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CURS 2021-2022

ANY PACTE

Benvinguts a tota la comunitat a un nou
curs. Aquest és un any especial per
nosaltres perquè, tal i com us vam
informar al juny del 2021, l'escola
participarà en el Programa d'Acceleració
de la Transformació Educativa.

Aquest programa promogut pel
Departament d'Educació tindrà una
durada de tres anys i ens ajudarà a
preparar l'escola per les necessitats de la
societat d'avui dia amb l'ajuda d'una
facilitadora que ens acompanyarà i guiarà
al llarg de tot aquest procés.

En aquests tres anys, tota la comunitat
haurem de fer un treball de reflexió i
recerca i anar introduint els canvis perquè
el nostre alumnat finalitzi la seva etapa de
primària una mica més preparat per
aconseguir adaptar-se a la societat.

 LA
SEGURETAT

DE
L'ALUMNAT
CONTINUA

SENT LA
NOSTRA

PRIORITAT

No podem oblidar que el Covid-19 encara viu
entre nosaltres i tot i que hi ha mesures que
s'han relaxat, no és el moment de tornar a una
dinàmica pre-covid. No ens hem d'oblidar que
la seguretat de tot l'alumnat continua sent la
nostra prioritat i volem continuar fent de
l'escola un espai segur.

A les reunions d'inici de curs ja s'ha explicat les
mesures del pla d'organització per aquest inici
de curs a totes les famílies.

Que tingueu un bon inici de curs.

Equip directiu
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NOVETATS DEL CURS

Aquest curs l'iniciem amb l'experiència del
curs anterior. Hi ha dinàmiques i normatives
que es van instaurar degut a la pandèmia i
que encara es mantindran un any més.

Les paraules traçabilitat i confinament ja no
ens resulten estranyes i formem part de la
nova documentació creada en el pla
d'organització de centre. Iniciem el nou curs
mantenint moltes de les mesures que tan bé
van funcionar el curs passat. No podem
oblidar que tot i ser un any diferent, els
efectes de la covid-19 es van minimitzar
gràcies a l'esforç realitzat per tota la
comunitat educativa.
 
Les novetats d'aquest curs són que els
pares i mares d'educació infantil poden
entrar al pati per portar i recollir els seus
infants, que ja no prendrem la temperatura
a l'entrada de l'escola i que si al pati es
manté el grup estable ens podrem treure la
mascareta.

Aquest estiu, la brigada de l'Ajuntament de
Calldetenes ens ha arreglat la cuineta del
pati, ens ha fet un escenari i ens ha plantat
cinc moreres. Us recordem que totes
aquestes actuacions van sorgir del projecte
que vam fer amb les famílies "el pati que
volem" 

Una altre novetat és que el menjador passa
a estar gestionat per l'AFA de l'escola i han
contractat una coordinadora que treballarà
a l'escola de 9:00h a 15:00h

Acadèmicament, us informem que aquest
any tot l'alumnat de primària farà tres hores
de projectes setmanals, que els nens de sis i
set anys començaran la setmana fent
assemblees i que recuperem les colònies
per primària passant la piscina a P4 i P5.
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1. OBJECTIUS ESTRATÈGICS DE L’ESCOLA

A la PGA hi ha estipulats els Objectius Estratègics que figuren al PEC, i en
conseqüència els indicadors, estratègies, activitats, responsables de les activitats i
temporització de les activitats corresponents, per tal de desplegar i fer el seguiment
de la millora d’aquests Objectius del centre.

Objectiu prioritari que promou el Departament d’Ensenyament:

1. L'objectiu prioritari del sistema educatiu català és desenvolupar un model
educatiu alineat amb l'Agenda 2030, que es concreta en els objectius de
desenvolupament sostenible (ODS) i que es basa en el treball competencial,
amb una capacitat d'adaptació als canvis constants, que situï les i els
alumnes com a protagonistes actius del seu procés d'aprenentatge i com a
ciutadanes i ciutadans crítics en una societat democràtica.

Objectius estratègics propis de la nostra escola:

1. Millorar l’èxit escolar de tot l’alumnat de l’escola.
2. Millorar la cohesió social
3. Millorar l’organització del centre.
4. PAcTE

Objectiu Covid

Degut a la pandèmia de Covid-19, aquest curs continuem amb l’objectiu.

1. Covid-19



Objectius i
indicadors

Curs 2021/22

Escola Sant Marc



L'ALUMNAT
MILLORAR L 'ÈXIT ESCOLAR DE

 Primer objectiu



INDICADORS

Proposta d’indicadors per la millora de l’èxit escolar pel curs 2021-22

● Índex d’alumnat que superen l’àmbit lingüístic en acabar el nivell de sisè (nombre d’alumnat que superen l’àmbit/ total d’alumnat
avaluats)x100.

El curs 2020-21 va aprovar un 100%. Per aquest curs proposem que el 95% de l’alumnat aprovi, amb un índex d’acceptació del 93%.

