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1.- PRINCIPIS  

EL PLA ANUAL DE LA ZER és un instrument que concreta els objectius del Projecte 

de Direcció i del Projecte Educatiu de la ZER al llarg del curs escolar i recull els 

objectius prioritaris del Sistema Educatiu. La Programació General de la ZER serà un 

instrument a curt termini coherent amb els diferents projectes de la ZER adaptant-se 

a l’entorn d’acord a les seves possibilitats i limitacions. 

En el Pla Anual explicitarem els objectius propis de la nostra ZER que ens permetran 

assolir l’objectiu prioritari del Sistema Educatiu català:  

“Desenvolupar al màxim les capacitats de tots/es i cadascun/a dels/de les 

alumnes, com a principi fomentador de la equitat i garantia i, alhora, de la cohesió 

social”. 

L’organització general de la ZER i de cada escola que en forma part ha de concordar 

amb els principis rectors del sistema educatiu establerts a l’article 2 de la Llei  

d’Educació Catalana, al Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius i al 

Decret 155/2010, de la direcció de centres educatius.  

S’hi explicitaran les actuacions que es duran a terme per arribar a aconseguir les fites 

següents: 

1- L’adquisició de les competències bàsiques, que han de contribuir al desen-

volupament personal de l’alumne/a. En especial, l’assoliment de l’aprenentatge 

de la lectura i l’escriptura, d’un bon nivell d’expressió i comprensions orals, 

habilitats matemàtiques bàsiques i d’autonomia en l’aprenentatge. 

2- La llengua normalment utilitzada com a llengua vehicular i d'aprenentatge en la 

nostra ZER serà el català.  

3- La importància de l'aprenentatge de, com a mínim, una llengua estrangera, 

l’anglès, amb l'objectiu que els alumnes n'adquireixen les competències 

d'escoltar, llegir, parlar i escriure.  

4- L’adequada atenció pedagògica i personalitzada dels alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge, o amb altes  capacitats, d’acord als recursos de què disposem.  

5- L'ús de les TIC i dels recursos digitals per afavorir la millora del procés  

d'ensenyament-aprenentatge, així com donar suport a la diversitat dels alumnes. 

Els alumnes desenvoluparan la competència digital en tots els nivells educatius.   

6- Les avaluacions externes de competències bàsiques de 6è, així com l'avaluació 

diagnòstica de 3r. d'educació primària, i les pròpies avaluacions internes ens 

aportaran dades significatives sobre la nostra ZER (recollides a l’AVAC) i sobre 

cada alumne en particular. Els resultats rebuts a càrrec del Consell Superior 

d'Avaluació i les nostres pròpies actes trimestrals ens han de permetre introduir 

les modificacions de millora escaients a tots els nivells.  
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2.- OBJECTIUS 

El Pla Anual ens permetrà concretar en set àmbits de gestió escolar la programació 

general de la ZER, especificant en cadascun d’ells: els objectius, les actuacions 

previstes per dur-los a terme; els recursos necessaris, tant humans com materials, 

així com els indicadors de seguiment i d’avaluació. Cal tenir en compte que la 

temporització serà la del curs escolar 2018-2019. 

D’acord amb la normativa vigent, aquest Pla Anual de la ZER ha de ser coherent amb 

el Projecte Educatiu, ha de concretar el Projecte de Direcció vigent i s’ha de sotmetre 

al consens del Consell Escolar de la ZER i, pel que fa a les activitats educatives, a 

l’aprovació del Claustre.   

A continuació es relacionaran els objectius generals dels Projectes Educatiu i de 

Direcció, a llarg termini, amb els més específics del present Pla, d’aplicació en aquest 

curs, amb priorització dels referents als punts 2.1.1. (A), elaboració del Pla TAC,  

2.1.3. (H, I i J) sobre la millora de les competències; 2.1.4. (k), sobre el Pla de 

Convivència i  2.1.8. (P i Q), sobre l’avaluació, sobretot el referent a informes als 

pares amb esfer@. 

2.1.- OBJECTIUS GENERALS  

2.1.1.- ÀMBIT DE GOVERN 

A. Potenciar el treball en equip dels/les Professors/es mitjançant l'activitat dels equips de 

Seccions Educatives i de la realització del Projecte Curricular coordinadament, així com 

també altres projectes, siguin d’Innovació o de caràcter social. (P.E. 3.1.3.). 
 

OBJECTIUS  ESPECÍFICS: 

A.1- Elaborar el Pla Anual de ZER.  

A.2- Adequar l’organització interna segons les necessitats del curs acadèmic. 

A.3- Concretar les funcions dels coordinadors recollides en les NOF. 

A.4- Potenciar la coordinació entre els membres del Claustre. 

A.5- Elaborar el Pla TAC de la ZER. 
  

ACTUACIONS: 
  RECURSOS    -    RESPONSABLES 

MATERIALS HUMANS 

1. - Recollida de les informacions de cada escola. 

- Planificació de les actuacions organitzatives i de 

distribució de recursos a les dues escoles. 

- Priorització d’objectius anuals.  

2. - Nomenament de càrrecs. 

3. - Confecció dels horaris dels mestres itinerants. 

4. - Planificació del calendari de reunions i formació. 

5. - Concreció del contingut per a la definició i elabora-

ció del Pla TAC.  

Memòria c. 16-17  
 

Decret Plantilles. 
 

Document d’Orga-
nització i ... 

 
Altres decrets i 
resolucions del 
Dep. D’Enseny. 

 

Cursos i formació. 

Consell direcció i 
equip directiu. 

  
Equip Directiu. 

 
Director 
Director. 

 

Claustre. 
 

Coordinador TAC i 
director. 

  

INDICADORS D’AVALUACIÓ: 

1.2.3.- Grau de satisfacció, entre la comunitat educativa, sobre l’organització. 

      - Memòria del curs i valoració feta pel Consell Escolar. 

4.  - Nombre de reunions i nivell d’assistència a les mateixes. 

- Nivell de satisfacció dels horaris planificats. 
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5. - Nivell de concreció en la definició del Pla TAC. 
 

 

B. Potenciar i perfeccionar els procediments d'informació entre el professorat i les famílies 

com a base per a generar actituds de confiança i col·laboració i aconseguir que els/les 

Professors/es, Pares/Mares/Tutors/es, Personal no Docent i Alumnes participin en el 

control i gestió del Centre de forma adequada a llurs capacitats i competències. (P.E. 

3.2.3.) 
 

OBJECTIUS  ESPECÍFICS: 

B.1- Fomentar la participació de tots els sectors en les reunions de Consell Escolar. 

B.2- Convocar a les famílies un mínim de dues tutories al llarg del curs. 
   

ACTUACIONS: 
RECURSOS  -  RESPONSABLES 
MATERIALS HUMANS 

1. - Consens en l’horari de les sessions per facilitar la 

participació. 

- Interès dels temes tractats. 

2. – Establiment d’horaris d’atenció a les famílies.  

Convocatòries i in-
formacions prèvies. 

 

Fulls seguiment 
alumnat 

Directors/es 
escoles. 

 

Claustre i 
tutors/es 

   

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

1. - Grau d’assistència dels diferents sectors a les sessions de Consell Escolar. 

2. - Grau de flexibilitat dels tutors/es en l’horari d’atenció a les famílies. 

- Grau de satisfacció tant dels/de les tutors/es com de les famílies sobre els acords presos. 
 

 

C. Facilitar la comunicació de qualsevol informació a tots els membres de la comunitat 

educativa. Dinamitzar la relació entre els diferents estaments de la comunitat educativa i 

mantenir la relació constant entre tots els membres de les escoles de la zona. 

Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per una bona comunicació interna i 

externa. (P.E. 3.2.6.). 
 

OBJECTIUS  ESPECÍFICS: 

C.1- Comunicar a les famílies i comunitat educativa en general tot allò que fa referència a 

l’activitat de la ZER. 

C.2- Informar assambleariament o altres mitjans sobre els Plans i Projectes de la ZER. 

C.3- Potenciar l’ús de les tecnologies per a una bona comunicació.     
   

ACTUACIONS: 
RECURSOS  -  RESPONSABLES 

MATERIALS HUMANS 

1. - Convocatòria d’assemblea general de pares i mares 

en iniciar els curs a cada escola. 

2. - Publicació i difusió dels documents de gestió i orga-

nització, especialment el Pla Anual i les NOF. 

3. - Comunicats i informació a través del correu elec-

trònic. 

Projectes i Plans 
de la ZER. 

 

Documentació 
generada. 

 

Adreces 
electròniques. 

Directors/es 
escoles. 

 

Equip Directiu. 
 

Claustre. 

   

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

1. - Índex d’assistència i participació de les famílies. 

2. - Grau de difusió i satisfacció de la documentació generada. 

3. - Nombre d’usuaris i intervencions per correu electrònic.   

- Grau de satisfacció en la comunicació electrònica.  
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2.1.2.- ÀMBIT D’ORGANITZACIÓ  

D. Facilitar la participació dels/de les Professors/es en activitats de formació permanent, 

sobretot quan aquestes reverteixin en un benefici per a la totalitat dels Centres, 

potenciant l'intercanvi d'experiències amb altres Centres de la Zona i la participació en 

programes comuns (P.E. 3.1.4).  
 

OBJECTIUS  ESPECÍFICS: 

D.1- Impulsar l’ús de les tecnologies en el Claustre. 

D.2- Facilitar la participació del Claustre en activitats de formació i revertir-la a l’aula. 

D.3- Planificar la formació “FIC” – “Lectura i comprensió”.  

D.4- Compartir experiències de bones pràctiques i formació. 
   

ACTUACIONS: 
RECURSOS  -  RESPONSABLES 

MATERIALS HUMANS 

1. - Participació en la formació de l’ús de les TAC. 

- Transmissió de la formació TAC al Claustre. 

2. - Impuls de la formació en matèria de lectura i com-

prensió lectora i acords d’actuació. 

3. - Aplicació de la formació a l’aula. 

4. - Assistència a seminaris, xerrades, conferències, ... 

Equipam. inform. 
 

Pla de Formació. 
 

Bibliografia. 

Coord. TAC. 
 

Claustre. 
 

Equip de 
coordinació FIC 

   

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

1.2.4. - Índex de participació en activitats de formació. 

2.3. - Grau de qualitat, utilitat i eficiència dels materials elaborats i aplicats a l’aula.    

   - Memòria elaborada de la formació interna de centre.  

3. - Grau d’aplicació de la formació a l’aula.  
 

 

E. Vetllar perquè la biblioteca de cadascuna de les escoles esdevingui un espai de 

referència de tot el centre pel que fa a la lectura, documentació, investigació i cerca 

d’informació, i que sigui conegut i usat per tota la comunitat educativa de cadascun dels 

pobles, incorporant així nous recursos per al foment de la cultura en la nostra comunitat. 
 

OBJECTIUS  ESPECÍFICS: 

E.1- Continuar amb  l’organització de la Biblioteca d’aula. 

E.2- Revisar el Pla Lector i seleccionar les lectures obligatòries de cada nivell.  

E.3- Dotar les escoles de recursos necessaris per desenvolupar el Pla Lector. 
   

ACTUACIONS: 
RECURSOS  -  RESPONSABLES 

MATERIALS HUMANS 

1. - Organització i ordenació del fons bibliotecari. 

2. - Acords sobre els materials de lectura a treballar. 

- Elaboració d’activitats de comprensió lectora. 

3. - Adquisició dels llibres de lectura seleccionats. 

Bibliografia. 
 

Pla Lector. 
Claustre 

   

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

1. - Grau de satisfacció en l’ús dels recursos bibliotecaris. 

2. - Índex de satisfacció i valoració positiva entre l’alumnat sobre les lectures proposades. 

- Grau d’eficiència en la comprensió lectora de les activitats proposades. 

3. -Nombre de recursos adquirits i pressupost dedicat als mateixos.   
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F. Oferir i participar en la formació de nous professionals de l’ensenyament (“Formació en 

Alternança”) facilitant-los la seva incorporació als nostres centres d’acord al Pla de 

centres formadors d’estudiants en pràctiques del grau de mestre, atesa la nostra 

inscripció com a centre formador d'estudiants en pràctiques. 
 

OBJECTIUS  ESPECÍFICS: 

F.1- Participar en el Pla de Formació en Alternança de la FCE (UdL).    

F.2- Assistir a les sessions de formació per a coordinadors/es i tutors/es. 

F.3- Acompanyar i proporcionar als/les estudiants tota aquella informació que els ajudi en la 

seva formació. 
   

ACTUACIONS: 
RECURSOS  -  RESPONSABLES 

MATERIALS HUMANS 

1. – Acolliment de l’estudiant d’alternança.  

2. - Reunions entre coordinador alternança, tutors/es 

escoles i tutors/es FCE.  

3. - Proposta d’actuacions a l’aula d’acord al pla de tre-

ball de la FCE i a la programació anual de l’escola . 

Projectes/Plans 
de la ZER. 

 

Pla treball FCE. 

Director/a. 
 

Coordinador F.A. 
 

Tutors/es PRI. 
 

Estudiant/a. 
   

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

1. - Grau d’adaptació i satisfacció de l’estudiant.  

2. - Nombre de reunions convocades i grau de satisfacció de les mateixes.  

- Avaluació de l’estudiant d’alternança. 

3. - Grau de participació i eficàcia en el treball a l’aula.  
 

 

 

G. Dotar als/a les mestres de més espai temporal per millorar les estratègies 

metodològiques i així reforçar l’ensenyament aprenentatge en les àrees instrumentals. 
 

OBJECTIUS  ESPECÍFICS: 

G.1- Fomentar en el professorat la importància d’una bona planificació metodològica. 

G.2- Intercanviar experiències amb la resta del Claustre i altre personal especialitzat.   

G.3- Planificar els horaris del professorat per tal que tingui temps per preparar-se les classes. 
 
   

ACTUACIONS: 
RECURSOS  -  RESPONSABLES 

MATERIALS HUMANS 

1.2. - Reunions, debat i acords en la metodologia usada.  

2. - Foment de la participació en seminaris i xerrades  

de caire pedagògic. 

3. - Concreció de les hores de permanència per a la 

preparació de classes i de les de tasques per 

càrrecs. 

Bibliografia 
especialitzada. 

 

Pla de Formació. 
 

PEZ, NOF, PA, ... 

Claustre. 
 

Equip Directiu. 

   

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

1. 2. - Grau de valoració i millora de la metodologia aplicada. 

2. - Nivell de satisfacció de la metodologia usada. 

3. - Grau de satisfacció del Claustre del temps disposat.  
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2.1.3.- ÀMBIT PEDAGÒGIC I DIDÀCTIC  

H. Que l'alumne/a assoleixi les capacitats mínimes exigides en els Currículums d'Educació 

Infantil i Primària. (P.E. 3.1.1.). 
 

OBJECTIUS  ESPECÍFICS: 

H.1- Reflexionar sobre aspectes metodològics d’ensenyament-aprenentatge. 

H.2- Fomentar la innovació en totes les àrees del currículum. 

H.3- Adaptar i adequar el currículum als nous canvis legislatius. 

H.4- Elaborar les programacions de les diferents àrees. 

H.5- Elaborar el currículum de l’àrea de Medi adaptant-lo a la nova metodologia del treball 

per projectes. 

H.6- Establir i concretar, bianualment, les àrees objecte d’avaluació competencial interna. 
   

ACTUACIONS: 
RECURSOS  -  RESPONSABLES 

MATERIALS HUMANS 

1.2. - Foment de la reflexió entre el professorat i concre-

ció d’acords comuns.  

3. - Revisió i actualització del currículum. 

4. - Revisió i actualització de les programacions a partir 

de les noves directrius del Departament.  

5. - Concreció dels mínims competencials que haurà 

d’assolir l’alumnat, en aquesta àrea, amb la nova 

metodologia aplicada.   

- Concreció dels criteris d’avaluació de l’àrea. 

6. - Concreció dels aspectes competencials a avaluar. 

Bibliografia 
especialitzada. 

 

Lleis i Decrets. 
 

Projecte 
curricular 

Claustre. 

   

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

1. - Nombre de d’acords presos i actes de les sessions d’avaluació.  

2. – Grau d’aplicació de metodologies innovadores. 

3. - Nivell de concreció del currículum. 

4. - Grau de funcionalitat de la programació de cada àrea.  

5. - Grau de satisfacció sobre els resultats obtinguts. 

