE LES ABSÈNCIES 

Secretària:  

Crea una graella amb les absències mensuals  

Recull els justificants 

Director: 

Entra les dades a l’aplicatiu 

En el cas que sigui necessari, tramitarà la baixa per demanar un substitut al departament 

Cap d’estudis: 
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Vetllarà per cobrir les absències dels mestres i farà arribar a la persona que correspongui les 

tasques que ha de realitzar durant la substitució 

ACOLLIDA DE MESTRES NOUS 

1– Es donarà la credencial al director. 

2– Es deixaran les dades a l’administrativa. 

3- Se’ls entregarà el quadern d’acollida del centre i la documentació d’organització general de 

centre.  

4– La persona de referència serà el coordinador/a de cicle. També tindrà el suport de les 

persones de l’equip directiu .  

5– S’ensenyaran els espais del centre, es presentaran els companys i s’acompanyarà en 

l’adaptació al centre. 

6– És molt important que s’informi  de seguida al mestre nou de les adaptacions dels alumnes 

amb NEE i d’altres aspectes a tenir en compte com: al·lèrgies, malalties... 

7– També ajudaran els conserges per necessitats de material, claus, accessos... 

4.4  REUNIONS I TROBADES DEL PROFESSORAT 

Consell Escolar 

Es reuneix aproximadament una vegada per trimestre. També funciona per comissions que es 

reuneixen quan cal tractar temes específics, aquestes són: 

Comissió permanent 

Comissió de convivència 

Comissió econòmica 

Comissió de menjador 

Comissió d’extraescolars 

Comissió d’obres 

Comissió de llibres i biblioteca 

Claustre 

Es reunirà  1 o 2 vegada per trimestre aproximadament  

Consell de Direcció  

Format per l’equip directiu i els coordinadors de totes les etapes. Es reunirà quan calgui decidir 

temes concrets abans que arribin al Claustre. Es fomentarà el lideratge compartit. 

Equip directiu 

Es reuneix cada setmana. Posteriorment es traspassen les informacions als coordinadors. 

Coordinadors 

Es reunirà cada setmana amb el director, es traspassaran els temes tractats en reunió d’equip 

directiu, també s’aportaran temes específics dels cicles. 

Cicle / Equip docent de secundària 

Es reuneix cada setmana. Es traspassen les informacions que surten de la reunió de 

coordinadors. 
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CAD (comissió d’atenció a la diversitat) 

Els seus membres es reuneixen cada 15 dies. Posteriorment es traspassaran les informacions als 

cicles. 

Comissions 

Els seus membres es reuniran 1 vegada a la setmana per treballar diferents projectes de centre.  

Les comissions són: 

Tac 

Convivència 

Sostenibilitat 

Matemàtiques 

Internacionalització 

Pla lector 

Festes 

 

4.5  REUNIONS AMB LES FAMÍLIES 

Assemblea d’inici de curs 

Es farà durant la segona setmana de setembre. S’explicaran aspectes rellevants del nou curs. 

Reunions d’inici de curs 

Es faran durant la segona quinzena de setembre i la primera setmana d’octubre 

(aproximadament) amb les famílies de cada grup classe. 

Reunions de seguiment individual 

Durant el curs, els tutors/es reuniran en entrevistes individuals amb les famílies de cada alumne 

del grup classe. 

Després de l’informe del primer trimestre, durant el mes de gener, es faran entrevistes 

individuals per parlar del seguiment dels aprenentatges. 

A final de curs es lliurarà l’informe tot fent una última entrevista per valorar l’evolució de 

l’alumne. 

Reunions específiques 

Orientació dels alumnes de 3r d’ESO 

A principis del 3r trimestre es farà una reunió per parlar d’orientació acadèmica. 

 

Orientació de les famílies dels alumnes que faran el canvi d’etapa a secundària 

 

Durant el juny-juliol es farà una reunió amb les famílies dels alumnes que cursaran l’etapa de 

secundària per primera vegada. 

 

Orientació de les famílies dels alumnes que cursaran P3 

Durant el mes de juny es farà una primera reunió informativa. 
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Durant la primera setmana de setembre es faran entrevistes individuals.  

 

4.6    ACTIVITATS DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 

Formació en centre 

Reflexió i aplicació dels cursos fets fins ara. Treball sobre l’avaluació competencial i el nou decret 

d’avaluació. 