● Índex d’alumnat que superen l’àmbit matemàtic en acabar el nivell de sisè (nombre d’alumnat que superen l’àmbit/ total d’alumnat
avaluats)x100.

El curs 2020-21 va aprovar un 100%. Per aquest curs proposem que el 95% de l’alumnat aprovi, amb un índex d’acceptació del 93%.

● Índex d’alumnat que superen l’àmbit de coneixement del medi en acabar el nivell de sisè. (nombre d’alumnat que superen l’àmbit/
total d’alumnat avaluats)x100.

El curs 2020-21 va aprovar un 100%. Per aquest curs proposem que el 95% de l’alumnat aprovi, amb un índex d’acceptació del 93%.

● Índex d’alumnat que superen la prova de competències bàsiques de sisè d’anglès (franges mitja-baixa/mitja-alta/alta) (Nombre
d’alumnat que superen la prova/nombre d’alumnat que fan la prova)x100

El curs 2020-21 va aprovar un 79,2%. Per aquest curs proposem que el 85% de l’alumnat aprovi, amb un índex d'acceptació del 82%.

● Índex d’alumnat a la franja mitja-alta/alta de la prova de competències bàsiques de sisè de coneixement del medi (Nombre
d’alumnat que superen la prova en la franja mitja-alta/alta/Nombre d’alumnat que fan la prova)x100

El curs 2020-21 va aprovar un 75%. La mitjana dels 3 últims anys va ser de 61,5%. Es proposa mantenir aquest 75% amb un grau
d’acceptació de 70%
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● Índex d’alumnat que superen les proves diagnòstiques de 2n (% d'alumnat que aproven llengua catalana + % d’alumnat que aproven
llengua castellana + %d’alumnat que aproven matemàtiques/3)

El curs 2020-21 va aprovar un 94,75%. Per aquest curs proposem que sigui del 96% amb un índex d’acceptació del 94,75%

● Número d’hores que el professorat ha destinat a formar-se o a fer reunions que repercuteixin en la millora de diferents aspectes de
l’escola. (Número d’hores que dedica cada docent a formar-se a nivell individual o a nivell d’escola/ Número de docents)

La mitjana d’hores del curs passat va ser  de 27,5 hores per mestre. Per aquest curs proposem manetnir la mitjana de 27,5 hores tenint en
compte que l’objectiu del curs passat es va assolir amb un  137,5% i que el projecte PACTE ens farà dedicar moltes hores en exclusiva.

ESTRATÈGIA: Implementació del treball competencial al centre
1.1 Implementació del treball competencial al centre

Indicador: Iniciar un registre d’activitats competencials

ACTIVITATS
Trimestre

RESPONSABLE1r 2n 3r
1.1.1.1 Millorar la motivació per aprendre de l’alumnat

Posar a l’alumnat al centre de l’escola. X X X Claustre
1.1.1.2 Implementar el treball cooperatiu i col·laboratiu a l’escola.

Posar dintre de l’horari setmanal 3 hores de projectes on es treballi el treball cooperatiu i col·laboratiu. X X X Claustre
1.1.1.3 Implementar el treball per ambients a la comunitat dels petits i la dels mitjans X X X Comunitats

1.1.1.4 Implementar el treball per projectes a Primària.
Crear el projecte periodistes a la comunitat dels grans.

Crear un projecte d’escola en el que participem tots X X X Comunitats mitjans i grans
1.1.1.5 Fer activitats per obtenir les competències d’aprendre a ser, a fer, a conèixer i a conviure X X Consell directiu

1.1.1.6 Fer activitats per assolir la competència d’autonomia i inciativa personal X X Consell directiu
1.1.1.7 Generar la presència habitual de rotllanes, converses, treball grupal per compartir identitats,

aprenentatges i vivències. X X X Tutories
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1.1.1.8 Crear pràctiques d’aprenentatge basades en els set principis de l’aprenentatge. X X X Consell directiu i claustre
Revisió de la competència comunicativa i lingüística

Indicador: Índex d’alumnat que supera l’àmbit lingüístic al finalitzar sisè
ACTIVITATS 1r 2n 3r RESPONSABLE

1.1.2.1 Revisar i actualitzar el projecte lingüístic del centre, incorporar les competències lingüístiques a totes
les programacions.

Començar a elaborar el projecte lingüístic X X X Cap d’Estudis
1.1.2.2 Continuar amb el treball transversal des de totes les àrees pel que fa a la comprensió lectora,

expressió oral i escrita de l’alumnat
Continuar participant en els certàmens i concursos literaris

Treballar l’expressió escrita de manera sistemàtica per treballar totes les tipologies textuals en llengua
catalana i castellana.