- Resultats avaluació interna. 

6. - Memòria Anual. 
 

 

I. Oferir a tot l’alumnat d’Educació Infantil i Primària, la possibilitat de desenvolupar 

activitats que afavoreixin el reforç en l’assoliment de les Competències Bàsiques: 

lectura, comunicació oral, estratègia matemàtica i sensibilitat artística, fomentant, 

sobretot, l’hàbit de la lectura amb l’ús de noves estratègies d’animació lectora. 
 

OBJECTIUS  ESPECÍFICS: 

I.1- Seleccionar i crear els materials curriculars adaptats a les característiques de cada 

alumne/a. 

I.2- Planificar adequadament les activitats d’aprenentatge en totes les àrees. 

I.3- Fomentar el gust per la lectura. El Pla Lector.    

I.4- Impulsar l’ús de les tecnologies per l’aprenentatge i el coneixement.     

I.5- Planificar adequadament les activitats a desenvolupar a l’Hora 6na. 
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ACTUACIONS: 
RECURSOS  -  RESPONSABLES 

MATERIALS HUMANS 

1.2. - Recopilació de les propostes i materials que pu-

guin ser treballats  a  l’aula. 

3. - Planificació d’un període de lectura cada dia no 

inferior als 30 minuts. 

- Aplicació de les estratègies del Pla Lector a totes les 

àrees. 

4. - Inclusió i aplicació a les programacions recursos 

TAC. 

- Recopilació propostes que des de les diferents àrees 

puguin ser treballades amb les  TAC  a  l’aula. 

5. – Planificació d’activitats per reforçar l’assoliment de 

les diferents competències. 
 

Currículum. 
 

Llibres de text. 
 

Bibliografia. 
 

Recursos TAC. 

Claustre. 

   

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

1.2. - Actes i documents generats. 

2. - Grau de satisfacció i d’utilitat dels documents generats. 

3. - Grau d’aplicació del Pla Lector. 

4. - Grau d’aplicació a les programacions de les aportacions derivades de les TAC. 

- Grau de funcionalitat i ús de les TAC a l’aula. 

5. – Grau d’acompliment i de millora significativa que se’n deriva. 
 

 

 

J. Atendre les necessitats i/o dificultats d’aprenentatge que demostrin els/les alumnes, 

aprofitant els recursos de què disposa la ZER; així com també facilitar l’adaptació de 

l’alumnat nouvingut, d’acord al Pla d’Acollida. 
 

OBJECTIUS  ESPECÍFICS: 

J.1- Atendre l’alumnat amb NEE i planificar  activitats per al seu millor desenvolupament. 

J.1- Revisar i mantenir actualitzar el Pla d’Acollida.  
 
   

ACTUACIONS: 
RECURSOS  -  RESPONSABLES 

MATERIALS HUMANS 

1. - Organització horària per a l’atenció individualitzada 

de l’alumnat amb NEE. 

- Planificació d’activitats de reforç que afavoreixin un 

bon desenvolupament de l’aprenentatge. 

2. – Reunions i acords en matèria d’acollida. 
 

Pla Anual. 
 

Currículum. 
 

Pla d’Acollida. 

Tutors/es. 
 

Eq. Directiu. 
 

EAP 

   

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

1. - Nombre d’hores disponibles. 

- Nivell de la millora que suposa per a aquest alumnat. 

- Grau de satisfacció en la utilitat dels materials utilitzats. 

2. - Nombre de reunions i acords presos entre els agents implicats. 

- Grau de satisfacció de les intervencions de l’EAP. 

1.2. - Memòria Anual. 
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2.1.4.- ÀMBIT DE LA CONVIVÈNCIA 

K. Aconseguir unes relacions interpersonals satisfactòries entre tots/es els/les membres de 

la comunitat educativa que facin possible la satisfacció en el treball i la implicació de 

tots/es en el desenvolupament del Projecte Educatiu i el Projecte Curricular. (P.E. 3.2.1.) 
 

OBJECTIUS  ESPECÍFICS: 

K.1- Revisar i mantenir actualitzades les NOF, el Pj. de Convivència i Carta de Compromís. 

K.2- Establir mecanismes de difusió dels projectes i activitats del centre.   
   

ACTUACIONS: 
RECURSOS  -  RESPONSABLES 
MATERIALS HUMANS 

1. - Revisió i signatura de la Carta Compromís, indivi-

dualment amb cada família. 

- Informació a AMPAs i famílies per donar a conèixer els 

drets i deures de tots els sectors (Pla de Convivència). 

2. - Convocatòries d’assemblees i reunions amb tots els 

sectors de les escoles de la ZER. 

- Facilitar digitalment i a través de la web tots els 

documents generats a la ZER. 

Lleis i Decrets. 
 

Projecte de la 
ZER. 

 

Espai web i 
correu 

electrònic. 

Equip Directiu. 
 

Consell Escolar. 
 

Coord. TAC. 

   

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

1. - Nivell d’acords amb les famílies i grau d’acceptació. 

- Nombre de reunions informatives amb els diferents sectors. 

2. - Grau de participació dels diferents sectors. 

- Grau de satisfacció en l’ús de les tecnologies en la transmissió i recepció de la informació. 
 

 

2.1.5.- ÀMBIT DE GESTIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRATIVA 

L. Executar una gestió econòmica clara i transparent, tot donant-li a la Comissió 

Econòmica el paper que li escau, mantenint, a la vegada, els inventaris dels Centres 

actualitzats en tot moment. (P.E. 3.2.7) 
 

OBJECTIUS  ESPECÍFICS: 

L.1-  Continuar amb la socialització de llibres de text i material escolar. 

L.3-  Dotar dels recursos necessaris els projectes i iniciatives innovadores. 

L.4-  Elaborar el pressupost, amb les prioritzacions adequades i informar de la seva execució. 
   

ACTUACIONS: 
RECURSOS  -  RESPONSABLES 

MATERIALS HUMANS 

1. - Adquisició dels recursos curriculars necessaris des 

de l’escola o ZER. 

2. - Estudi dels recursos necessaris per desenvolupar 

projectes innovadors. 

3. - Consensuar amb el Claustre i Consell el pressupost. 

Projectes ZER. 
 

Dotacions Depart. 
 

Aportacions 
famílies i AMPA 

Equip Directiu. 
 

Consell Escolar 

   

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

1.2.3. - Grau d’eficiència en l’execució del pressupost. 

1.2.3. - Grau de satisfacció amb la destinació dels recursos. 

1.2.3. – Aprovació anual de la liquidació pressupostària.  
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2.1.6.- ÀMBIT D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS 

M. Afavorir i desenvolupar les relacions interpersonals i humanes entre els/les alumnes de 

la ZER, així com conèixer i mantenir aspectes i festes culturals i tradicionals del nostre 

entorn, tant pròxim com llunyà. 
 

OBJECTIUS  ESPECÍFICS: 

M.1- Mantenir i planificar les trobades i sortides culturals i lúdiques. 

M.2- Impulsar les activitats extraescolars: Pla Català de l’Esport. 

M.3.- Adequar la gestió del  temps de lleure del migdia (menjador escolar). 
 
   

ACTUACIONS: 
RECURSOS  -  RESPONSABLES 

MATERIALS HUMANS 

1. - Planificació, a inici de curs, de les trobades, sortides, 

colònies, ... que es duran a terme, amb els ajustos 

pressupostaris inclosos. 

2. – Coordinació amb el Consell d’Esports Comarcal i el 

C. C. de l’Esport i promoció d’activitats esportives. 

- Inclusió, dins el Consell Escolar, la representació i 

presa de decisions de l’AEE. 

3. - Coordinació entre els diferents gestors del Menja-

dor Escolar (Ajunt., Consell Comarcal, empresa i 

escola). 
 

 

Catàlegs i Webs 
informatives 

 

Aportacions 
famílies i/o AMPA 

 

Panificació CCE 
 

Espais Menjador. 

 

Coord. Activ. I 
Serveis. 

 

Claustre. 
 

Consell Català de 
l’Esport. 

 

Consell Esportiu 
Comarcal. 

   

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

1. – Valoració inclosa a la Memòria Anual. 

1.2.3.- Nombre de participants en aquestes activitats així com el nivell d’acceptació. 

2. – Memòria del Consell Català de l’Esport. 

3. - Grau de satisfacció, entre els usuaris, de la gestió del Menjador. 
 

 

 

2.1.7.- ÀMBIT DE LES RELACIONS INSTITUCIONALS 

N. Promoure la coordinació amb els centres d’Educació Secundària Obligatòria per tal de 

facilitar el pas dels alumnes d’una a l’altra etapes educatives amb el màxim de fiabilitat i 

informació pedagògica possible.  
 

OBJECTIUS  ESPECÍFICS: 

N.1- Mantenir reunions periòdiques amb els IES de la comarca. 

N.2- Facilitar la informació i documentació adient en els casos de canvis d’escola. 
 
   

ACTUACIONS: 
RECURSOS  -  RESPONSABLES 

MATERIALS HUMANS 

1. - Assistència a les reunions de coordinació PRI-SEC. 

2. - Tramesa de la documentació de traspàs de centre. 
 

Expedients 
acadèmics. 

Tutors/es de 6è. 

   

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

1. – Grau de satisfacció i acords presos. 

2. - Qualitat de la informació tramesa. 
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O. Potenciar el treball d’equip i comunitari amb altres centres, així com obtenir informació, 

comunicar-se i relacionar-se amb la resta de la comunitat educativa a través de les 

noves tecnologies (TIC – Tecnologies de la Comunicació i Informació).  
 

OBJECTIUS  ESPECÍFICS: 

O.1- Mantenir contactes periòdics entre les dues escoles de la ZER i les Llars d’Infants. 

O.2- Potenciar i participar en l’intercanvi de bones pràctiques educatives amb  altres centres i 

institucions. 

O.3- Participar en reunions, xerrades, seminaris, ... que puguin incidir en la millora del funcio-

nament de la ZER. 
   

ACTUACIONS: 
RECURSOS  -  RESPONSABLES 

MATERIALS HUMANS 

1. - Reunió setmanal de l’equip directiu. 

- Programació i realització d’activitats conjuntes amb 

les Llars d’Infants.  

- Reunions periòdiques del consell de direcció. 

2. - Participació en aquelles jornades i/o reunions en les 

quals es plantegi el foment de la tasca educativa. 

3. - Assistència a les convocatòries, conferències, xerra- 

des, ..., proposades per altres Institucions. 

Espais de reunió. 
 

Projectes ZER. 
 

Pla de Formació. 
 

Entitats externes. 

 

Equip Directiu. 
 

Directors/es 
escoles. 

 
 

Claustre. 

   

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

1. - Nombre de reunions al llarg del curs. 

- Nombre d’acords presos i grau de satisfacció en la seva aplicació. 

2. – Nombre de participants  

3. - Nombre de mestres participants i grau de satisfacció. 
 

 

2.1.8.- ÀMBIT  DE L’AVALUACIÓ 

P. Revisar, mantenir i actualitzar periòdicament el Projecte Educatiu, Lingüístic, Normes 

d’Organització i Funcionament, Pla d’Acollida, Pla Lector,... d’acord a la normativa vigent 

i a les noves disposicions que es resolguin. (P.D. 3.2.4.Q.). 
 

OBJECTIUS  ESPECÍFICS: 

P.1- Revisar i adaptar a les noves directrius els models d’informes d’avaluació. 

P.2- Revisar i mantenir actualitzats el Projecte Educatiu i les NOF.  

P.3- Elaborar la Memòria Anual d’acord al present Pla del curs. 
   

ACTUACIONS: 
RECURSOS  -  RESPONSABLES 

MATERIALS HUMANS 

1. - Elaboració dels nous models informes amb esfer@. 

2. - Revisió del PEz i les NOFz. 

3. - Elaboració de la Memòria Anual d’acord al PA. 

Accés a esfer@ i 

Normativa vigent 

Actes i acords. 

Claustre. 

Equip Directiu 

Comunitat educ. 
   

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

1. - Grau de satisfacció de les famílies dels nous informes d’ avaluació. 

2. - Grau d’aplicació de les novetats i canvis en el PEz i en les NOFz. 

3. - Nivell de participació de la comunitat educativa en l’execució del PA. 

- Nivell de participació de la comunitat educativa en la valoració de la Memòria.  
 

 



PLA ANUAL 2018-2019 
 

GENERALITAT DE CATALUNYA                                                                     ZER "Pedrera” 
Departament d'Ensenyament                                                                             LES GARRIGUES 

16 

 

Q. Elaborar propostes, determinar criteris i promoure dissenys d’avaluació sobre l’organit-

zació i desenvolupament dels diferents projectes que es realitzin; així com també pel 

que fa a l’alumnat i a la resta de membres que intervenim en l’educació. Analitzar, 

reflexionar i fer propostes de millora respecte els resultats de les diferents avaluacions 

dutes a terme. (P.D. 3.2.4.R.). 
 

OBJECTIUS  ESPECÍFICS: 

Q.1- Assegurar l’objectivitat dels criteris d’avaluació utilitzats. 

Q.2- Planificar, de forma competencial, les activitats d’avaluació de cadascuna de les àrees.  

Q.3- Analitzar els resultats d’avaluació (interns i externs). 

Q.4- Buscar estratègies per millorar l’hàbit lector i el gust per la lectura. 

Q.5- Proposar activitats i estratègies que ajudin a la millora dels resultats d’avaluació en la 

competència lingüística. 

Q.6- Proposar activitats que ajudin a la millora dels resultats d’avaluació en la competència 

matemàtica. 

Q.7- Concretar els criteris de seguiment avaluatiu en l’àrea de Medi (treball per projectes). 
   

ACTUACIONS: 
RECURSOS  -  RESPONSABLES 
MATERIALS HUMANS 

1.- Avaluació de forma contínua, global i formativa i 

observació sistemàtica del seu progrés. 

- Reunions d’avaluació: Reflexionar sobre el progrés 

d’aprenentatge de cada alumne/a. 

2. -  Revisió i actualització de les proves de C.B. internes. 

3. - Reunions de Claustre: reflexió i anàlisi dels resultats de 

les avaluacions externes. 

4. - Consolidació del temps de lectura diària en iniciar les 

activitats de cada dia. 

- Creació de recursos d’avaluació de comprensió lectora. 

5.6. - Proposta d’activitats per a la millora dels resultats 

derivats de les diferents avaluacions.  

- Elaboració i concreció d’un Pla de Millora de la ZER per 

a la millora en l’assoliment de les C.B. 

7. - Cerca de les estratègies necessàries per tal d’extreure 

la informació més precisa i adequada de cadascun dels 

ítems avaluats en l’àrea de Medi. 

- Inclusió en les proves d’avaluació interna de Medi 

activitats avaluatives sobre la transmissió de la 

informació. 

 

Documents 
Currículum. 

 
Proves C.B. 

 
Proves ACL 

 
Lleis, Decrets i 

resolucions. 
 

Acords presos. 
 

Formació i cursos. 

Claustre. 

   

INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ: 

1.2.3. - Nombre de reunions i acords presos en matèria d’avaluació. 

4. - Grau de satisfacció dels alumnes respecte la lectura. 

- Nombre de recursos produïts i utilitat dels mateixos. 

5.6. - Índex de millora que suposen les activitats proposades.  

- Participació del Claustre i acords presos en la reflexió sobre els resultats d’avaluació. 

6. - Grau de concreció del Pla de Millora i acords presos. 

7. – Nivell de funcionalitat de les estratègies d’avaluació a l’àrea de Medi. 
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3.- ASPECTES ORGANITZATIUS I FUNCIONAMENT DE LA ZER 

3.1.- DADES GENERALS 

El present Pla Anual de la ZER per al curs 2018-2019 està elaborat pensant en 

l’organització, funcionament i concreció d’activitats per a les dues escoles que 

en formem part: l’escola “Porcel de Cervera” de l’Espluga Calba i “Abat Ruera” 

de Puiggròs, i consensuat amb el Consell Escolar de la ZER en la seva reunió 

de data de 23 d’octubre  de 2018. 