Formació de l’equip directiu 

Formació en ESFERA 

Formació Metodologies competencials  

Formació TAC 

Altres formacions a requeriment de SSTT (Pla de Convivència, etc.) 

 

 

4.7    ACTIVITATS ESCOLARS COMPLEMENTÀRIES 

 

 

 

4.8     SORTIDES I COLÒNIES 

 
Les sortides i colònies es consideren activitats lectives i per tant d’assistència obligatòria. La no 

assistència a la sortida o visita haurà de ser degudament justificada al tutor o tutora. Les famílies 

que presentin dificultats per afrontar el pagament seran degudament assessorades per l’equip 

directiu del centre. 

 

Queda establerta, de manera general la següent proposta de sortides: 

P3 - 1 sortida amb autocar + activitat, teatre al poble.  

P4 i P5 - Colònies + activitat, teatre al poble.  

FESTES I CELEBRACIONS 

 Festa de la Castanyada 

 Concert de Nadal 

 Festa de Nadal 

 Festa de Carnaval 

 Setmana Cultural 

 Festa de final de curs 
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Cicle Inicial - Colònies, 1 sortida amb autocar + activitat, teatre fora del poble.  

Cicle Mitjà - Colònies, 1 sortida amb autocar + activitat, teatre fora del poble.  

Cicle Superior - Colònies, 2 sortides amb autocar + activitat, teatre fora del poble.   

ESO - Colònies o Viatge, 3 sortides amb autocar + activitat.   

 

 

GRAELLA DE SORTIDES:  VEURE ANNEX  
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 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Comissió d’atenció a la diversitat (CAD): 

Està formada pel director, la coordinadora pedagògica, la psicopedagoga de l’EAP, el 

psicopedagog d’aula oberta, les professionals de la SIEI, la mestra d’educació especial, 

l’educadora d’educació especial, l’assistenta social de l’ajuntament. 

La CAD haurà de determinar:  

o Els criteris d’atenció a la diversitat 

o Els procediments que s’empraran per determinar les NEE dels alumnes 

o Els procediments per realitzar les adaptacions 

o L’organització horària i recursos en els cassos necessaris 

o Els criteris metodològics que caldrà tenir en compte segons les necessitats 

específiques dels alumnes 

També haurà de vetllar per: 

o La coordinació i el suport dels professionals de l’EAP 

o La coordinació de l’atenció individualitzada 

o La col·laboració en la realització dels PI o dictàmens dels alumnes que ho 

necessitin 

Estratègies d’atenció a la diversitat: 

- Atenció individual/ petit grup: a càrrec de la mestra d’EE, responsables SIEI,  

psicopedagogues o educadora. 

- Desdoblaments : segons les necessitats de l’alumnat i els recursos humans disponibles 

a cada cicle. 

- Reducció de les ràtios dels grups: a través d’agrupaments internivells en diverses àrees 

o activitats ( tallers, ambients, espais...) 

- Agrupaments flexibles (heterogenis): a càrrec de mestre de suport per treballar 

qüestions relacionades amb les diferents àrees curriculars (grups de lectura, resolució 

de problemes....).  

- SEP: Reforç, per part de mestres de suport, de les àrees instrumentals als alumnes que 

mostren dificultats d’aprenentatge. 

 

4.10   ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

Informació al BLOC de centre: 

https://agora.xtec.cat/insescolaramonacalvet/

activitats-extraescolars/ 
 

 

 

 

https://agora.xtec.cat/insescolaramonacalvet/activitats-extraescolars/
https://agora.xtec.cat/insescolaramonacalvet/activitats-extraescolars/
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4.11    MENJADOR ESCOLAR 

El funcionament d’aquest servei està gestionat per l’AMPA. El seu pla de funcionament 

ha estat acordat amb el centre. El document el podeu consultar en el BLOC de centre a 

l’apartat de MENJADOR ESCOLAR : 

https://agora.xtec.cat/insescolaramonacalvet/categoria/menjador/ 

S’ha establert una comissió de menjador amb membres del Consell Escolar que vetllarà 

pel bon funcionament del servei. 

 

 

5.   ANNEXOS 

 

- l’horari de les activitats de SEP (suport escolar personalitzat) 

- Fulletó de l’Assemblea d’inici de curs amb calendari 

- La graella de les sortides per cursos 

 

 

 

 

 

 

 

https://agora.xtec.cat/insescolaramonacalvet/categoria/menjador/
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