Fer exposicions orals en tots els nivells de l’escola (de P3 a sisè) en català, castellà i anglès.
Projecte amb el Bibliobús a la comunitat dels mitjans. X X X Cap d’Estudis i tutories

1.1.2.4 Repensar el tractament del plurilinguisme
Treure el llibre de Castellà a tota Primària

En l’horari posar Àmbit lingüístic per referir-se a les assignatures de llengua catalana i llengua
castellana per tal de relacionar les dues llengües X X X Grup impulsor

1.1.2.5 Sistematitzar les proves ACL i Pacbal X Cap d’Estudis
1.1.2.8 Elaborar material didàctic per nivells en substitució dels llibres de text d'anglès a la comunitat dels

mitjans X X X Esp. Anglés
1.1.2.9 Crear la English Week X X Esp Anglés

1.1.2.10 Millorar el nivell de l’alumnat i ampliar-ne l’oferta en llengües estrangeres X X Esp Anglés
Revisió de la competència del coneixement i interacció amb el món físic

Indicador: Índex d’alumnat que supera l’àmbit de coneixement del medi al finalitzar sisè.
ACTIVITATS 1r 2n 3r RESPONSABLE

1.1.3.3 Elaboració de material didàctic per nivells en substitució dels llibres de text de medi a la comunitat dels
grans.

Treure el llibre de medi a cinquè i sisè
A la Comunitat dels grans es proposa fer sessions mensuals de 30-45 minuts a generar debats sobre

temes d’actualitat X X X Comunitat dels grans
1.1.3.4 Realització d’un projecte per curs/nivell utilitzant el mètode científic

Continuar fent la setmana de la ciència X Claustre
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1.1.3.5 Col·laborar en una campanya medioambiental cada curs amb el suport de l’Ajuntament X X Comissió verda
1.1.3.6 Crear un aliança amb l’institut per que l’alumnat de cicle superior pugui utilitzar el laboratori

S’ha fet un conveni amb la direcció de l’institut per utilitzar el laboratori i s’ha acordat fer una reunió al
setembre entre el Departament de ciències i el professorat de la comunitat dels grans per tancar la

col·laboració. X X X Direcció
Fer un treball amb l’alumnat de tota l’escola dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible X X X Claustre i Comissió MA

Millora de la Competència Artística
Indicador: Iniciar un registre d’activitats artístiques i culturals i incrementar-la cada any un 5%

ACTIVITATS 1r 2n 3r RESPONSABLE
1.1.4.1.Estimular el talent creatiu i innovador del professorat i alumnat del centre X X X Equip directiu

1.1.4.2 Impulsar i estímular del desenvolupament de la creativitat i l’expressivitat musical X X X Claustre
1.1.4.4 Realitzar de l’obra de teatre els pastorets (bianual) X Comunitat dels grans

1.1.4.5 Repensar l’hora del pati
Es proposa que en l’hora del pati la zona esportiva no sigui exclusiva d’una comunitat i que un cop al

mes tots els nivells vagin a fer un pati a un lloc exterior de l’escola (Torrental, parcs, etc). X X X Comunitats
1.1.4.6 Sistematitzar la decoració de l’escola X X X Comissió festes

1.1.4.7 Participació al projecte musical cantem junts. X Esp. Música
1.1.4.8 Consolidació diada de Sant Cecilia. X X X Esp. Música

1.1.4.9 Promocionar les Corals
Tornar a fer les dues corals que hi havien a l’escola dirigides per la mestra de Música X X X Esp. Música

1.1.4.10 Potenciar les activitats culturals de la Diada de Sant Jordi (converses literàries, implicació
famílies,etc.)

Creació de la setmana artística i cultural la setmana de Sant Jordi per aprofitar i fer millores a l’escola
amb l’alumnat. Pintar jocs al terra, creació de textos, etc. X X X Comissió festes i Consell Directiu

Es proposa planificar les festes del curs 21.22 durant el mes de juny del 2021 i crear un calendari amb
totes les activitats que es faran els dies festius del curs 21.22 que es s’explicarà a les mestres al llarg

del setembre. X Comissió festes
Creació d’activitats per participar en la Festa Major de Calldetenes al setembre del 2021. X Claustre

Estratègia: incrementar l’ús de les noves tecnologies de l’aprenentatge  i la comunicació

11



Definició i planificació dels àmbits d’actuació i les línies generals de planificació de les tecnologies del centre
Indicador: Índex d’alumnat de 2n, 4t i 6è que tenen la competència digital aprovada. Es proposa el 100%, amb un índex d’acceptació del
96%.

ACTIVITATS 1r 2n 3r RESPONSABLE
1.2.1.2 Realitzar tutorials de les eines que ens ofereix “google suite for education” per a docents i alumnes X Comissió informàtica
1.2.1.3 Sistematitzar les eines que ofereix “google suite for education” com a recurs metodològic d’aula a la

comunitat dels grans X X X Comunitat grans
1.2.1.4 Augmentar l’ús de la web i dels blogs d’aula, no sols com un instrument per transmetre informació, sinó

com a eina d’ensenyament. X X Claustre
1.2.1.6 Continuar el procés de digitalització de la part administrativa del centre (els informes, la documentació

acadèmica, la gestió econòmica,etc) X X X Secretaria
1.2.1.7 Promoure i proporcionar la formació i assessorament al professorat del centre. X X X Comissió informàtica