 

3.2.- DADES ESCOLARITZACIÓ 

3.2.1.- ALUMNES DE LA ZER 
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l Primer 

cicle 

P-1 0 1 1 

4 

P-2 0 3 3 

Segon 
cicle 

P-3 0 4 4 

11 P-4 1 2 3 

P-5 1 3 4 

E
d

u
c
a

c
ió

 P
ri

m
à

ri
a

 

Inicial 

1r. 3 8 11 

15 

2n. 1 3 4 

Mitjà 

3r. 2 4 6 

13 

4t. 6 1 7 

Superior 

5è. 0 4 4 

6 

6è. 2 0 2 

TOTALS . . . . . .   16 29 45(+4) 45(+4) 
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3.2.2.- DISTRIBUCIÓ DELS/DE LES ALUMNES 

D’acord el que preveu el Projecte Educatiu de Zona, els/les alumnes de cada 

Centre de la ZER es distribuiran de la manera que segueix: 

 
E

s
c

o
la

 
“
P
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rc

e
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d
e
 

C
e
rv

e
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”
 - 1 AULA: Agrupant els/les alumnes d’Educació Infantil (P-4 i P-5) i 

Cicle Inicial (1r. i 2n.) d’Educació Primària.  

- 1 AULA: Agrupant els/les alumnes dels Cicles Mitjà (3r. i 4t.) i 

Superior (6è.) d’Educació Primària. 

 

E
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 “
A

b
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t 

R
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e
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”
 - 1 AULA: Agrupant els/les alumnes d’Educació Infantil (P-3, P-4 i 

P-5). 

- 1 AULA: Agrupant els/les alumnes del Cicle Inicial (1r. i 2n.) 

d’Educació Primària. 

- 1 AULA: Agrupant els/les alumnes dels Cicles Mitjà (3r. i 4t.) i 

Superior (5è.) d’Educació Primària. 

 

A les dues escoles, d’acord a la disponibilitat horària i els recursos humans,  

es facilitarà l’atenció personalitzada als/a les alumnes amb necessitats 

educatives (siguin del tipus que siguin) que hi hagi en cadascun dels centres, 

tant d’Educació Infantil com de Primària, per tal d’accelerar i reforçar el seu 

procés de lectoescriptura i/o aprenentatge. 

  

3.3.- ÒRGANS DE GOVERN 

3.3.1.- EQUIP DIRECTIU I CONSELL DE DIRECCIÓ 

La composició de l’Equip Directiu per al curs 2018-2019 és: 
 

Director: - Celi Vilà i Torra. Escola “Abat Ruera” 

Secretària: - Encarnació Corral López. Escola “Porcel de Cervera” 

Cap d’estudis: - Anna Ma. Gómez i Ricart. Itinerant d’anglès 

 

La composició del Consell de Direcció per al curs 2018-2019 és: 
 

- Encarnació Corral López. Directora escola “Porcel de Cervera” 

- Celi Vilà i Torra. Director escola “Abat Ruera” i ZER “Pedrera” 
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3.3.2.- CONSELL ESCOLAR 

A-  CONSELL ESCOLAR DE ZER 

La composició del Consell escolar de la ZER per al curs 2018-2019, és la que 

segueix a continuació: 
 

In
s

ti
tu

c
io

n
a

l President: - Celi Vilà i Torra. Escola "Abat Ruera" 
          

Representants Ajunt.: - Yolanda Utrera Paz. L'Espluga Calba 

 - Ramon Queralt Llobet. Puiggròs 
     

Directors/es Centres:  - Encarna Corral i López. Escola "Porcel de Cervera" 
      

P
a

r
e

s
 

Represent. Pares/Mares: - Sara Castañé Castellví. Escola "Porcel de Cervera" 

 - Esther Arqués Ardèvol. Escola "Abat Ruera" 
     

Represent. AMPAs: - Míriam Ribes Cruz. Escola "Porcel de Cervera" 

 - Helena García Torres. Escola "Abat Ruera" 
        

C
la

u
s

tr
e

 

Representants Claustre: - Anna Ma. Gómez i Ricart.   Itinerant – Cap Est. 

 - Marta Gelonch Vilamajó.  Itinerant. 

 - Vicent Peribáñez Sanjuán. Itinerant. 

 - Ma. Teresa Capell Falguera. Escola “Abat Ruera” 
  

 
Secretària: - Encarna Corral i López. Escola "Porcel de Cervera" 

 

Durant el present curs s’haurà de procedir a la renovació dels sectors electes 

(pares i mestres), d’acord a la convocatòria general de renovació de consells 

escolars en l’últim trimestre dels anys parells. 
 
 

B-  CONSELL ESCOLAR D’ESCOLA 

Els Consells Escolars de cada escola, que tenen autonomia pròpia, pel que fa 

referència a activitats i acords exclusius de cadascuna, estan composats: 
 

Escola "Porcel de Cervera" 

In
s
ti

tu
-

c
io

n
a
l 

President/a: - Encarna Corral López. 

Representant Ajuntament: - Yolanda Utrera Paz. 

P
a
re

s
 

Representant Pares/Mares: - Sara Castañé Castellví. 

Representant AMPA: - Míriam Ribes Cruz. 

C
la

u
s
tr

e
 

Representant Mestres: - Imma Marcén Núñez. 

- Anna Ma. Gómez Ricart. 
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Escola "Abat Ruera" 

In
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tu
-

c
io

n
a
l 

President: - Celi Vilà i Torra. 

Representant Ajuntament: - Ramon Queralt Llobet. 
P

a
re

s
 

Representant Pares/Mares: - Esther Arqués Ardèvol. 

Representant AMPA: - Helena García Torres. 

C
la

u
s
tr

e
 

Representant Mestres: - Ma. Teresa Capell i Falguera.  

- Vicent Peribáñez Sanjuan. 
 

3.3.3.- CLAUSTRE DE PROFESSORS/ES 

A continuació es relacionen els/les mestres que componen el Claustre de 

Professors/es de la ZER, amb esment de les seves respectives tutories, així com 

també les àrees que imparteixen als/a les alumnes en cada escola: 
 

ZER “Pedrera” – Especialistes ITINERANTS 

Mestre/a Especialitat Destinació 

- Anna Ma. Gómez Ricart. 

.. Cap d’Estudis ZER. 

.. Coordinadora TAC 

.. Coord. Projectes i Innovació. 

Ll. Estrangera: 

Anglès 

. Escola “Abat Ruera”. 

. Escola “Porcel de Cervera”  
 
  

- Marta Gelonch Vilamajó. 

- Laura Zaragoza Piqué. 

    (Substituta).  

  Educació Musical . Escola “Abat Ruera”. 

. Escola “Porcel de Cervera”  

 

- Vicent Peribáñez Sanjuán 

.. Coordinador d’Activitats i 

Serveis Escolars i d’Esports. 

.. Coord. Riscos Laborals. 

Educació Física 

 

. Escola “Abat Ruera”. 

. Escola “Porcel de Cervera”  
 

 
 

Escola   "Porcel de Cervera" 

Mestre/a Tutoria/Especialitat Àrees 

- Imma Marcén Núñez. 

.. Coordinadora  LIC (ZER) 

 Tutora Ed. 

Infantil i C. Inicial 

(1r. i 2n.)  

d’Ed. Primària  

. Imparteix totes les àrees menys les 
d’especialitat (Anglès, Psicomotri-
citat i Música). 

. Hora 6na. (4.5s.) a Infantil i Cicle 

Inicial. 

 

- Encarna Corral López. 

.. Directora Centre. 

.. Secretària ZER 

Tutora Cs. Mitjà 

 (3r. i 4t.) i 

Superior (6è.)  

d’Ed. Primària 

. Imparteix les àrees de Català, Cas-
tellà i Matemàtiques als Cs. Mitjà-3r.i 
4t. i Superior-6è. 

. Hora 6na. (2 s) als Cs. Mitjà-3r.i 4t.  i 
Superior-6è. 
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Escola   "Porcel de Cervera" 

- Anna Ma. Gómez Ricart. 

 

Ll. Estrangera: 

Anglès. 

. Llengua Anglesa a Infantil i Primària. 

. Hora 6na. (½ s) a Infantil i C.In.1r. i 
2n.; i (1 s.) als Cs. Mitjà -3r.i 4t. i 
Superior -6è. 

- Vicent Peribáñez Sanjuán Educació Física 

 

. Psicomotricitat-Ed. Física a Infantil i 
Primària.  

- Marta Gelonch Vilamajó. - 

Laura Zaragoza Piqué. 
Ed. Artística 

(música i plàstica) 

. Ed. Artística (música) a Infantil i 
Primària. 

. Ed. Artística (plàstica), educació en 
valors i Con. Medi als Cs. Mitjà -3r.i 
4t. i Superior -6è 

. Hora 6na. (1 s) a Infantil i C.In.1r. i 
2n.; i (2 s.) als Cs. Mitjà-3r.i 4t. i 
Superior-6è. 

. Reforç a Infantil i Primària. 
 

- ... Educació Religiosa . Religió a Ed. Infantil i Primària. 

 
 

Escola  "Abat Ruera" 

Mestre/a Tutoria/Especialitat Àrees 

- Ma. Teresa Capell 

Falguera. 

 

 Tutora  

Ed. Infantil   

 

. Hi imparteix totes les àrees menys les 

d'especialitat (Ed. Musical, Anglès i 

psicomotricitat). 

. Hora 6na. (4 h.). 
 

- Margarida Cambray 

Montero 

.. Coordinadora Infantil i Primària 

 

Tutora C. Inicial 

(1r. i 2n.)  

d’Ed. Primària 

. Hi imparteix totes les àrees menys les 

d'especialitat (Artística –música i plàs-

tica–, Anglès i Ed. Física). 

. Hora 6na. (4,5 h.). 
  

- Vicent Peribáñez Sanjuan 

 

Tutor Cs. Mitjà 

 (3r. i 4t.) i 

Superior (5è.)  

d’Ed. Primària 

. Psicomotricitat i Ed. Física a Inf. i Prim. 

. Lleng. Castellana, Con. del Medi i Ed. 
En Valors als Cs. Mitjà 3r. i 4t. i 
Superior 5è. 

. Hora 6na. (1.5 h.) als Cs. Mitjà 3r. i 4t. i 
Superior 5è.. 

 

- Marta Gelonch Vilamajó. 

- Laura Zaragoza Piqué. 

    (Substituta).  

Ed. Artística 

(música i plàstica) 

. Ed. Artística (música) a Infantil i 
Primària. 

. Ed. Artística (plàstica), a Primària. 

. Hora 6na. (0.5 s) a Infantil, (0.5 s) a 
C.In.1r. i 2n.; i (0.5 s.) als Cs. Mitjà-3r.i 
4t. i Superior-5è.  

- Anna Gómez Ricart 
 

Llengua 

estrangera 

Anglès 

. Anglès  a Infantil i Primària. 

. Hora 6na. (1s.) als Cs. Mitjà-3r.i 4t. i 
Superior-5è. 
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- Núria Reñé Caimons. Ed. en valors: 

Religió 
. Religió a Infantil i Primària. 

. Reforç a Infantil i Primària. 

- Celi Vilà i Torra. 

.. Director Centre 

.. Director ZER 

Ed. Primària . Llengua Catalana i Matemàtiques als 

Cs. Mitjà 3r. i 4t. i Superior 5è. 

. Reforç. a C. Inicial.1r. i 2n. 

 

L’Hora 6na. dels grups d’alumnes d’Infantil i Primària de les dues escoles 

continuen estant sota la tutela dels/de les mestres que imparteixen alguna àrea 

a en aquesta etapa educativa, per tal de reforçar el desenvolupament de les 

Competències Bàsiques. 
 

3.4.- ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ 

3.4.1.- AMPA ESCOLA “PORCEL DE CERVERA” 

Presidenta: - Míriam Ribes. 

Secretària: - Elisabeth Alari Anglès. 

Tresorer: - Francesc Rebordosa Poca. 

Vocals: 
- Sara Castañé Castellví. 

- Míriam Roig Cruz. 

 

3.4.2.- AMPA ESCOLA “ABAT RUERA” 

Presidenta: - Helena García Torres. 

Secretària: - Cristina Martínez García. 

Tresorer: - Xavier Navés Álvarez. 
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4.- CALENDARI – HORARI 

4.1.1.- CALENDARI 2018-2019 

 

SETEMBRE  OCTUBRE  NOVEMBRE 
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MARÇ  ABRIL  MAIG 
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Reunions Claustre i/o 
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1/9 
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22 23 dd Lliure disposició ZER 

 dd 
EQ 

Reunions Equip Directiu 
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CL 
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dd 
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AP 

Reunions de Consell Escolar 
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http://calendarios.ideal.es/dias-festivos/dia-de-todos-los-santos
http://calendarios.ideal.es/dias-festivos/fiesta-nacional-espana-dia-de-la-hispanidad
http://calendarios.ideal.es/dias-festivos/fiesta-del-trabajo
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4.1.2.- PERÍODES DE VACANCES I FESTES: 

D'acord al que preveu el calendari del Departament de Treball de la Generalitat 

de Catalunya i al del Departament d’Ensenyament per la qual s’estableix el 

calendari escolar del curs 2018-2019 per als centres docents no universitaris de 

Catalunya i que a continuació es relaciona:  
 

.. Període lectiu: . Del 12 de setembre de 2018 al 21 de juny de 2019, ambdós 

inclosos. 

.. Períodes de vacances: . Del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2018, 

ambdós inclosos. 

. Del 13 al 22 d’abril de 2019, ambdós inclosos. 

.. Dies de jornada única: 

 

. 21 de desembre de 2018. 

. Del 10 al 21 de juny de 2019, amdós inclosos. 

.. Dies no lectius festius: . Divendres, 12 d’octubre de 2018 (Festa del Pilar). 

. Dijous, 1 de novembre de 2018 (Tots Sants). 

. Dijous, 6 de desembre de 2018 (Immaculada). 

. Dilluns, 4 de febrer de 2019 (S. Blai). Només a l’escola 

“Porcel de Cervera”. 

. Dimecres, 1 de maig de 2019 (Festa del Treball). 

.. Dies de lliure disposició 

de la ZER: 

. Divendres, 2 de novembre de 2018 

. Divendres, 7 de desembre de 2018. 

. Dimarts, 23 d’abril de 2019. 

.. Dies de lliure disposició 

de la ZER (Festes locals): 

. Dilluns, 4 de febrer de 2019.  

. Dilluns, 4 març de 2019. 

 . A més, altres que pugui disposar el calendari laboral del 

Departament de Treball per a l’any 2019. 

4.2.- HORARI GENERAL 

.. L’horari normal de classes es desenvoluparà en dos períodes diaris, matí, de nou 

(9) a una (1) i tarda, de tres (3) a cinc (5). D’aquestes sis hores lectives diàries, 5 es 

dedicaran al desplegament de les àrees curriculars i una serà de reforç en qualsevol 

àrea i/o d’activitats competencials (Competències Bàsiques) o desenvolupament 

d’activitats artístiques, l’anomenada hora 6na. 

.. L’horari de la jornada única, 21 de desembre de 2018 i del 10 al 21 de juny de 

2019 l’horari de classes es desenvoluparà de les nou (9) a la una (1) del matí. 

.. L’horari dels/de les alumnes que siguin usuaris del servei de Menjador Escolar 

romandran a l’escola entre l’una (1) i les tres (3) del migdia, des de la data d’inici de 

classes (12 de setembre) fins a la finalització del curs (21 de juny). 
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4.2.1.- HORA SISENA 

Tal com s’ha ant fent en els últims cursos, el Departament d’Ensenyament, 

continua mantenint l’aplicació de la 6na. Hora a totes aquelles escoles rurals o 

ZERs que ho hagin sol·licitat, i per tant, la sol·licitud i aprovació del nostre  

Consell Escolar ha estat atesa i se’ns ha autoritzat poder continuar amb aquesta 

aplicació de l’Hora 6na.  

A la nostra ZER, en el present curs, es continuarà amb la seva aplicació 

incloent-hi tots/es els/les alumnes, tant d’Ed. Primària com d’Infantil. Aquest 

curs, tant els/les alumnes d’Infantil com els de Primària continuarem essent 

els/les mateixos/es mestres qui la impartirem, tal com s’expressa al punt 3.3.3 

sobre la composició del Claustre de Professors/es. 

L’aplicació d’aquesta Sisena Hora no comporta fer una hora més d’ampliació de 

continguts de les diferents àrees, sinó que serà destinada, entre altres, al 

desenvolupament d’habilitats pràctiques i funcionals relacionades amb aspectes 

que afavoreixen la formació integral de l’alumnat i el desenvolupament de 

competències bàsiques, com són:  

- Desenvolupament de l’hàbit lector. 

- Desenvolupament de la comunicació oral i escrita. 

- Desenvolupament d’estratègies matemàtiques. 

- Desenvolupament de la sensibilitat artística i esportiva. 
 

4.2.2.- HORARI PER VISITES I TUTORIES 

Per tal que tots vostès puguin mantenir un contacte més o menys periòdic amb 

els/les mestres i/o tutors/es dels seus/ves fills/es, i obtenir-ne la informació 

adient, s’ha establert un horari per a visites i tutories que convé respectar el 

màxim possible, afavorint així el bon funcionament de la classe.  

A continuació, pàgina següent, hi ha el quadre amb els dies i Tutors/es i 

itinerants implicats/des: 
 

Escola “Abat Ruera”:  

Mestre/a: Dies i hores 

- Ma. Teresa Capell Falguera (Ed. Infantil): Dimecres, de 12:00 a 13:00. 

- Margarida Cambray Montero (C. Inicial 1r. i 2n.): Dimecres de 09:00 a 10:00 

- Vicent Peribáñez Sanjuan (Cicle Mitjà–3r. i 4t.–): Dimecres, de 10:00 a 11:00. 

- Núria Reñe Caimons (Ed. Religiosa): Dimarts, de 10:30 a 11:00. 

- Marta Gelonch Vilamajó (Educació artística): 

   Laura Zaragoza Piqué. 
 Divendres, de 09:00 a 10:00. 

- Anna Ma. Gómez Ricart (English) i Cap Estudis ZER:  Dimecres, de 10:30 a 11:00. 

- Celi Vilà Torra (Primària) – (Direcció): Divendres, de 11:30 a 13:00. 
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Escola “Porcel de Cervera”:  

Mestre/a: Dies i hores 

- Imma Marcén  (Ed. Infantil i C. Inicial 1r. i 2n.): Dimarts, de 9 a 10:30. 

- Encarna Corral López  (Cs. Mitjà 3r. i 4t. i Superior 
6è. i direcció escola): 

Dijous de 11:30 a 13:00. 

- Ed. Religiosa: Dimecres, de 10:30 a 11:00. 

- Anna Ma. Gómez Ricart (English) i Cap Estudis ZER:  Divendres, de 09:00 a 10:00. 

- Marta Gelonch Vilamajó (Educació artística): 

   Laura Zaragoza Piqué. 
Dimecres, de 09:00 a 09:30. 

- Vicent Peribáñez Sanjuán (Ed. Física): Dimarts i Divendres a hores convingudes. 
 

Fora d’aquest horari previst, caldrà concertar entrevista amb el/la mestre/a 

interessat/da.  

4.3.- HORARI DE CLASSES 

A-  HORARI ESCOLA “PORCEL DE CERVERA” 

Educació Infantil (P-4 i P-5) – Tutora: Imma Marcén 
Dies 

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

09:00–09:30 LECTURA LECTURA LECTURA LECTURA LECTURA 
09:30–10:00 

LL. VERBAL L.V.: ANGLÈS VALORS / RELIGIÓ 
LL. MUSICAL LL. MATEMÀTIC 

10:00–10:30 HORA 6NA.  (ART.) 
PSICOMOTRICITAT 

10:30–11:00 LL. MATEMÀTIC LL. VERBAL ENTORN LL. MATEMÀTIC 
11:10–11:30 ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO 

11:30–12:00 LL. MATEMÀTIC LL. VERBAL 
LL. MATEMÀTIC L.V.: ENGLISH LL. VERBAL 

12:00–12:30 
DESC. UN MATEIX HORA 6NA.(J. MAT.) 

12:30–13:00 HORA 6NA. (QUIN.) LL. MATEMÀTIC HORA 6na. (TAC) 

13:00–15:00 DINAR DINAR DINAR DINAR DINAR 

15:00–15:30 
DESC. ENTORN PSICOMOTRICITAT LL. VERBAL 

DESC. UN MATEIX 
DESC. ENTORN 

15:30–16:00 
LL.  PLÀSTIC 

16:00-16:30 
HORA 6NA.(J. LING.)  LL. MUSICAL 

LL. VERBAL DESC. ENTORN 
16:30–17:00 HORA 6NA.(LL. VERB.) HORA 6NA.(LL.VERB.) HORA 6NA. (TUT.) 

i Cicle Inicial (1r. i 2n.) – Tutora: Imma Marcén  

09:00–09:30 LECTURA LECTURA LECTURA LECTURA LECTURA 
09:30–10:00 

CATALÀ ENGLISH VALORS / RELIGIÓ 
MÚSICA MATEMÀTIQUES 

10:00–10:30 HORA 6NA.  (ART.) 
ED. FÍSICA 

10:30–11:00 MATEMÀTIQUES CATALÀ CON. MEDI MATEMÀTIQUES 
11:10–11:30 ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO 

11:30–12:00 MATEMÀTIQUES CATALÀ 
MATEMÀTIQUES ENGLISH CATALÀ 

12:00–12:30 
CASTELLÀ HORA 6NA. (J. MAT.) 

12:30–13:00 HORA 6NA. (QUINZ.) MATEMÀTIQUES HORA 6NA.  (TAC) 

13:00–15:00 DINAR COORD. – DINAR DINAR DINAR DINAR 

15:00–15:30 
CON. MEDI ED. FÍSICA 

CATALÀ CASTELLÀ 
CON. MEDI 

15:30–16:00 
CASTELLÀ ART.: PLÀSTICA 

16:00-16:30 
HORA 6NA. (J. LING.)  ART.: MÚSICA 

CASTELLÀ 
16:30–17:00 HORA 6NA.(EX. ESC.) HORA 6NA.(EX. OR.) HORA 6NA.  (TUT.) 
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Cicles  Mitjà (3r. i 4t.) i Superior ( 6è.)       Tutora: Encarnació Corral 

Dies 
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

09:00–09:30 LECTURA LECTURA  CATALÀ LECTURA 
ED. FÍSICA* 

09:30–10:00 

CATALÀ MATEMÀTIQUES ART.: MÚSICA ENGLISH 
10:00–10:30 

ENGLISH 
10:30–11:00 CATALÀ CATALÀ LECTURA H. 6NA. (TAC) 

11:10–11:30 ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO 

11:30–12:00 ART.:MÚSICA CATALÀ 
RELIGIÓ/VALORS CON. MEDI 

LECTURA 

12:00–12:30 H. 6NA. (ART.) 
H. 6NA. (ENG.) MATEMÀTIQUES 

12:30–13:00 H. 6NA. (MAT.) MATEMÀTIQUES CON. MEDI 

13:00–15:00 DINAR DINAR DINAR DINAR DINAR 

15:00–15:30 

MATEMÀTIQUES CON. MEDI ART.: PLÀSTICA CASTELLÀ CASTELLÀ 
15:30–16:00 

16:00-16:30 

CASTELLÀ ED. FÍSICA* 
H. 6NA.  (ART.) CATALÀ H.6NA. (TUT.) 

16:30–17:00 H. 6NA. (TAC)   H.6NA. (EXPR. ESC.) H.6NA.  (EXPR. OR.) 

 

 
 

 
 
 

B-  HORARI ESCOLA “ABAT RUERA”  
 

Educació Infantil (P-3, P-4 i P-5) Tutora: Maria Teresa Capell 

Dies 
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

09:00–09:30 LECTURA LECTURA LECTURA LECTURA LECTURA 

09:30–10:00 LLENG. VERBAL  LLENG. VERBAL  LLENG. VERBAL  DESC. ENTORN LLENG. VERBAL  

10:00–10:30 

LLENG. MATEMÀT.  LLENG. MATEMÀT.  LLENG. MATEMÀT.  DESC. ENTORN 
H. 6NA.  (TAC) 

10:30–11:00 DESC.UN MATEIX 

11:00–11:30 ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO 

11:30–12:00 DESC.UN MATEIX 
RELIGIÓ/VALORS 

LL. V.: ENGLISH DESC.UN MATEIX 
LLENG. PLÀSTIC 

12:00–12:30 H. 6NA.  (EXP. ORAL.) 
PSICOMOTRICITAT LLENG. VERBAL  

12:30–13:00  DESC.UN MATEIX LLENG. PLÀSTIC 

13:00–15:00 DINAR DINAR DINAR DINAR DINAR 

15:00–15:30 

PSICOMOTRICITAT LL. V.: ENGLISH DESC. ENTORN H. 6NA.  (JOCS MATEM.) DESC. ENTORN 
15:30–16:00 

16:00-16:30 LLENG. MUSICAL 
H. 6NA.  (COMP. ORAL.) 

HORA 6NA. 
(RACONS I JOCS LINGÜÍSTICS) LLENG. MUSICAL 

LLENG. MATEMÀT.  

16:30–17:00 H. 6NA.  (ARTÍSTICA.) H. 6NA.  (TUTORIA) 
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Cicle Inicial (1r. i 2n.) – Tutora: Margarida Cambray Montero 
Dies 

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

09:00–09:30 LECTURA LECTURA LECTURA LECTURA LECTURA 
09:30–10:00 

CATALÀ RELIGIÓ/VALORS ENGLISH CON. MEDI CATALÀ 
10:00–10:30 

10:30–11:00 HORA 6NA.  (TAC) CATALÀ CATALÀ CON. MEDI ART: MÚSICA 

11:00–11:30 ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO 

11:30–12:00 
ENGLISH ART.: PLÀSTICA 

CATALÀ 
CASTELLÀ 

MATEMÀTIQUES 

12:00–12:30 
MATEMÀTIQUES ED. FÍSICA 

12:30–13:00 H. 6NA.* (EXP. ESCR.) H. 6NA.* (ARTÍST.) CASTELLÀ 

13:00–15:00 DINAR DINAR DINAR DINAR DINAR 

15:00–15:30 
ART: MÚSICA MATEMÀTIQUES CON. MEDI MATEMÀTIQUES CASTELLÀ 

15:30–16:00 

16:00-16:30 

ED. FÍSICA 
CASTELLÀ 

H. 6NA. (RAC.MAT.) H. 6NA.* (COM. ORAL) 
H. 6NA.* (TAC) 

16:30–17:00 H. 6NA. (RAC.LING.) H. 6NA. (TUTORIA) 

 

Cicles Mitjà (3r. i 4t.) i Superior (5è.)  – Tutor: Vicent Peribáñez Sanjuán 
Dies 

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

09:00–09:30 LECTURA LECTURA LECTURA LECTURA LECTURA 
09:30–10:00 

ENGLISH RELIGIÓ/VALORS* 
CASTELLÀ 

CON. MEDI 
MATEMÀTIQUES 

10:00–10:30 

MATEMÀTIQUES CATALÀ 
10:30–11:00 CASTELLÀ MÚSICA CON. MEDI 
11:00–11:30 ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO 

11:30–12:00 MATEMÀTIQUES MATEMÀTIQUES CATALÀ 
CASTELLÀ ART.: PLÀSTICA 

12:00–12:30 
CATALÀ CON. MEDI ENGLISH 

12:30–13:00 CASTELLÀ H. 6NA. (ARTÍST.) 

13:00–15:00 DINAR DINAR DINAR DINAR DINAR 

15:00–15:30 
MATEMÀTIQUES CATALÀ H. 6NA.  (TAC) MÚSICA 

CASTELLÀ 
15:30–16:00 

ED. FÍSICA 
16:00-16:30 

H. 6NA.  (RAC. LING.) H. 6NA. (RAC.MAT.) ED. FÍSICA H. 6NA. (COM. ESCR.) 
16:30–17:00 H. 6NA. (TUTORIA) 

 

4.4.- AVALUACIONS 

.. A Educació Infantil es lliurarà un informe per Nadal (21-12-2018) i un altre a 

final de curs (28-06-2019). 

.. A Educació Primària se'n lliurarà un per trimestre: Nadal (21-12-2018), abans 

de Pasqua (29-03-2019), i final de curs (28-06-2019). 

.. L'informe de final de curs es lliurarà personalment a cada família en la data 

indicada anteriorment (28 de juny de 2019). 

.. A finals del primer (novembre–desembre) i tercer trimestres (abril–maig) es 

realitzarà entrevistes personals amb cada família a totes les etapes i cicles. 

Tot i aquesta convocatòria, davant qualsevol dubte o conflicte, no dubteu a 

demanar una entrevista amb el/la tutor/a corresponent, o el/la mestre/a que 

imparteixi l'àrea, d'acord amb el quadre horari per visites i tutories del punt 4.2. 
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5.- PLA D’AVALUACIÓ 

5.1.- PREVISIONS PER AL CURS 2018-19 

Les previsions d'execució d’un nou Pla d’Avaluació contempla pel proper curs 

continuar amb els aspectes que encara no s’han acabat de l’anterior (currículum 

principalment); a més caldrà desenvolupar novament tota la nomenclatura pel que fa 

a informes, de notes a les famílies, actes i altra documentació acadèmica que 

s’hauran de gestionar amb esfer@. 

Així doncs, per al present curs 2018-2019, proposem dur a terme les següents 

actuacions que es reflecteixen a continuació: 
 

C
U

R
S

O
S

 

ÀMBIT ORGANITZATIU 
ÀMBIT ENSENYAMENT APRENENTATGE 

GESTIÓ DEL CURRÍCULUM 
RESULTATS 

D'APRENENTATGE 

2
0

1
8

 -
 2

0
1

9
 

Gestió de l'acció educativa: 

.. Decisions pedagògiques del centre. 

.. Previsió alumnes NESE i proposta 
actuacions. 

 

▪ Selecció del material curricular.  

(criteris i actuacions). 
 

▪ Avaluació treballs amb “Tauleta 
digital”. 

 

▪ Revisió models d’informe 
d’avaluació dels/de les alumnes i 
concreció esfer@.  

 

▪ Avaluació dels/de les  alumnes. 

(criteris i actuacions) 

.. Estratègies acadèmiques. 

.. Recuperació 
 

▪ Revisió i proposta dels Projectes: 

.. Normes Org. i Funcionam. (Pla de 
Convivència). 

.. Revisió del Pla Lector. 
 

▪ Revisió Carta de Com-promís 
Educatiu. 

 

▪ Pla TAC: 

.. Objectius. 

.. Gradació de continguts. 

.. Robòtica. 

Aplicació i concreció del 
nou Pla d’avaluació  
segons ORDRE/ENS 
164/2016, de 14 de juny, 
per la qual es determinen 
el procediment i 
documents i requisits del 
procés d’avaluació a 
primària. 

A inici de curs, cada 
mestre/a farà i proposarà 
la seva temporització cur-
ricular d’acord a la nor-
mativa establerta i d’acord 
al Currículum. 

S’actuarà prioritàriament 
en les àrees següents: 

 

Artística (plàstica): 

- Objectius. 

- Selecció i distribució del 
continguts. 

- Metodologia. 

- Criteris Avaluació. 
 

Coneixement del Medi: 

Natural i Social 

- Objectius. 

- Registre de Projectes i 
dimensions treballades. 

- Metodologia. 

- Criteris Avaluació. 
 

Projecte “Leader”: 

- Àmbit emprenedoria. 

- Àmbit lingüístic (anglès). 

- Avaluació. 

- Primària:  

. Aplicació proves de 
seguiment avaluatiu dels/de 
les alumnes. 

 

- C. Inicial:  

. Aplicació proves  

.. Competències Bàsiques 
“Prova mostral” Dep. 
Ensenyament: Àmbits 
matemàtic i lingüístic 
(català, castellà). 

 

- C. Mitjà:  

. Aplicació proves  
 

.. Competències Bàsiques 
de finals de cicle: Àmbits 
matemàtic i lingüístic 
(català, castellà i anglès). 

 

- C. Superior: 

. Aplicació proves  

.. Competències Bàsiques 
del Dep. d’Ensenyament: 

 .. Prova de 6è. 
 

 

 

A l’annex II s’inclouen les propostes d’objectius de millora dels resultats 

d’avaluació prioritzats per al present curs. 
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6.- ACTIVITATS PLA LECTOR 

En el quadre següent és mostren les activitats contemplades en el Pla Lector de 

la ZER que es van dur a terme en el passat curs i les que durem a terme en el 

present. 
 