Crear una comissió per Iniciar l’elaboració del document d’Estratègia Digital de Centre que ha de
definir i concretar les línies d’actuació del centre per tal de fer possible que alumnes, docents i centre

assoleixi la competència digital. X Comissió Estratègia digital
Tenir dos carros de portàtils, un amb 22 portàtils per a la comunitat dels grans i un altre per la

comunitat dels mitjans X Equip directiu
Detecció de les necessitats de recursos i comunicació i gestionar els existents eficaçment

Indicador: Número de dotacions informàtiques que té el centre. Es proposa mantenir el 100% del que teníem el curs passat.
ACTIVITATS 1r 2n 3r RESPONSABLE

1.2.2.2Desenvolupar estratègies i plans de comunicació basats en les necessitats trobades.
Incrementar les aportacions a les xarxes socials i a la web de l’escola donant més protagonisme a

l’alumnat de la comunitat dels grans i establint un calendari amb la periodicitat en que cada nivell i/o
comunitat ha de pujar informacions a la xarxa. X X X ED i Comissió informàtica

1.2.2.5Elaborar el pressupost atenent a les necessitats del centre. Recerca d’ajuts econòmics per a
l’adquisició d’equipaments informàtics (AFA, Ajuntament, altres)

Continuar buscant finançament per a obtenir més material informàtic a l’escola. X X X Secretaria

Estratègia: Crear una línia d’escola

Sistematització de les actuacions per generar una línia d’escola oberta i compartida
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Indicador: Número d’actes d’equips impulsors, equips de treball i jornades de reflexió.
ACTIVITATS 1r 2n 3r RESPONSABLE

1.3.1.1Prioritzar, en el desenvolupament dels continguts de les programacions, punts febles enregistrats en les
proves de CCBB X X X Equip directiu i claustre

1.3.1.2Constituir, dinamitzar i consolidar equips de treball docent per a desenvolupar metodologies
competencials, coherents, innovadores i amb visió compartida X X X Claustre

1.3.1.3Sistematitzar la formació dels mestres X X X Cap d’Estudis
1.3.1.4Fomentar l’intercanvi de material i estratègies metodològiques entre el professorat X X X Equip directiu

1.3.1.5Dissenyar i fomentar les oportunitats no només d’informació, sinó també d’intercanvis d’experiències
internes i externes de col·laboració, cooperació i observació entre iguals.

Continuar i augmentar les reunions del claustre des de diverses perspectives (jornades de reflexió,
claustres pedagògics, presentació d’experiències, etc) X X X Consell Directiu

1.3.1.6 Continuar els espais de reflexió i de presa de decisions sobre la pràctica docent. X X X Equip directiu
1.3.1.7Repensar les hores d’exclusiva del professorat

Reorganitzar les hores d’exclusives fent que els dilluns hi hagi Consell Directiu, CAD i les comissions de
Festes, Informàtica i Escola Verda. Dimarts comunitats. Dimecres paral·leles i dijous fer diverses

reunions: claustres ordinaris, pedagògics i comissions de diferents ambients. X Equip directiu
1.3.1.9 Impulsar i consolidar les dinàmiques de treball per cicles i intercicles en l’àmbit pedagògic per crear una

línia d’escola Z X X Cap d’Estudis
1.3.1.10 Potenciar el treball en equip entre els docents: Unificació de criteris pedagògics, d’avaluació i de treball

a cada cicle i per cursos X X Cap d’Estudis

Estrategia: Fomentar l’avaluació com a eina de millora
Millora del procés d’avaluació

Indicador: Registre d’activitats realitzades per millorar l’avaluació del centre.
ACTIVITATS 1r 2n 3r RESPONSABLE

1.4.1.1 Fomentar la formació d’avaluació entre el professorat.
Continuar amb el grup del Lab3-12 aprofundint en el tema de l’avaluació competencial. X X Lab 3-12

1.4.1.2 Fer una diagnosi de com avaluem en els diferents àmbits X Coordinadores
1.4.1.3 Planificar les reunions d’avaluació abans del final de trimestre per permetre a l’alumnat millorar, si és Cap d’Estudis
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necessari, i continuar avançant en els seus aprenentatges.
Fer una avaluació inicial a tots els nivell a finals de setembre i principis d’octubre.