ACTIVITATS  PROPOSADES 
NIVELLS / 
CICLES 

C
u

rs
 

1
5
-1

6
 

C
u

rs
 

1
6
-1

7
 

C
u

rs
 

1
7
-1

8
 

C
u

rs
 

1
8
-1

9
 

Lectura diària (silenciosa  o oral). Tots     
Projecte comú de lectura “Petit Príncep”. / Projecte 
interdisciplinari. Tots    - 
Projecte comú de lectura “Alícia al País de les 
Meravelles”.  “Pinotxo” Tots - - -  

Animació lectora. Tots     

“50 per llegir” o “100 per llegir”. Tots - - -  

“Conte on line”. Tots     

Exposicions itinerants (“Petit Príncep”). Tots     

“Concurs  de dibuix” (Caixa Terrassa-BBVA).   Primària - - - - 

“Atrapallibres”. 
Cicles Mitjà 
i Superior     

Lectura en veu  alta (fragments, recitar, lectura col·lectiva). Tots     

Taller d’escriptura. Primària     

Concurs literari de les Garrigues. 
Cicles Mitjà 
i Superior     

Activitats de comprensió i expressió pròpies de cada 
àrea. Primària     
Representacions, dramatitzacions d’una escena d’un 
llibre o d’un succés. Tots     

Concursos lectors  Primària - - - - 

Recull de contes i escriptors tradicionals Tots - - - - 

Setmana del llibre (2 setmanes) Tots - -   

“Lectures a la carta“ o “Demana-te’l” (Recomanacions) Tots - - - - 

Visita a Biblioteques locals i publiques (Bibliobús) Tots     

Llibre fòrum Tots - - - - 

Visita d’escriptors i/o il·lustradors Tots     

“La nostra opinió és....” A l’autor per e-mail, carta,... Primària - - - - 

“En busca del  e-book” – “lectura tablet” Primària -  -  

Apadrinament lector 
Cicles Mitjà 
i Superior     

Lectura eficaç  Primària     

Concurs recitador  Tots - - - - 

Concursos culturals (Màs Blanc, ONCE, ...) Tots     

“etwinning” –let’s go – (leader) emprenedoria 
Cicle Mitjà i 

Superior - -   
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7.- RECURSOS MATERIALS 

7.1.- LLIBRES DE TEXT 

Educació Infantil 

   3 anys (P-3). 

- TRES I MIG Quadern problemes.  

Ed.  Teide 

- TRES I MIG Quadern nombres.  

- TRES I MIG Quadern dimensions.  

- TRES I MIG Quadern figures.  

- TRES I MIG Quadern operacions.  

- Materials Llengua i grafisme 3a.  

Edició ZER  - Materials Descoberta Entorn 3a.  

- Materials Descoberta un Mateix 3a.  
 

   4 anys (P-4). 

- QUATRE I MIG Quadern problemes.  

Ed.  Teide 

- QUATRE I MIG Quadern nombres.  

- QUATRE I MIG Quadern dimensions.  

- QUATRE I MIG Quadern figures.         

- QUATRE I MIG Quadern operacions.  

- Materials Llengua i grafisme 4a.  

Edició ZER - Materials Descoberta Entorn 4a.  

- Materials  Descoberta un Mateix 4a.  
 

   5 anys (P-5). 

- CINC I MIG Quadern problemes.         

Ed.  Teide 

- CINC I MIG Quadern nombres.         

- CINC I MIG Quadern dimensions.         

- CINC I MIG Quadern figures.         

- CINC I MIG Quadern operacions.         

- Materials Llengua i grafisme 5a.  

Edició ZER - Materials Descoberta Entorn 5a.  

- Materials  Descoberta un Mateix 5a.  

 

Educació Primària 

   Cicle Inicial  1er. 

- Llengua catalana 1. Quadern ZER 

Edició ZER - Matemàtiques 1.  Quadern ZER 

- Llengua castellana 1. Quadern ZER 

- Quadern lectures 1r. Edició ZER 

- Lectura Català: «Llegir per saber» 

- Lectura Castellano: «Leer para saber» 
Ed. EDEBÉ 

- Materials i activitats “Tablet” Snappet 
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   Cicle Inicial 2on. 

- Llengua catalana 2. Quadern ZER 

Edició ZER - Matemàtiques 2.  Quadern ZER 

- Llengua castellana 2. Quadern ZER 

- Quadern lectures 2n. Edició ZER 

- Lectura Català: «Llegir per saber» 

- Lectura Castellano: «Leer para saber» 
Ed. EDEBÉ 

- Materials i activitats “Tablet” Snappet 
 

   Cicle Mitjà 3er. 

- Llengua catalana 3. Quadern ZER 

Edició ZER 
- Matemàtiques 3.  Quadern ZER 

- Llengua castellana 3. Quadern ZER 

- Grammar 1 

- Quadern música 3. Publ. Abadia de Montserrat 

- Lectura Català: «Llegir per saber» 

- Lectura Castellano: «Leer para saber» 
Ed. Edebé 

- Materials i activitats “Tablet” Snappet 
 

   Cicle Mitjà 4art. 

- Llengua catalana 4. Quadern ZER 

Edició ZER 
- Matemàtiques 4.  Quadern ZER 

- Llengua castellana 4. Quadern ZER 

- Grammar 2 

- Quadern música 4. Publ. Abadia de Montserrat 

- Lectura Català: «Llegir per saber» 

- Lectura Castellano: «Leer para saber» 
Ed. Edebé 

- Materials i activitats “Tablet” Snappet 
 

   Cicle Mitjà 5è. 

- Llengua catalana 5.Projecte TRAM ® 

Ed. TEXT 
- Llengua castellana 5. Proyecto TRAM ® 

- Matemàtiques 5. Projecte TRAM ® 

- Grammar 3 

- Quadern música 5. Publ. Abadia de Montserrat 

- Lectura Català: «Llegir per saber» 

- Lectura Castellano: «Leer para saber» 
Ed. Edebé 

- Materials i activitats “Tablet” Snappet 
 

   Cicle Superior 6è. 

- Llengua catalana 6.Projecte TRAM ® 

Ed. TEXT - Llengua castellana 6. Proyecto TRAM ® 

- Matemàtiques 6. Projecte TRAM ® 

- Grammar 4 Edició ZER 

- Quadern música 6. Publ. Abadia de Montserrat 

- Lectura Català: «Llegir per saber» 

- Lectura Castellano: «Leer para saber» 
Ed. Edebé 

- Materials i activitats “Tablet” Snappet 
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7.2.- MATERIAL ESCOLAR 

.. Agenda escolar: El seu ús s'aplicarà des de Cicle Inicial (1r.) fins a Cicle 

Superior (6è.). A l’escola “Abat Ruera” s’aplicarà a tots/es els/les alumnes, tant 

d’Infantil com de Primària. Ha d'ésser un dels vehicles de comunicació entre la 

família i l'escola (comunicació faltes assistència, entrevistes, feina no 

acabada, autoritzacions, ...), i on poden veure i saber si els/les seus/ves fills/es 

tenen tasques per acabar i així poder-los tenir més controlats. Seria molt 

convenient que els/les Pares i Mares la reviséssiu periòdicament. 

.. Tot el material necessari (llapis, colors, retoladors, bolígrafs, ...) per a la 

realització de les tasques escolars és a l'escola (material socialitzat), per la 

qual cosa els/les seus/ves fills/es no han de portar res més d'extraordinari, 

excepció feta si el/la mestre/a li ho demana expressament per a la realització 

d’algun treball determinat. 
 

7.3.- RECURSOS INFORMÀTICS 

Els tres Centres disposem de més o menys equipament informàtic, és per això 

que tots/es els/les alumnes els podran utilitzar com a complement i reforç de les 

diferents àrees curriculars que estem impartint als nostres Centres, per la qual 

cosa tots/es els/les mestres en podran fer ús amb el seu grup d'alumnes. 

Continuarem aplicant continguts curriculars referents a les tecnologies de la 

informació i comunicació en les diferents àrees d’aprenentatge, tant en la cerca 

d’informació com en la transmissió de la mateixa, atès que s’està adaptant el 

currículum a les noves lleis d’educació; a més d’aquest ús, els/les tutors/es 

també disposaran d’un mínim d’una hora setmanal (inclosa en l’horari de la 6na. 

hora) com a alfabetització (funcionament de diferents programes d’edició de 

textos, gràfics, mecanografia, ...) en TAC (Tecnologies de l’Aprenentatge i 

Coneixement). 

Els/les alumnes també podran participar en diferents activitats i intercanvis a 

través de la connexió a Internet, doncs, els dos centres disposem de línia 

telefònica específica on estem connectats, així com també de WIFI; també, 

els/les seus fills/es podran d’accedir en els programes del portal educatiu 

edu365.cat, motxilla d’activitats, ... i d’una bústia de correu electrònic, per grup 

classe, que podran utilitzar com a intercanvi d’experiències i comunicació entre 

ells/es mateixos/es, o amb altres amics/gues d’altres indrets o àmbits escolars.  

Els recordem que tots/es els/les nens i nenes haurien de tenir una adreça 

electrònica, amb un nom d’usuari i una contrasenya d’accés, que els ha de servir 

per accedir a aquests intercanvis, adreça a la qual haurien de poder accedir des 

de qualsevol ordinador que estigui connectat a internet. 

Aquest curs continuarem amb el sistema de comunicació entre l’escola i les 

famílies a través dels grups escolars de “WhatsApp”, a més del correu 

electrònic. 
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7.4.- ALTRES RECURSOS 

Cada centre disposa dels recursos materials necessaris per a desenvolupar les 

tasques escolars adequadament (biblioteca d’aula o de centre, materials per 

educació física, instruments musicals, reproductors de CDs, pantalles 

digitals,...), tot i que cada curs s'intenta ampliar i millorar d'acord als 

pressupostos de cadascun d’ells, així com també amb el de la ZER, les AMPAs 

o els Ajuntaments.. 

Aquest curs continuem i reforcem el pla de lectura amb l’horari de lectura (30 

minuts) en iniciar les classes, així com també en la participació del Projecte 

comú de lectura “l’Atrapallibres” i altres, tal com s’indica en el punt 6 (Pla Lector). 

Són uns projectes per mantenir el funcionament les Biblioteques escolars, que 

en aquests últims anys, hem estat preparant i, lògicament per impulsar i reforçar 

l’hàbit lector dels nostres alumnes. A aquest efecte també hi suma l’estrata 

col·laboració entre l’escola i el Bibliobús, sigui a través del préstec de diferents 

materials i recursos culturals, així com també el de l’animació lectora. 

En el present curs continuarem impulsant l’organització de les nostres 

biblioteques i la realització de tasques d’animació lectora d’acord als recursos 

humans de que disposem, siguin interns o externs, així com també de la 

disponibilitat econòmica. 

Després de la prova pilot feta al llarg de l’últim trimestre del curs passat amb el 

treball amb “tablet, s’ha decidit iniciar l’aplicació definitiva en el present curs. 

Això implica que l’empresa distribuidora (Snappet) ens cobra una llicència per a 

cada alumne/(a de primària -80 euros- i facilita al centre un tauleta de 7”, així 

com un seguit de materials d’activitats en les àrees de llengües (català, castellà i 

angles) i en la de matemàtiques. 

Aquesta implantació comporta que en aquestes àrees instrumentals s’han hagut 

de reprogramar, amb la reducció corresponent d’activitats escrites en paper i, 

incrementant notablement el treball digital, sigui amb l’ordinador o amb tauleta.  

També pensem continuar donant un fort impuls a l’actualització i permanent 

revisió de la pàgina WEB de la ZER http://agora.xtec.cat/zer-pedrera/, així com 

també de la creació i manteniment de blocs informatius i de treball dels/e les 

mestres i dels centres http://blocs.xtec.cat/zerpedrera/. 

 

http://agora.xtec.cat/zer-pedrera/
http://blocs.xtec.cat/zerpedrera/
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8.- ACTIVITATS: FESTES I SORTIDES 

8.1.- TROBADES 
 

Data Motiu Participants Lloc 

31-10-2018 Trobada Llaminera Tots Escola "Abat Ruera" 

01-03-2019 Trobada de la Disbauxa Tots Escola "Porcel de Cervera” 

26-04-2019 Trobada dels Artistes Tots Escola "Abat Ruera" 

20-06-2019 Trobada de Cloenda Tots Escola "Porcel de Cervera” 
 

8.2.- SORTIDES/EXCURSIONS 

Data Motiu Participants Lloc 

13-11-18 - Sortida al teatre:  ..“Snow White” 

- Audició musical:  ..“La flauta dolça” 

1r., 2n. i 3r. 
de Primària 

Borges 
Blanques 

26-02-19 - Sortida al teatre:   .. “The Sea”. Infantil 
Borges 

Blanques 

28-02-19 - Sortida al teatre: ..“ Tommy and the talent Thief” 

- Audició musical.  ..“La flauta dolça” 

4t., 5è. i 6è 
de Primària 

Borges 
Blanques 

06/07 – 
-03-19 

- Sortida de Colònies 
   .. Tallers basats amb el mar i la pesca. 

Tots Cambrils 

13-03-18 - Sortida comarcal:  
   .. Reserva natural “Màs Melons”. 
   .. Centre de natura i fauna “Vimferri”. 

C.Superior Les Garrigues 

05-04-18 - English Day C.Superior Borges Bl. 

A determi-
nar. (Abril-19) 

- Jornades medioambientals.  
Tots 

Puiggròs 

Espluga C. 

07-06-19 - Sortida comarcal:  
   .. Viatge en tren de Lleida-Salàs”. 
   .. Visita guiada a les botigues museu”. 

Tots 
Salàs de 
Pallars 

31-10-18 - Animació lectora (Bibliobús).  Tots Puiggròs 

A 
determinar 

- Sortides per l’entorn.  Tots Puiggròs 

Dissabtes - Sortides i trobades d’atletisme i esports.  AEE Les Garrigues 

 

Cada Centre farà la seva celebració del Nadal, Caga Tió, Carnestoltes, ..., així 

com també podrà organitzar altres activitats o sortides per l'entorn mediat si el 

seu Consell Escolar així ho aprova. Aquestes sortides de cada centre per 

l’entorn mediat s’AUTORITZARAN en un únic document que serà per la durada 

del curs i que es complimentarà en el seu inici. 
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8.3.- PRESSUPOST TROBADES 
 

EDUCACIÓ INFANTIL i PRIMÀRIA 

A c t i v i t a t Transport
(1)

 
Transoport 

(ind.) 

Entrades 

Tallers (ind.) 

TOTAL SORT.-
TROBADA 

Preu/ 

alumne/a 

1
r.

 t
ri

m
. 

- Trobada Llaminera. 197,00 4,4 
0,00 

197,00 
4,40 

2
n

. 
tr

im
. 

- Audició Musical. 0 0 
2,00 

90,00 
2,00 

- Trobada Disbauxa.  216,00 4,8 
0,00 

216,00 
4,80 

- Sortides Teatre anglès(2). 216,00 4.08 
5,00 225,00 5,00 

- Sortida de colònies. 

 (2 dies:  Pensió Completa 1 dia  

i dinar primer dia): 

770,00 17,11 

77,00 

770,00 

3465,00 

4235,00 

94.11 

3
r.

 t
ri

m
. 

- Sortida  Comarcal. 0 0 
0,00 

0 
0 

- Trobada dels Artistes. 197,00 4,4 
0,00 

197,00 
4,40 

- Sortida Salàs de Pallars.  

   (Inclou autocar i bitllet de tren.) 

682,00 

547+ 135 

15,16 

12,16+3 

 

3,83 

682.00 

172.50 

854,50 
18,99 

- Trobada de Cloenda 216,00 4,8 0,00 216,00 
4,80 

Totals  . . . . . . . . . . .  2278,00 50.67 87,83 6.231,50 138,50 

TOTAL alumne/a . . 
(arrodonit)    50,67 87,83 138.50 138,00 

Aquests imports, es repartiran entre els tres trimestres del curs, essent la 

distribució d’aquestes aportacions per part de les famílies tal com segueix: 

 
 

1r. trimestre: octubre 2018 40,00 € euros/alumne/a 

2n. trimestre: gener 2019 68,00 € euros/alumne/a 

3r. trimestre: abril 2019 30,00 € euros/alumne/a 

 

1r. Cicle Educació Infantil -1r.cicle-: 2a. i 4a. trobades: 10 € 
 
 

A l’últim trimestre, abril 2019, es farà la revisió d’aquest pressupost i s’ajustarà el 

pagament d’acord al possible desviament que hi hagi (per excés o per defecte), 

                                                      
(1)

 Preus calculats amb 45 alumnes. 
(2) 

A Educació Infantil el transport va a càrrec de la ZER. A Primària se n’encarrega el Consell Comarcal. 
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així com també cas que hi hagués la possibilitat de fer alguna altra activitat que 

pogués incrementar aquesta despesa. 

 

Quan s’hagin de fer els pagaments ja s’avisarà oportunament, havent de fer 

l’ingrés al compte que se’ls indicarà de CaixaBank i que s’haurà de fer 

prèviament a la primera autorització de cada trimestre. Per assistir a cada 

trobada o sortida serà necessària una AUTORITZACIÓ, que s’haurà de lliurar un 

mínim de tres (3) dies abans, sigui a l’agenda o en un document a part, sinó 

s'entendrà que l'alumne/a no té intenció d'assistir-hi. Així com també s’haurà 

d’haver ingressat, prèviament, l’import corresponent al trimestre, havent de lliurar 

el document de transferència o ingrés al centre corresponent. 

Es recorda que en cas de no assistir a la sortida, pels motius que siguin, només 

es farà la devolució dels diners corresponents a entrades o tallers que s’hagin 

fet efectius (serà necessària fer la sol·licitud de devolució). 

. 
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9.- RECOMANACIONS GENERALS 

.. Procurar ser puntuals a l'hora d'entrar  (9 del matí i 3 de la tarda), així com també 

en la recollida dels nens i nenes (1 de migdia i 5 de la tarda).  

.. Cal justificar les faltes d'assistència. En cas d’absència prevista, cal avisar 

anticipadament, via telèfon o preferentment a l’agenda. Qualsevol falta d’assistència 

injustificada serà anotada al registre d’assitència i notificada a la Inspecció 

d’Ensenyament.   

.. Respectar els horaris de tutories el màxim possible, excepció feta de situacions 

urgents (veure pàg. 23). 

.. Cal portar XANDALL i SABATILLES D'ESPORT (amb velcro) els dies que tinguin 

Educació Física i/o psicomotricitat (veure horaris); si algun alumne/a no pot realitzar 

activitats físiques, s'haurà de justificar de forma escrita (a l’agenda) i si és de llarga 

duració caldrà un justificant mèdic.   

Per tal d’habituar-se a la higiene personal, els dies d’educació física, han de portar 

un necesser (sabó, colònia, tovallola, -NO DESODORANTS-...). Els/les alumnes 

d’Educació Primària (cicles inicial, mitjà i superior) hauran de portar també una 

samarreta per canviar-se-la una vegada acabada l’activitat. 

.. Els/les alumnes de Cicle Mitjà i Superior hauran de portar una flauta (de 7 forats 

davant i 1 al darrera) – (Les dels “xinos” no serveixen).  

.. Els/ls nens i nenes d’Ed. Infantil hauran de dur bata. Els/les de Primària hauran de 

tenir una bata, samarreta o camisa grans a l’escola per les activitats plàstiques. És 

necessari que les bates, jaquetes, ..., duguin una beta suficientment llarga per tal 

de poder-les penjar còmodament, a més d’estar etiquetades amb el NOM. 

.. Per tal de facilitar el control d'esfínters, els nens i nenes d'Educació Infantil haurien 

de dur roba còmoda i fàcil de treure. Se'ls recomana, sobretot als/a les alumnes de 

P-3, que portin pantalons amb ajustaments de goma (sense botons). També és 

convenient que a l’escola hi hagi una muda de roba (sobretot a P-3). 

.. Es recomana que cada nen/a porti a la butxaca un paquet de mocadors per al 

seu ús ordinari, sigui a la classe o al pati. També caldrà que portin un bidonet de 

líquids per omplir d’aigua i tenir-lo a la classe i evitar que tots hagin de beure “a 

galet” des d’una mateixa aixeta. 

.. Es demana la col·laboració per part dels pares en tot allò que els/les alumnes 

demanin, des de l'escola, per a dur a terme activitats escolars. 

.. Deures: Seria recomanable que tota feina encomanada als/a les nens/es, cas de no 

acabar-la a l'escola l’acabin de fer a casa. Els “deures” consistiran preferentment i 

en general en activitats de lectura. A partir de Cicle Mitjà, però, sí que 

recomanarem la realització d’altres activitats, però amb mesura. 

.. És molt important que reviseu l’agenda periòdicament, ja sigui pels deures, com 

per les possibles autoritzacions, anotacions i/o comunicacions entre els/les mestres 

i els/les pares i mares. 

.. Us recordem que no s’administrarà cap tipus de medicament als/a les seus/ves 

fills/es a l’escola. Si han de prendre algun medicament en horari escolar caldrà 

portar una autorització mèdica i paterna, així com també un document on el/la 

metge/essa faci constar la forma d’administració del fàrmac corresponent.  
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.. No es permetrà el consum de llaminadures (xiclets, dolços,...) sigui en el recinte 

escolar o en les activitats que s’organitzin fora del centre (trobades i sortides). 

.. En les trobades i sortides, és aconsellable evitar el consum de fregits envasats 

(patates, fritos, 3D,...). El dinar haurà d’ésser d’entrepà, NO CARMANYOLA, i 

evitant, també, les begudes en llauna, vidre o cantimplora que no tapi bé. 

.. A l’nici de cada trimestre s’avisarà per fer el pagament de les trobades i sortides. 

Aquest pagament s’haurà de fer a traves de transferència bancària. Cas de no 

haver rebut la transferència anticipadament a la primera trobada o sortida del 

trimestre corresponent, NO s’admetran les autoritzacions de les activitats que 

corresponguin del trimestre. 

.. Les trobades o sortides són activitats lectives del centre, per tant, si un/a alumne/a 

no té autorització per l’activitat, ha d’assistir a l’escola igualment. A aquest efecte, 

caldrà que qualsevol autorització de sortida o trobada retorni a l’escola, indicant SÍ o 

NO s’autoritza l’activitat; en cas negatiu, caldrà també informar de l’assitència a 

l’escola el dia de l’activitat. 

.. Cal tenir cura de la higiene personal dels nens i les nenes. Donat que la tardor, i 

actualment gairebé permanentment, és una època de paràsits, cal estar atents/es i 

poseu les mesures oportunes per evitar que els vostres fills/es en puguin ser 

portadors/es, essent necessari comunicar-ho al centre per tal d’evitar que es puguin 

traspassar d’uns a altres. 

.. Durant el curs, i previ avís, es demanarà, a partir de 2n., una còpia actualitzada dels 

Carnets de Salut.  

.. Es recomana que tots i totes els nens i nenes, a més del desdejuni de primera hora 

(abans d’anar a l’escola), portin esmorzar sà (preferentment entrepans). Aquest 

curs, dos dies a la setmana, els dimarts i dijous, continuarem amb el consum de 

fruita, per tant, caldrà portar-la ja preparada en un bol hermètic, exepte els dies 

que, previ avís, es repartirà des de l’escola. La resta de dies es continuarà amb el 

consum de llet, dimecres serà a l’hora d’esmorzar, i els dilluns i divendres per 

berenar (sempre que es disposi de brics petits). 

.. Els/les usuaris/usuàries del servei de Menjador Escolar han de dur els estris 

necessaris per a la higiene bucal (pasta i raspall de dents); els/les d’Educació 

Infantil hauran de portar, a més, una bata o un pitet (plastificat per sota). 

.. Cas que algun alumne/a es quedi esporàdicament, és convenient que es comuniqui 

al centre amb l’antelació suficient, per tal de preveure la quantitat de menús 

necessaris per encarregar. 

.. Caldrà que cada família ens trameti a l’escola una adreça de correu electrònic per 

tal de facilitar les comunicacions entre escola i família o a l’inrevés.   

.. Caldrà signar un document genèric de recollida d’alumnes. Així com també s’haurà 

de comunicar a través de l’agenda o altres mitjans documentals si es produís, 

esporàdicament, un canvi de reponsable en la recollida del nen/a. 

.. Al llarg del primer trimestre del curs procedirem a la redacció d’un protocol 

d’actuació en cas d’accident, així com també concretarem les actuacions que hem 

de fer en matèria de protecció de dades personals, d’acord a la normativa vigent.   
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10.- DOCUMENTS NORMATIUS 

10.1.- CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 

La carta de compromís educatiu ha de ser una eina que faciliti la cooperació entre les 

accions educatives de les famílies, del centre educatiu i les de l’entorn. 

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació estableix explícitament els drets, les 

llibertats i les obligacions que corresponen a tots els membres de la comunitat escolar 

(alumnat, famílies, professorat i altres professionals que intervenen en el procés  

educatiu). 

L’article 20 de la Llei d’educació defineix la carta de compromís educatiu, en el marc 

del projecte educatiu del centre, com el document que expressa els objectius 

necessaris per assolir un entorn de convivència i respecte pel  desenvolupament de 

les activitats educatives i els compromisos que cada família  i el centre s’avenen a 

adquirir; així mateix, també indica que, per mitjà de la carta de compromís educatiu, 

s’ha de potenciar la participació de les famílies en l’educació dels fills i filles. 

Aquest document, una vegada aprovat pel Consell Escolar, d’acord a l’article 7 del 

Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, ja ha estat signat 

per part de la família i la direcció del centre educatiu o, en el seu nom, per qui 

disposin les normes d’organització i funcionament del centre. Aquest curs només 

s’haurà de signar amb les famílies d’alumnat de nova incorporació a les escoles. 

 

10.1.1.- NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

• Estatut d’autonomia de Catalunya -2006.  

(Article 21. Drets i deures en l’educació).  

• Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació  

(Article 20. Carta de compromís educatiu).  

• Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 

(Article 7. Carta de compromís educatiu). 

A l’Annex III  es desplega el contingut de la Carta de Compromís Educatiu que 

es proposa per a la seva signatura a totes les famílies de la ZER, prèvia revisió i 

consensuació. 

Aquesta Carta de Compromís va ésser aprovada pel Consell Escolar de la ZER 

en data de 9 de juny de 2011. 
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10.2.- ÚS D’IMATGES D’ALUMNES 

L’accés de tots els centres docents a Internet i l’ús de les noves tecnologies que el 

Departament l’Educació està impulsant en aquests darrers anys han propiciat que 

molts centres i ZERs disposem de les nostres pròpies webs i de mitjans de 

reproducció digitals. Això comporta que la imatge dels alumnes i de les alumnes 

estigui present a la xarxa de forma cada vegada més massiva. 

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i 

regulat per la Llei sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia 

imatge, es fa necessari que, prèviament a la publicació a les pàgines web dels 

centres docents i ZERs d’imatges dels alumnes i de les alumnes on aquests o 

aquestes siguin clarament identificables, s’hagi d’haver obtingut el consentiment dels 

pares o tutors legals. 

Per facilitar l’obtenció d’aquest consentiment de forma genèrica, el centre docent 

(ZER) lliurarà als pares o tutors legals de l’alumnat el full de sol·licitud d’autorització 

informant de la possibilitat de publicació a la web de la ZER i del centre d’imatges on 

apareguin els vostres fills o filles en activitats escolars lectives, complementàries o 

extraescolars, i demanant autorització per a la publicació a la web. Amb aquesta 

finalitat s’adjunta un model d’autorització que demanarem sigui complimentat pels 

pares o tutors. 

Aquest consentiment, per al cas d’imatges clarament identificables, haurà de 

donar-se per a qualsevol altre sistema de captació d’imatge (filmacions, fotografies, 

etc.) destinat a ser reproduït en televisió, revistes, publicacions de propaganda, 

llibres, o qualsevol altre mitjà de difusió pública. 

Per tal de procedir a la voluntat de cadascuna de les famílies, aquest consentiment, ja 

sigui afirmatiu o negatiu, haurà de ser degudament complimentat i retornat al 

respectiu centre. 

El full per tal d’autoritzar o no l’ús de les imatges dels/de les seus fills/es us serà lliurat 

en un document a part, que s’inclou en un full annex a aquest document. (Annex IV) 

 
 

10.3.- ÚS DE DADES PERSONALS (LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES) 

El dret a la protecció de dades de caràcter personal és un dret fonamental reconegut 

jurisprudencialment a partir del que estableix l’article 18.4 CE, recollit a l’EAC i 

desenvolupat per la LOPD. Aquest dret vol garantir que les persones físiques tinguin 

coneixement sobre qui disposa de les seves dades i amb quina finalitat, per poder 

tenir capacitat de decisió sobre el tractament d’aquesta informació. 

Durant aquest primer trimestre acabarem de concretar les actuacions que hem de fer 

en matèria de protecció de dades personals, d’acord a la normativa vigent. 
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11.-  ANNEXOS 

11.1.- ANNEX I:  HORARI MESTRES 
 

IMMA  MARCÉN  (Ed. Infantil –P4 i P5– i C. Inicial –1r. i 2n.–) Escola “Porcel de Cervera” 
 

Dies 
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

09:00–09:30 LECTURA E.INF.–C.IN. HORARI FIX  CENTRE 
(PARES) HORARI FIX  CENTRE LECTURA E.INF.–C.IN. LECTURA E.INF.–C.I. 

09:30–10:00 LL. VERBAL E.INF. 

CATALÀ C. IN.  
HORARI FIX  CENTRE 

(PARES) VALORS  E.I.–C.I. CÀRREC: COOR. LIC 
LL. MATEM. E.INF. 

MATEMATIQ. C. IN.  
10:00–10:30 

CÀRREC: COOR. LIC 
10:30–11:00 

LL. MATEM. E.INF. 

MATEMATIQ. C. IN.  
LL. VERBAL E.INF. 

CATALÀ C. IN.  
D.ENTORN E.INF. 

C. MEDI. C.IN.  
LL. MATEM. E.INF. 

MATEMATIQ. C. IN.  

11:00–11:30 ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO 

11:30–12:00 
LL. MATEM. E.INF. 

MATEMATTIQ. C. IN.  
LL. VERBAL E.INF. 

CATALÀ C. IN.  LL. MATEM. E.INF. 

MATEMATTIQ. C. IN.  
HORARI FIX ZER  

(PARES) 
LL. VERBAL E.INF. 

CATALÀ C. IN.  
12:00–12:30 

D. U. M.  E.INF.  

CASTELLÀ C.IN. 
H6NA. E.INF. (J.MAT.) 
H6NA. C.IN. (J. MAT.) 12:30–13:00 HORARI FIX  CENTRE 

LL. MATEM. E.INF. 

MATEMATIQ. C. IN.  
HORARI FIX  CENTRE 

13:00–15:00 DINAR DINAR COORD. / DINAR DINAR DINAR 

15:00–15:30 D.ENTORN. E.INF.  
C. MEDI C.IN. 

HORARI FIX  ZER 
LL. VERBAL E.INF. 

CASTELLÀ C. IN.  

LL.PLAST.  E.INF.  

CASTELLÀ C.IN. D.ENTORN. E.INF.  
C. MEDI C.IN. 

15:30–16:00 
LL.PLÀSTIC E.IN. 

ART.: PLÀSTICA C.IN.  16:00-16:30 H6NA. E.INF. (J.LING.) 
H6NA. C.IN. (J.LING.) 

HORARI FIX  ZER 

LL. VERBAL E.INF. 
CATALÀ C. IN.  

D.ENTORN. E.INF. 
CASTELLÀ C.IN. 

16:30–17:00 
H6NA. E.INF. (C.ORAL) 
H6NA. C.IN. (C.ORAL) H6NA. E.I.–C.I. (ART.) H6NA. E.I.–C.I. (TUT.) 

17:00–19:30 - - - - - - - - - - 
CLAUSTRE / 

COORDINACIÓ 
- - - - - - - - - - 

 
 

 

Encarnació Corral   Primària  Escola “Porcel de Cervera” 

 

Dies 
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

09:00–09:30 LECTURA CS.M.S. LECTURA CS.M.S. CATALÀ CS.  M.S.   SECRETARIA  ZER 
SECRETARIA  ZER 

09:30–10:00 CATALÀ CS.  M.S.   
MATEMÀT. CS.M.S. DIRECCIÓ ESCOLA SECRETARIA  ZER 

10:00–10:30 
CATALÀ CS.  M.S.   HORARI FIX CENTRE 

10:30–11:00 CATALÀ CS.M.S. DIRECCIÓ ESCOLA HORARI FIX CENTRE 

11:10–11:30 ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO 

11:30–12:00 
HORARI FIX CENTRE 

CATALÀ CS.  M.S.   
SECRETARIA  ZER H. F. C.   (PARES) 

LECTURA CS.M.S. 