Es proposa fer totes les entrevistes del primer trimestre al llarg del desembre per així poder començar
el segon trimestre al gener. X

Anar fent dijous d’avaluació a totes les comunitats. X X X Cap d’estudis
Creació de processos per fer l’avaluació de les competències

Indicador: Índex d’àmbits que tenen rúbriques d’avaluació (àmbits que tenen rúbriques/ àmbits totals)x 100. Es proposa que sigui del 15%
ACTIVITATS 1r 2n 3r RESPONSABLE

1.4.2.1Revisió dels criteris mínims d’avaluació competencial de cada cicle actuals. X Coordinadores
1.4.2.2 Identificar els criteris d’avaluació mínims de cada cicle de la competència comunicativa i matemàtica. X Coordinadores

1.4.2.3 Identificar els criteris d’avaluació mínims de cada cicle de la resta de competències. X X Consell Directiu
1.4.2.4 Redactar les línies de treball del procediment d’avaluació competencial X X Consell Directiu

1.4.2.5 Definició d’un procediment d’avaluació competencial que afavoreixi l’atenció a la diversitat.
Implementar avaluacions inicials a l’octubre per poder detectar i corregir dificultats de l’alumnat. X X Consell Directiu

1.4.2.6 Elaborar instruments d’avaluació competencial que afavoreixin un procés d’aprenentatge
individualitzat. X X Consell Directiu

1.4.2.7 Ajustar les proves de nivells internes als criteris mínims de cada cicle i crear proves d’avaluació
internes a P5, 2n , 4t i 6è. X X Consell Directiu

Fer les entrevistes amb les famílies de primària al desembre per així al gener poder començar el segon
trimestre amb tranquil·litat X Cap d’Estudis

Sistematització de l’entrada dels infants i les famílies en el procés avaluatiu.
Indicador: Incrementar al 100% les famílies que formin part del procés avaluatiu.

ACTIVITATS 1r 2n 3r RESPONSABLE
1.4.3.2 Coavaluació i autoavaluació per millorar les experiències d’aprenentatges de l’alumnat X X Consell Directiu

1.4.3.3 Crear un procés perque la família participi en l’avaluació de l’infant (reunions, pautes d’observació, etc) X X X Consell Directiu
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COHESIÓ SOCIAL
MILLORAR LA

 Segon objectiu



INDICADORS:

● Grau de satisfacció de l’alumnat i les famílies sobre diferents aspectes (informació que reben, la relació entre les persones, participació,
etc).

El curs 2020-21 el 98,48% de les persones que van contestar l’enquesta es mostren satisfets o molt satisfets amb l’escola. Es proposa
mantenir aquest percentatge amb un índex d’acceptació del 92%.

● Índex de participació dels alumnat en les sortides i activitats que organitza el centre.

El curs 2020-21 el 100% de l’alumnat  en situació econòmica desfavorida va assistir a les activitats, les absències de l’alumnat a les sortides
va ser per malaltia i/o confinament. Es proposa mantenir el 100% de participació de l’alumnat amb necessitats socioeconòmiques.

● Augmentar la participació de les famílies en les activitats promogudes per l’escola i per l’AMPA (registre de famílies que participen en
les diverses activitats).

El curs 2020-21 van participar un 49,5% de les famílies en les diverses activitats. Es proposa arribar al 55% amb un índex d’acceptació del
50%.

● Augmentar les activitats que fa el centre a nivell municipal i d’entorn (registre de número d’activitats en que l’escola participa amb
entitats, organitzacions, escoles o Ajuntament del poble).

El curs 2020-21 no es va poder fer degut a la pandèmia. Es proposa crear el registre i cada any fer dues activitats noves.

● Número d’actuacions d’atenció a la diversitat recollides en la PGA i en la Memòria.

El curs 2020-21 es van fer 4 actuacions. Per aquest curs es proposa fer 6 actuacions amb 5 com a actuacions de satisfacció.
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ESTRATÈGIA:Incrementar la participació de tots els membres de la comunitat educativa
Millora de la participació de la comunitat escolar incrementant la quantitat i la qualitat de la seva participació

Indicador: Número de persones/famílies que participen en activitats de centre.
ACTIVITATS 1r 2n 3r RESPONSABLE

2.1.1.1 Crear comissions mixtes (mestres, AMPA i Ajuntament): festes i participació, material pedagògic, pati,
escola de mares i pares, extraescolars i medioambiental.

Crear la comissió de menjador (aprofitant la del Consell Escolar) i crear la de participació X Comunitat educativa
2.1.1.2 Establir reunions trimestrals amb els pares delegats X X X Direcció

2.1.1.3 Fomentar la implicació i participació de les famílies en el centre en horari lectiu
Passar un formulari a les famílies on quedi recollit la disponibilitat horària per poder acompanyar a les

sortides.
Passar un formulari a les famílies on quedi recollit les destreses i les habilitats per poder participar en

tallers, projectes de l’escola X Equip Directiu
2.1.1.4 Crear una borsa de mares i pares per a dur a terme tasques de suport en les diferents activitats

escolars.
Crear la borsa de famílies voluntàries a través del formulari de valoració del curs que es presenta al

juny. X Equip directiu
2.1.1.5 Realitzar reunions del Consell de delegats de l’escola

Recuperar les reunions d’alumnes delegats X X X Cap d’Estudis
2.1.1.6 Utilitzar l’anàlisi de l’entorn, enquestes d’usuaris i altres maneres d’adquirir informació per determinar
les necessitats i les expectatives actuals i futures dels usuaris per que fa a les necessitats de nous serveis

educatius, tot incloent la percepció que tenen dels serveis actuals que dóna el centre X X X Equip directiu
Creació d’aliances amb diferents centres/entitats del poble

Indicador: Número de participacions amb diverses entitats del municipi.
ACTIVITATS 1r 2n 3r RESPONSABLE

2.1.2.1 Consolidar reunions periòdiques amb la presidència de l’AFA X X X Equip directiu
2.1.2.2 Revisar conjuntament amb l’AMPA l’Escola de mares i pares.