12:00–12:30 
DIRECCIÓ ESCOLA MATEMÀT. CS.M.S. 

12:30–13:00 H6NA.CS.M.S.(J.MAT) MATEMÀT. CS.M.S. H. F. C.   (PARES) 

13:00–15:00 DINAR DINAR COORD. / DINAR DINAR DINAR 

15:00–15:30 
MATEMÀT. CS.  M.S.   HORARI FIX ZER EQ. DIRECTIU ZER CASTELLÀ CS.  M.S.   CASTELLÀ CS.  M.S.   

15:30–16:00 

16:00-16:30 
CASTELLÀ CS.  M.S.   HORARI FIX ZER EQ. DIRECTIU ZER 

CATALÀ CS.  M.S.   H6NA.CS.M.S.(C.OR.) 

16:30–17:00 H6NA.CS.M.S.(C.ESC) H6NA. CS. M.S. (TUT) 

17:00–19:30 - - - - - - - - - - 
CLAUSTRE / 

COORDINACIÓ 
- - - - - - - - - - 
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Gs  (Ed. Religiosa)  Escola “Porcel de Cervera” 

 

Dies 
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

09:00–09:30 - - - - - - - - - - LECTURA. E.I.–C.I.   - - - - - - - - - - 

09:30–10:00 - - - - - - - - - - RELIGIÓ   
ED. INF. – C. IN. 

- - - - - - - - - - 

10:00–10:30     

10:30–11:00 - - - - - - - - - - LECTURA CS.  M.S . - - - - - - - - - - 

11:10–11:30 - - - - - - - - - - ESBARJO - - - - - - - - - - 

11:30–12:00 - - - - - - - - - - 
RELIGIÓ CS.  M.S . 

- - - - - - - - - - 

12:00–12:30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

12:30–13:00 - - - - - - - - - - HORARI FIX ZER  
(PARES) - - - - - - - - - - 

13:00–15:00 - - - - - - - - - - COORD. / DINAR - - - - - - - - - - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ma. Teresa Capell  (Ed. Infantil – P-3, P-4  i P-5)  Escola “Abat Ruera” 

 

Dies 
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

09:00–09:30 LECTURA  ED. INF. LECTURA  ED. INF. LECTURA  ED. INF. LECTURA  ED. INF. LECTURA  ED. INF. 

09:30–10:00 LL.VERBAL ED. INF. LL.VERBAL ED. INF. LL.VERBAL ED. INF. D. ENTORN ED. INF. LL.VERBAL ED. INF. 

10:00–10:30 
LL.MATEM.ED. INF. LL.MATEM.ED. INF. LL.MATEM.ED. INF. D. ENTORN ED. INF. 

H6NA.ED. INF. (TAC) 

10:30–11:00 D.U.MAT. ED. INF. 

11:10–11:30 ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO 

11:30–12:00 D.U.MAT. ED. INF. 
VALORS ED. INF.  

HORARI FIX CENTRE D.U.MAT. ED. INF. LL. PLÀSTIC ED. INF. 

12:00–12:30 H6NA.ED. INF. 
(C.O.-EXPR.) H. F. C. (PARES) LL.VERBAL ED. INF. LL. PLÀSTIC ED. INF. 

12:30–13:00 HORARI FIX CENTRE D.U.MAT. ED. INF. 

13:00–15:00 DINAR DINAR COORD. / DINAR DINAR DINAR 

15:00–15:30 
HORARI FIX ZER HORARI FIX CENTRE D. ENTORN ED. INF. 

H6NA. ED. INF. 
(RACONS – JOCS MATEM.) 

D. ENTORN ED. INF. 
15:30–16:00 

16:00-16:30 
HORARI FIX ZER H6NA. ED. INF. 

(COMUNIC.ORAL–COMPR.) 

H6NA. ED. INF. 
(RACONS – JOCS LING.) 

HORARI FIX CENTRE 
LL.MATEM.ED. INF. 

16:30–17:00 H6A. ED. INF. (TUT.) 

17:00–19:30 - - - - - - - - - - 
CLAUSTRE / 

COORDINACIÓ 
- - - - - - - - - - 

 

 
 
 



PLA ANUAL 2018-2019 
 

GENERALITAT DE CATALUNYA                                                                                     ZER "Pedrera” 
Departament d'Ensenyament                                                                                  LES GARRIGUES 

47 

Margarida Cambray  – Tutora Cicle Inicial (1r. i 2n.) Escola “Abat Ruera” 

 

Dies 
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

09:00–09:30 LECTURA C. IN. LECTURA C. IN. H. F. C. (PARES) LECTURA C. IN. LECTURA C. IN. 

09:30–10:00 CATALÀ  C. IN. VALORS C.In. /Rel  CON. MEDI C. IN. CATALÀ  C. IN. 

10:00–10:30   HORARI FIX CENTRE CON. MEDI C. IN.  

10:30–11:00 H6NA. C.  IN.  (TAC) CATALÀ  C. IN. CATALÀ  C. IN.  HORARI FIX CENTRE 

11:10–11:30 ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO 

11:30–12:00 
HORARI FIX CENTRE HORARI FIX CENTRE 

CATALÀ  C. IN. CASTELLÀ  C. IN. MATEMÀT. C. IN. 

12:00–12:30 
MATEMÀT. C. IN. CASTELLÀ  C. IN. HORARI FIX CENTRE 

12:30–13:00 H6NA. C. IN. (EX. ESC.) HORARI FIX CENTRE 

13:00–15:00 DINAR DINAR COORD. / DINAR DINAR DINAR 

15:00–15:30 
HORARI FIX ZER MATEMÀT. C. IN. CON. MEDI C. IN. MATEMÀT. C. IN. CASTELLÀ  C. IN. 

15:30–16:00 

16:00-16:30 
HORARI FIX ZER 

CASTELLÀ  C. IN. 
H6NA. C.  IN.   
(RAC. MATEM.) 

H6NA. C.  IN.  

(COMP. ORAL) 

H6NA. C.  IN.  (TAC) 

16:30–17:00 H6NA. C. IN. (R.LING.) H6NA. C.  IN.  (TUT.) 

17:00–19:30 - - - - - - - - - - 
CLAUSTRE / 

COORDINACIÓ 
- - - - - - - - - - 

 
 
 
 

Vicent Peribáñez  (Educació Física) – Tutor Cs. Mitja i Superior (3r., 4t i 5è.) Escola “Abat Ruera”  
 

Dies 
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

LLOC PUIGGRÒS PUIGGRÒS PUIGGRÒS PUIGGRÒS ESPLUGA 

09:00–09:30 
H. F. C. DESPLAÇAMENT 

HORARI FIX CENTRE LECTURA CS.M.S. LECTURA CS.M.S. ED. FÍSICA 
CS. M.-S. 09:30–10:00 

VALORS CS. M.S. 
CASTELLÀ  CS. M.S. CON. MEDI CS. M.S 

10:00–10:30 HORARI FIX CENTRE 
H. F. C. (PARES) CON. MEDI CS. M.S PSICOMOTRICITAT 

ED.INF. – C.IN. 10:30–11:00 CASTELLÀ  CS. M.S. CÀRREC: AC.-SER. 

11:10–11:30 ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO (DESPLAÇ.) 

PUIGGRÒS 

11:30–12:00 HORARI FIX CENTRE CÀRREC: AC.-SER. CÀRREC: ESPORTS CASTELLÀ  CS. M.S. HORARI FIX CENTRE 

12:00–12:30 
CÀRREC: ESPORTS CON. MEDI CS. M.S PSICOMOT. ED. INF. CASTELLÀ  CS. M.S. ED. FÍSICA C. IN. 

12:30–13:00 

13:00–15:00 DINAR DINAR COORD. / DINAR DINAR DINAR 

LLOC PUIGGRÒS ESPLUGA PUIGGRÒS PUIGGRÒS PUIGGRÒS 

15:00–15:30 
PSICOMOT. ED. INF. PSICOMOTRICITAT 

ED.INF. – C.IN. 
H6NA. CS.M.S. (TAC) HORARI FIX ZER 

CASTELLÀ  CS. M.S. 

15:30–16:00 H6NA.C. M.S. (TUT.) 

16:00-16:30 
ED. FÍSICA C. IN. 

ED. FÍSICA 
CS. M.-S. 

ED. FÍSICA CS. M.S. HORARI FIX ZER ED. FÍSICA CS. M.S. 
16:30–17:00 

17:00–19:30  - - - - - 
CLAUSTRE / 

COORDINACIÓ 
- - - - - - - - - - 
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Anna Ma.  Gómez  (Llengua Anglesa)   ZER “Pedrera” – Itinerància 
 

Dies 
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

LLOC PUIGGRÒS ESPLUGA PUIGGRÒS ESPLUGA ESPLUGA 

09:00–09:30 LECTURA CS.  M.S.   LECTURA INF.–C.IN.   LECTURA C. IN.   LECTURA C. M.S.   
HORARI FIX  CENTRE 

(PARES) 
09:30–10:00 

ENGLISH CS.  M.S.   ENGLISH INF.–C.IN.   ENGLISH C.  IN.   ENGLISH CS.  M.S.   
10:00–10:30 

ENGLISH CS.  M.S.   
10:30–11:00 HORARI FIX CENTRE CÀRREC: C.E. ZER HORARI FIX  CENTRE 

(PARES) HORARI FIX CENTRE 

11:10–11:30 ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO 

11:30–12:00 
ENGLISH C. IN. 

CÀRREC: C.E. ZER ENGLISH ED.INF. 
ENGLISH INF.–C.IN.   CÀRREC: C.E. ZER 

12:00–12:30 
H.6NA. CS.  M.S.  (TAC) ENGLISH CS.  M.S.   

12:30–13:00 ENGLISH ED.INF. HORARI FIX CENTRE H.6NA. INF.–C.IN.   

13:00–15:00 DINAR DINAR COORD. / DINAR DINAR DINAR 

LLOC ESPLUGA PUIGGRÒS ESPLUGA PUIGGRÒS ESPLUGA 

15:00–15:30 HORARI FIX ZER 

 
ENGLISH ED.INF. EQ. DIRECTIU ZER CÀRREC: C.E. ZER CÀRREC: C.E. ZER 

15:30–16:00 

16:00-16:30 
HORARI FIX ZER CÀRREC: C.E. ZER EQ. DIRECTIU ZER 

H6NA.CS. M.S.  

(REC. LING.) 
HORARI FIX CENTRE 

DESPLAÇAMENT 
16:30–17:00 

17:00–19:30 - - - - - - - - - - 
CLAUSTRE / 

COORDINACIÓ 
 - - - - - 

 
 
 
 
 

Marta Gelonch (Laura Zaragoza – Subs.) (Artística: Música)   ZER “Pedrera” – Itinerància 

 

Dies 
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

LLOC ESPLUGA PUIGGRÒS ESPLUGA ESPLUGA PUIGGRÒS 

09:00–09:30 REFORÇ INF.C. IN. 
HORARI FIX CENTRE 

DESPLAÇAMENT 

H. F. C. (PARES) LECTURA INF.C. IN. 
H. F. C. (PARES) 

09:30–10:00 REFORÇ CS. M.S. 
MÚSICA CS. M.-S. 

LL.MUSICAL E.I.-C.I. 

10:00–10:30 
REFORÇ CS. M.S. 

HORARI FIX CENTRE H6NA. INF.-C.IN.(ART.) H6NA. ED. INF.  

10:30–11:00 MÚSICA CS. M.-S. HORARI FIX CENTRE H6NA.CS. M.S.(ART.) MUSICA C. IN. (TAC) 

11:10–11:30 ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO 

11:30–12:00 MÚSICA CS. M.-S. 
PLÀSTICA C. IN. VALORS CS. M.-S. C. MEDI CS. M.-S. PLÀSTICA CS. M.-S. 

12:00–12:30 H6NA.CS. M.S.(ART.) 

12:30–13:00 HORARI FIX CENTRE H6NA. C. IN.(ART.) H6NA. INF.-C.IN.(MAT.) C. MEDI CS. M.-S. H6NA.CS. M.S.(ART.) 

13:00–15:00 DINAR DINAR COORD. / DINAR DINAR DINAR 

LLOC PUIGGRÒS ESPLUGA ESPLUGA PUIGGRÒS ESPLUGA 

15:00–15:30 
MUSICA C. IN. C. MEDI CS. M.-S. PLÀSTICA CS. M.-S. MÚSICA CS. M.-S. HORARI FIX ZER 

15:30–16:00 

16:00-16:30 LL. MUSICAL. ED. INF.  LL. MUSICAL 
ED. INF. – C. IN. 

H6NA.CS. M.S.(ART.) 
LL. MUSICAL. ED. INF.  HORARI FIX ZER 

16:30–17:00 H6NA.INF.  (C.ORAL) H6NA.CS. M.S.(TAC.) 

17:00–19:30 - - - - - - - - - - 
CLAUSTRE / 

COORDINACIÓ 
- - - - - - - - - - 
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Núria Reñé  (Ed. Religiosa)  Escola “Abat Ruera” 

 

Dies 
Hora 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

09:00–09:30 - - - - - Lectura Cs. M.S. - - - - - - - - - - - - - - - 

09:30–10:00 - - - - - 
Religió Cs. M.S. 

- - - - - - - - - - - - - - - 

10:00–10:30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

10:30–11:00 - - - - - Ref.Ed. Inf.(PARES) - - - - - - - - - - - - - - - 

11:10–11:30 - - - - - Esbarjo - - - - - - - - - - - - - - - 

11:30–12:00 - - - - - 
Religió Ed. Inf. 

- - - - - - - - - - - - - - - 

12:00–12:30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

12:30–13:00 - - - - - Hor. Fix Centre/ZER   - - - - - - - - - - - - - - - 

13:00–15:00 - - - - - Dinar - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 

Celi  Vilà  Direccció  ZER  i  Escola “Abat Ruera” 
 

Dies 
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

09:00–09:30 REFORÇ  C. IN. REFORÇ  C. IN. DIRECCIÓ ZER 
DIRECCIÓ ESCOLA  

LECTURA CS. M.S. 

09:30–10:00 
HORARI FIX CENTRE DIRECCIÓ ZER 

HORARI FIX CENTRE 
MATEMAT. CS. M.S. 

10:00–10:30 
MATEMAT. CS. M.S. HORARI FIX CENTRE 

10:30–11:00 HORARI FIX CENTRE DIRECCIÓ ZER CATALÀ  CS. M.S. 

11:10–11:30 ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO ESBARJO 

11:30–12:00 MATEMAT. CS. M.S. MATEMAT. CS. M.S. CATALÀ  CS. M.S. DIRECCIÓ ZER 
DIRECCIÓ ZER 

(PARES)  

12:00–12:30 
CATALÀ  CS. M.S. DIRECCIÓ ZER HORARI FIX CENTRE DIRECCIÓ ZER 

DIRECCIÓ ESCOLA 

(PARES)  12:30–13:00 

13:00–15:00 DINAR DINAR COORD. / DINAR DINAR DINAR 

15:00–15:30 
MATEMAT. CS. M.S. CATALÀ  C. MIT. 

EQUIP DIRECTIU 
ZER 

HORARI FIX ZER DIRECCIÓ ESCOLA  
15:30–16:00 

16:00-16:30 
H6NA. CS. M.S. 

(Racons Lingüístics) 

H6NA. CS. M.S. 
(Racons Matemàtics) 

EQUIP DIRECTIU 
ZER 

HORARI FIX ZER DIRECCIÓ ZER 
16:30–17:00 

17:00–19:30 - - - - - - - - - - 
CLAUSTRE / 

COORDINACIÓ 
- - - - - - - - - - 
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11.2.- ANNEX II - OBJECTIUS DE MILLORA DELS RESULTATS D’AVALUACIÓ 

11.2.1.- FONAMENTS 

Després d’analitzar els resultats d’avaluació, tant interna com externa, del passat curs 

2017-18, Memòria Anual, punt nº 6.2, de les pàgines 18 a 34, i més concretament als 

punts 10.2.7 i 10.2.8, de les pàgines 32 a 34, on es detecten i relacionen les 

competències que són susceptibles de millora, es proposa i prioritzen dos objectius 

de millora per a aquest 2017-18:  

1- “Millorar la competència en resolució de problemes, mesura, espai i forma dels 
alumnes de C. Inicial i C. Mitjà en l’àmbit matemàtic”.  

2- “Millorar les tres dimensions, comprensions oral i lectora i expressió escrita, en 
llengua anglesa al cicle Superior”. 

 

11.2.2.- PROPOSTES SOBRE LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 
 

   

ÀMBIT  DE  MILLORA:  Matemàtic.  En l’ àrea de matemàtiques. 
   

ÀMBIT  COMPETENCIAL: - Resolució de problemes. 
  

OBJECTIU  DE  MILLORA:  Millorar la resolució de problemes. 
  

ÀMBIT  D’APLICACIÓ:  Educació Primària: cicles inicial i mitjà 
  

OBJECTIUS   ACTUACIONS 

1.- Aplicar estratègies per resoldre problemes.   1.1- Cerca de les paraules clau dels 

problemes. 

1.2- Seqüenciació dels passos a seguir en la 

resolució de problemes. 

1.3- Disseny de croquis dels problemes. 

1.3-  Dedicació d’un dia a la setmana a la 

lectura comprensiva, guiada per part del 

mestre, de problemes. 

2.- Utilitzar  eines de consulta per accedir a la 
comprensió de textos. 

 

  2.1- Introducció a la resolució competencial 

de problemes amb les tauletes digitals 

3.- Localitzar, detectar i comprendre con-
ceptes matemàtics específics, treballats, 
en cada enunciat. 

  3.1 Incorporació de conceptes específics  de 

cada tema. 

3.2 Interpretació amb el grup multinivell de 
l’aula de les operacions adients a cada 
enunciat. 

    

    

INDICADORS:  - Índex de millora detectat en la realització en les proves internes de final de 
cicle. 

- Nombre d’activitats de resolució de problemes aplicats a la classe. 

- Nivell d’ús de les tecnologies (tauleta digital) utilitzades per a la resolució de 
problemes. 

- Taxa d’alumnes que han millorat la resolució de problemes. 
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11.2.3.- PROPOSTES SOBRE MESURA, ESPAI I FORMA 
   

ÀMBIT  DE  MILLORA:  Matemàtic En l’ àrea de matemàtiques. 
   

ÀMBIT  COMPETENCIAL: - Mesura, espai i forma 
  

OBJECTIU  DE  MILLORA:  Millorar la dimensió mesura,  espai i forma. 
  

ÀMBIT  D’APLICACIÓ:  Educació Primària: cicles inicial i mitjà 
  

OBJECTIUS   ACTUACIONS 

1.- Reconèixer i representar figures des de 
diferents perspectives. 

2.-  Interpretar posicions relatives en l’espai. 

  1.1- Representació de figures a la quadrícula. 

2.1- Interpretació de la posicions dels 

objectes. 

 

3.- Representar figures aplicant la relació 
àrea-superfície. 

4.- Investigar la relació entre figures a partir 
de la seva transformació. 

 

  3.1- Disseny d’activitats, en un context 

significatiu, de representació en el pla de 

figures tenint en compte la superfície-àrea.  

4.1- Descripció del moviment d’una figura 

geomètrica en l’espai 
 

5. -  Interpretar plànols d’itineraris. 
 6. -  Construcció  i representació sobre el paper 
de polígons. 

  5.1 Realització de plànols de recorreguts diversos. 

6.1 Utilització del regle i l’escaire per construir 

polígons . 
    

    

INDICADORS:  - Índex de millora detectat en la realització en les proves internes de final de 
cicle. 

- Nombre d’activitats de resolució d’exercicis d’espai i forma aplicats a la classe. 

- Nivell d’ús del regle, l’escaire i els recursos digitals (tauleta) utilitzats per a 
ampliar la capacitat de raonament espacial. 

- Nombre d’activitats d’interpretació de recorreguts en l’espai. 

- Taxa d’alumnes que han millorat la resolució de problemes. 

 
 

 

11.2.4.- PROPOSTES DE COMPRENSIÓ ORAL I  LECTORA  
   

ÀREA  DE  MILLORA:  Lingüística.          En llengua  anglesa. 
   

ÀMBIT  COMPETENCIAL: - Comprensió oral i lectora 
  

OBJECTIU  DE  MILLORA:  Millorar la competència oral en l’ àmbit lingüístic. 
  

ÀMBIT  D’APLICACIÓ:  Educació Primària: cicle superior  
  

OBJECTIUS   ACTUACIONS 

1.-Obtenir informació concreta i explícita d’ 
un text. 

2.-Interpretar l’ informació de comunicacions  
o textos orals. 
3.-Reorganitzar la informació d’un text. 
4.-Comprendre i interpretar el sentit i la idea 
global d’ un text. 
 

  1.1-Localitzar,detectar i respondre preguntes 

concretes i explícites  al text. . 

1.2- Realitzar interferències en un text oral  a 

partir del context o la situació tenint en 

compte els seus coneixements previs. 

1-3-Ordenar i estructurar la informació d’ un 

text. 
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1.4- Identificar i expressar la idea central i 

global d’ una lectura. 
    

    

INDICADORS: - Índex de millora detectat en la realització en les proves internes de final de cicle 
i Prova de 6è. 

- Taxa d’alumnes que han millorat l’ obtenció d’ informació concreta d’un text 
oral 

-Taxa d’ alumnes que han millorat en l’ interpretació de l’ informació en una 
comunicació, situació o context oral. 

- Taxa d’ alumnes que reorganitzen i organitzen la informació d’ un text. 

- Increment positiu dels resultats en la comprensió oral. 
- Increment positiu dels resultats en la comprensió lectora. 
  

 

 

11.2.5.- PROPOSTES D’EXPRESSIÓ ESCRITA  
   

ÀREA  DE  MILLORA:  Lingüística.          En llengua anglesa. 
   

ÀMBIT  COMPETENCIAL: - Expressió escrita 
  

OBJECTIU  DE  MILLORA:  Millorar la competència escrita en l’ àmbit lingüístic. 
  

ÀMBIT  D’APLICACIÓ:  Educació Primària:  cicle superior. 
  

OBJECTIUS   ACTUACIONS 

1.- Millorar el nivell d’expressió 
escrita de l’alumnat d’aquest 
cicle. 

  1.1- Organització i estructuració d’un text amb 

adequació, coherència i cohesió. 

1.2- Producció de textos adequats a la situació 

comunicativa i amb l’ajut de suports. 

1.3- Revisió del text per millorar-lo en funció de la 

situació comunicativa i amb ajuts de suports 

específics. 

1.4- Utilització i ampliació del vocabulari concret i 

específic, dels connectors, signes de puntuació, 

frases fetes.... i la seva correcta ortografia. 

1.5.-  Aplicació d’estratègies específiques per a la 

producció i revisió de textos en llengua anglesa. 

1.6.-Realització de diferents tipologies textuals comu-

nicatives i actuals. 
 

    

    

INDICADORS

: 

- Índex de millora detectat en la realització en les proves internes de final de cicle i 
Prova de 6è. 

- Taxa d’alumnes que han millorat la seva expressió escrita. 

- Nombre d’alumnes detectats que han augmentat les seves produccions escrites 
amb coherència i sentit crític i valoració personal.  

- Grau de satisfacció en l’ús d’estratègies i materials per comunicar-se per escrit en 
diferents situacions. 

- Increment positiu dels resultats en l’expressió escrita. 
- Nivell d’ús de les tecnologies pel que fa a la producció textual. 

- Índex d’alumnat que realitza diferents tipologies comunicatives i d’ac-
tualitat. 
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11.3.- ANNEX III  – MODEL CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
 

Les persones sotasignades, 

pare, mare, tutor/a,   

de l’alumne/a,  

l’entorn educatiu, Ajuntament, Consell Comarcal i EAP (Serveis Educatius) 

i el director de l’escola “...”,     
 

reunits a la localitat de  ... i, conscients que l’educació dels nens i nenes implica l’acció 

conjunta de la família, de l’escola i també de l’entorn educatiu, signem aquesta carta de 

compromís educatiu, la qual comporta els següents  COMPROMISOS: 

1.- Per part del centre 

1.1.-  Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la 

personalitat de l’alumne o alumna. 

1.2.-  Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar. 

1.3.-  Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de 

l’alumne o alumna. 

1.4.-  Informar la família del projecte educatiu, lingüístic i de les normes d’organització i 

funcionament del centre. 

1.5.-  Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el 

rendiment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i lliurar a la família els 

resultats de les avaluacions. 

1.6.-  Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per 

atendre les necessitats específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne 

informada la família. 

1.7.-  Mantenir comunicació regular amb la família, amb un mínim de dues (2) tutories 

al llarg del curs, per informar-la de l’evolució  acadèmica i personal de l’alumne o 

l’alumna. 

1.8.-  Comunicar a la família qualsevol circumstància que sigui rellevant per al seu  

desenvolupament acadèmic i personal. 

1.9.-  Atendre, el més aviat possible, les peticions d’entrevista o de comunicació que 

formuli la família intentant facilitar, en la mesura possible, la conciliació de l’horari 

laboral de la família amb l’horari de l’escola. 

1.10.- Facilitar a les famílies la informació dels estaments de l’entorn (Ajuntament, EAP, 

Serveis Socials, ZER, IES...) i col·laborar-hi en aquelles gestions referents a 

temes d’educació. 

1.11.- Involucrar, des de l’inici de cada curs, a tota la comunitat educativa (professorat, 

alumnat, famílies i entorn educatiu) en el compliment i manteniment d’aquestes 

condicions que permeten un correcte aprofitament dels ensenyaments que 

s’imparteixen a l’escola. 

1.12.- Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si 

escau, el contingut, en el termini d’un curs escolar. 
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2.- Per part de la família 

2.1.- Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat, la de 

l’equip directiu i la d’aquelles altres persones que intervenen en les activitats de 

l’escola. 

2.2.- Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i acceptar i afavorir les 

complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre. 

2.3.- Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, 

en particular, les que afecten la convivència escolar i el  desenvolupament  normal  

de  les  classes. 

2.4.- Respectar les mesures correctores que estableixi el centre i atendre el seu 

compliment. 

2.5.- Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència 

regular i puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques 

encomanades pel professorat. 

2.6.- Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el 

material per a l’activitat escolar. 

2.7.- Adreçar-se directament al centre per contrastar les possibles discrepàncies, 

coincidències o suggeriments en relació a la formació del fill o filla. 

2.8.- Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés 

d’aprenentatge i per al seu desenvolupament personal. 

2.9.- Atendre, amb la major rapidesa possible, les peticions d’entrevista o de 

comunicació que formuli l’escola. 

2.10.- Respectar i atendre els criteris i mesures que proposi l’escola i que puguin afavorir 

el rendiment escolar del fill o filla. 

2.11.- Comunicar a l’escola (al tutor/a o director) qualsevol situació que posi en perill la 

integritat física o psicològica i/o suposi la vexació o humiliació de qualsevol 

alumne/a o qualsevol membre de la comunitat educativa. 

2.12.- Implicar-se activament en la vida de l’escola (AMPA, Consell Escolar, 

Assemblees, ...)  i participar en les activitats que s’hi organitzin. 

2.13.- Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos. 

2.14.- Revisar conjuntament amb l’escola el compliment dels compromisos de la carta i, 

si escau, el contingut, en el termini d’un curs escolar. 

3.- Per part de l’entorn educatiu 

(Ajuntament, serveis del Consell Comarcal, Serveis Educatius (EAP), ZER). 

3.1.-Col·laborar amb l’escola per treballar conjuntament en temes referents a l’educació 

i prestació social. 

3.2.-Coordinar-se regularment amb els mestres de l’escola i amb les altres entitats de 

l’entorn. 

3.3.-Facilitar espais i recursos per a l’atenció de l’alumnat fora de l’horari escolar. 

3.4.-Aplicar els recursos necessaris per atendre a un bon manteniment i conservació de 

l’edifici de l’escola. 

3.5.-Facilitar recursos per atendre aquella franja d’alumnat amb pocs recursos 

econòmics i en risc d’exclusió social. 
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3.6.-Elaborar projectes d’intervenció social d’acord amb les problemàtiques detectades 

per tal d’implementar actuacions de manera coordinada. 

3.7.-Seguiment de les famílies d’alumnes amb qualsevol tipus de dificultat, ja sigui 

educativa, social o econòmica. 

3.8.-Revisar amb les entitats de l’entorn el compliment d’aquests compromisos i, si 

escau, el contingut, en el termini d’un curs escolar. 

4.- Per part de l’alumne/a 

4.1.- Vetllar per obtenir bons resultats acadèmics. Mostrar interès, participant i 

col·laborant en la dinàmica de treball i amb actitud positiva. 

4.2.- No excloure ningú de participar en les activitats del grup. 

4.3.- Col·laborar en el bon ambient de l’escola i vetllar sobre el meu comportament i 

actitud. 

4.4.- Complir la normativa vigent; mostrar una actitud de respecte vers els companys i 

companyes, professorat, monitors i monitores i tot el personal que intervé a 

l’escola. 

4.5.- Tenir cura del mobiliari, del estris i del material de l’escola, sigui propi o comú i 

col·laborar en el manteniment de l’ordre i neteja dels espais de l’escola. 

4.6.- Ajudar i responsabilitzar-me de les tasques que m’encomanin. 

4.7.- Respectar les diferències, entenent que tots i totes tenim els mateixos drets i 

deures i que no depenen de l’edat ni del lloc de procedència. Col·laborar per fer 

de l’escola un lloc segur i no discriminar ningú pel seu origen, aspecte, sexe ni per 

la seva manera de ser. 

4.8.- Generar un ambient favorable a l’estudi, una conducta correcta i un clima d’ordre i 

silenci, tant a la classe com en la resta d’espais de l’escola (passadissos, 

menjador, lavabos, espais d’esbarjo, autobús, ...) 

4.9.- Dur sempre l’agenda per anotar les tasques a fer, fent-la servir de contacte entre 

l’escola i la família. 

4.10.- Denunciar davant d’un adult (família, tutor/a o director) qualsevol situació que posi 

en perill la integritat física o psicològica i/o suposi la vexació o humiliació de 

qualsevol alumne/a o qualsevol membre de la comunitat educativa. 

4.11.- Protegir els meus drets i els dels altres. 

4.12.- Respectar les propietats dels altres. 

4.13.- Revisar conjuntament amb l’escola i la meva família el compliment dels 

compromisos de la carta i, si escau, el contingut, al llarg del curs. 

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu. 
 

 

Signatures, 
La família,  L’escola, 
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11.4.- ANNEX IV – AUTORITZACIÓ ÚS D’IMATGES 
 

La ZER “Pedrera” (http://agora.xtec.cat/zer-pedrera/) , formada per les escoles  

   “Abat Ruera” (http://agora.xtec.cat/zer-pedrera/escola-abat-ruera/) i  
   “Porcel de Cervera” (https://agora.xtec.cat/zer-pedrera/categoria/ceip-porcel-de-cervera/)  

 

disposem a Internet d’un espai web  i blocs on informem i fem difusió de les 
nostres activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars. 

En aquestes pàgines web i blocs s’hi poden publicar imatges en les quals 
apareguin, individualment o en grup, alumnes realitzant les esmentades 
activitats. 

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la 
Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a 
l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest 
centre i de la ZER us demana el consentiment als pares o tutors legals per poder 
publicar fotografies on apareguin els vostres fills i filles on aquests o aquestes 
siguin clarament identificables. 

 

En/Na                                                             , pare, mare, tutor/a legal 
 

amb DNI o passaport nº                             ,             SÍ                       NO  

 
AUTORITZO  

que la imatge del meu fill/a,                                                                                   , 

pugui aparèixer en fotografies (clarament identificable) corresponents a activitats 
escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre o la 
ZER o altres institucions de la comunitat educativa i publicades a les pàgines 
web, –filmacions destinades a difusió pública no comercial– fotografies per a 
revistes o publicacions d’àmbit educatiu. 

Aquesta autorització serà valida per al present curs escolar 2018-2019, amb 
efectes des de l’1 de setembre de 2018 fins al 31 d’agost de 2019. 
 

Signatura pare, mare, tutor legal 

 

 
 

 

 

Puiggròs, a      d’             de20       . 

 
  

 

 

http://agora.xtec.cat/zer-pedrera/
http://agora.xtec.cat/zer-pedrera/escola-abat-ruera/
https://agora.xtec.cat/zer-pedrera/categoria/ceip-porcel-de-cervera/
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