Intentar crear tallers per l’escola de mares i pares X X X Equip directiu
2.1.2.3 Establir un pla de cohesió amb l’AMPA (extraescolars i menjador) i l’Ajuntament (Música i altres)

perquè totes les activitats tinguin coherència amb els valors, la visió i la missió de l’escola.
X

X X Equip directiu
2.1.2.5 Detectar les necessiats del poble i crear vincles amb l’Ajuntament per redactar la utilitat de l’escola en

horari no escolar. Projectes pati obert, etc. X X Direcció
2.1.2.6 Continuar la comissió de millora on hi participaran representants de l’AMPA i de l’Ajuntament Direcció
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Consolidar les relacions establertes amb els representants de l’Ajuntament i l’AFA. X
2.1.2.8 Diagnosticar les necessitats de l’escola i buscar aliances amb altres centres, entitats i/o organitzacions

que ajudin a millorar les activitats amb els infants.
Vetllar per recuperar aliances amb el Centre de dia i per crear aliances amb noves entitats del poble. X X X Consell Directiu

Obertura d’un procés participatiu per redefinir la visió de l’escola
Indicador: Fer una addenda al PEC amb la nova visió.

ACTIVITATS 1r 2n 3r RESPONSABLE
2.1.3.3 El·laborar i divulgar la nova visió del centre i reflectir-ho en el PEC. X Direcció

ESTRATÈGIA: Millorar la projecció del centre
Manteniment i millora de les vies de comunicació que té l’escola i la difusió d’activitats cap a l’exterior

Indicador: Registre de publicacions en els diferents espais que disposa el centre.
ACTIVITATS 1r 2n 3r RESPONSABLE

2.2.1.1 Actualització i manteniment de la pàgina web i blogs
La pàgina web del centre hauria d’anar actualitzant més sovint amb articles i informacions realitzades

pels docents i pels alumnes (en les comunitats de mitjans i grans)
Que cada mestre faci el seu “petit currículum” per penjar a la pàgina web del centre i incloure a tot el

monitoratge de menjador
Penjar a la web de l’escola les actes del Consell Escolar i el pressupost. X X X Comissió Informàtica

2.2.1.2 Utilització de les xarxes socials (twitter i instagram)
Pactar amb les comunitats una temporització per anar penjant coses al bloc i a l’instagram. Per exemple

cada setmana un nivell de cada comunitat X X Comissió Informàtica
2.2.1.3 Presentació i exposició a les famílies dels projectes d’escola per nivells.

Encara que el curs vinent continuï sent un any on la Covid no hagi desaparegut, es buscarà la manera
d’obrir la porta de l’aula a les famílies d’una manera presencial o telemàtica. X X X Claustre

2.2.1.4 Obertura de l’escola a les famílies per a diferents activitats. (Festes, projectes, treball d’aula, etc) X X X ED i Comissió de Festes
2.2.1.6 Reestablir la conferència curricular amb les famílies i buscar un format més participatiu i innovador X X X Equip i Consell directiu

Es valora molt positivament l’experiència viscuda amb la participació de la Xarxa de transformació educativa i
ens plantegem continuar formant part.

Participació en diverses activitats socials i culturals
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Indicador: Registre de participacions en diferents activitats.
ACTIVITATS 1r 2n 3r RESPONSABLE

2.2.2.1 Participar en publicacions escrites d’àmbit local i comarcal
Es proposa que la revista passi a formar part dins de l’horari lectiu del centre.

Es proposa iniciar un treball de ràdio
Continuar participant en el certamen de lectura en veu alta
Participar en el concurs literari del poble de Calldetenes. X X X Claustre

2.2.2.2 Promoure la participació del centre en les activitats d’entitats, associacions educatives o l’ajuntament.
(Festa Major, fires, etc.)

Tornar a participar a les activitats que ja es feien a l’escola abans del covid.
Es proposa participar en activitats de la festa Major de Calldetenes del 13 al 24 de setembre. X X X Cap d’Estudis

2.2.2.3 Participar en trobades esportives amb altres centres de la comarca X X X Mestre Educació Física
2.2.2.4 Continuar participant en les diferents activitats musicals (Cantem junts, cantània) X X X Mestre de Música

2.2.2.5 Participar en projectes i/o programes d’àmbit europeu
Participar en el Let’s Clean Up Europe X X X Consell Directiu

Replantejament de les reunions d’inici de curs
Indicador: Número d’hores que les mestres dediquen a millorar les reunions d’inici de curs.

ACTIVITATS 1r 2n 3r RESPONSABLE
2.2.3.2 Fer el buidatge de l’enquesta i cercar informació de les diferents maneres d’enfocar les reunions d’inici

de curs en particular i les reunions amb les famílies en general
Continuar fent una primera reunió abans d’iniciar el curs per explicar les mesures que haurem d’aplicar

el curs vinent. Continuar sent presencial a P3 i a Primer (nouvinguts i canvi d’etapa).
Fer alguna reunió més al llarg del curs per parlar de metodologia, avaluació, sortides, etc. X Pares delegats

ESTRATÈGIA: Millorar el treball emocional i la convivència
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Millora de les activitats que impliquin l’educació emocional a l’escola

Indicador: Fer un registre de les activitats emocionals que es realitzen a l’escola i augmentar-les en un 5% cada any.
ACTIVITATS 1r 2n 3r RESPONSABLE

2.3.1.1 Formar internament el claustre sobre material i recursos pedagògics per treballar el desenvolupament
personal i les emocions. X X Consell Directiu

2.3.1.6 Fer una diagnosi del treball d’educació emocional per veure possibles millores X X Equip directiu
Continuar fent l’anamnesi les tardes dels primers dies de setembre a P3 X Tutores P3

Concreció i implementació de valors.

Indicador: Número d’activitats relacionades amb els valors i incrementar un 5% cada any.
ACTIVITATS 1r 2n 3r RESPONSABLE

2.3.2.2 Incrementar les activitats que tinguin en compte la necessitat d’erradicar estereotips i prejudicis, així
com actituds i comportaments discriminatoris o excloents per raons culturals, de gènere, d’orientació sexual, o

altres.
Utilitzar el document creat pel professorat al llarg del primer trimestre per preparar totes les activitats

del curs 21.22.
Fer un treball conjunt de valors i religió sempre que sigui possible.

Revisió de la biblioteca d’aula per tal de treure llibres que fomentin estereotips de gènere X X X Claustre
2.3.2.3 Continuar amb les xerrades externes envers temes relacionats amb els valors X X X Comunitat dels grans

2.3.2.4 Crear processos participatius i democràtics que garanteixin el treball educatiu en temes relacionats amb
l’entorn social i la sostenibilitat. X X

Comissió Social i Consell
Directiu

2.3.2.5 Crear projectes escolars que impliquin la participació de la comunitat i que tinguin impacte social. X X X Claustre
2.3.2.6 Fomentar un ambient de confiança i solidaritat mútua, i garantir condicions d’autèntica llibertat en

decisions personals. X X X Direcció
2.3.2.7 Garantir l’ús generalitzat de metodologies actives per al desenvolupament de les competències per a

conviure en totes les àrees. X X X Cap d’Estudis
2.3.2.8 Continuar en el programa d’Escoles Verdes. X X X Comissió verda

2.3.2.9Fomentar els valors mediambientals i de sostenibilitat entre la comunitat educativa
Continuar participant en el programa Let’s Clean Up Europe.

Que cada comunitat faci un projecte que tingui a veure amb la implicació i/o millora del poble de
Calldetenes.

X
X X Comissió verda
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2.3.2.10 Compartir amb la comunitat educativa els treballs realitzats. X X X Claustre
2.3.2.11 Millorar el clima i la convivència, la tolerància i la coeducació al centre

A l’1 de setembre es presentaran tot un seguit d’activitats per fer al llarg del curs que tenen a veure amb
la formació PRODERAE. X Direcció

Utilització de la mediació per a la resolució de conflictes.

Indicador: (Número de vegades que s’ha resolt amb èxit/Número de vegades que s’ha hagut d’utilitzar els protocols)x100
ACTIVITATS 1r 2n 3r RESPONSABLE

2.3.3.2 Incloure formació a l’alumnat per a la seva participació mitjançant la mediació en la resolució de
conflictes.

Iniciar el treball de mediació amb l’alumnat X X Comissió pedagògica

ESTRATÈGIA: Inclusió

Promoció d’una escola per a tothom.

Indicador: Registre d’actuacions fetes a la Memòria.
ACTIVITATS 1r 2n 3r RESPONSABLE

2.4.1.2 Vetllar que totes les actuacions del centre es facin des d’una visió inclusiva
Després del curs PRODERAE, es proposa: Fer activitats i actuacions aprofitant els 17 Objectius de

Desenvolupament Sostenible.
Fer el pla d’acollida a famílies nouvingudes Recuperar festes al llarg del curs (de la no-violència i la Pau,

dels drets humans, persones amb discapacitats, etc.)
Fer actuacions per integrar les famílies en les dinàmiques de l’escola.
Modificar el Pla d’acció Tutorial i adaptar sessions de valors i tutories.

Fer activitats de coeducació
Que les tutores que tinguin un alumne al SIS faci una reunió amb la monitora del SIS i faci una visita per

veure la dinàmica de funcionament de l’alumnat X X X Esp Ed. Especial
2.4.1.3 Modificar la gestió d'acolliment de families nouvingudes on la llengua materna no sigui el català X X X Esp Ed. Especial

2.4.1.5 Crear un SEP de banda alta per l'alumnat talentòs X X Esp Ed. Especial
2.4.1.6 Crear un pla d'acció considerant les necessitats del centre i implicant el claustre X X Esp Ed. Especial
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DEL CENTRE
MILLORAR L 'ORGANITZACIÓ

 Tercer objectiu



INDICADORS:

● Número d’hores que el personal del centre dedica a millorar l’escola. (Suma de les reunions i les formacions.

El curs 2020-21 cada docent va dedicar 46 hores per millorar l’escola. Es proposa arribar a les 50 hores..

● Satisfacció del professorat en l’organització de l’escola (buidatge de l’enquesta feta per l’equip directiu)

El curs 2020-21 el 100% del professorat va mostrar satisfacció en l’organització del centre. Es proposa mantenir el 100% amb un índex
d’acceptació del 95%.

● Número de propostes de millora realitzades a la Memòria envers l’organització de l’escola.

A la Memòria del curs 2020-21 hi ha recollides 5 propostes de millora de l’organització del centre. Es proposa continuar recollint les propostes
en la Memòria final.

ESTRATÈGIA: Revisió dels documents del centre per adaptar-los a la normativa vigent

Actualització de la documentació del centre

Indicador: Actualització de la documentació del centre
ACTIVITATS 1r 2n 3r RESPONSABLE

3.1.1.3 Revisar i actualitzar el pla d’acollida pel professorat nouvingut.
El grup de mestres que ha fet el curs de mentoria conjuntament amb la Universitat de Girona

presentarà el pla d’acollida per l’alumnat de pràctiques i s’aprovarà pel Consell Escolar i el Claustre
En un dels claustres del setembre, explicar el PEC de l’escola per recordar a les mestres quina escola

volem i el codi deontològic. (aprofitar per explicar altres documents del centre: Projecte de
convivència, NOFC, etc ) X Cap d’Estudis
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3.1.1.4 Revisar i actualitzar el pla d’acollida per a famílies i alumnes.
Crear el pla d’acollida per l’alumnat i les famílies nouvingudes la mestra d’Educació Especial i l’equip

directiu X Cap d’Estudis
3.1.1.5 Sistematitzar una revisió a les NOFC

Es proposa modificar el NOFC amb els canvis que s’han fet d’organització aquest curs i esperant la
consolidació i la valoració positiva del curs vinent. X Direcció

3.1.1.7 Crear un document per assegurar que les empreses (sobretot extraescolars) i les organitzacions que
entren al centre promouen uns valors i uns plantejaments compatibles amb els de l’escola.

Crear el document de valors de les activitats extraescolars. X Direcció i coordinació de riscos
3.1.1.9 Revisar les activitats del Pla d’acció tutorial relacionades amb els hàbits de salut i incrementar la

col·laboració amb les famílies i els professionals. X
X

Consell Directiu
Iniciar el Pla d'Estratègia Digital X X X Comissió Estrategia Digital

ESTRATÈGIA: Millorar els recursos d’espai i temps
Millora de la gestió dels espais

Indicador: Registre d‘espais utilitzats per activitats d’aprenentatge
ACTIVITATS 1r 2n 3r RESPONSABLE

3.2.1.1 Crear un procés per a involucrar els infants en la cura dels espais i el respecte al material.
A primària la funció del PATI NET potser hauria de ser diària però que fos un càrrec d’un parell

d’alumnes per classe. Just quan soni el timbre fer una volta per acabar de recollir (papers, restes de
menjar, embolcalls que queden…) X X Claustre

3.2.1.4 Reflexionar sobre les possibilitats que ens ofereix el pati de l’escola per a l’educació dels infants.
Aprofitar diferents espais del pati (posar alguna taula de pícnic) per fer activitats d’aula a l’aire lliure

com lectura, traç, dibuix…
Es podria repintar el porxo d’Educació Infantil i decorar la paret blanca (mur) del pati. X Claustre

3.2.1.6 Millorar la decoració dels espais del centre
Respecte a la decoració d’espais i d’aula potser hauria de ser menys quantitat però més significativa

per l’alumnat (parets d’aula massa plenes i costa trobar referents necessaris) X C. de festes
3.2.1.7 Continuar el procés de les obres de l’edifici d’infantil. X X X Direcció

3.2.1.8 Revisar i fer complir el protocol d’utilització de les instal·lacions durant l’horari no lectiu. X X X Direcció
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Pel curs vinent es dotarà a l’escola de l’espai ràdio, de l’espai d’expressió oral i es reacondicionarà
l’aula d’informàtica i els passadissos. S’ha de vetllar per poder treure el màxim profit possible a

aquests espais organitzant tallers, desdoblaments i activitats vàries.
Millora de la gestió del temps

Indicador: Satisfacció del 70% del professorat en l’enquesta d’utilització del temps
ACTIVITATS 1r 2n 3r RESPONSABLE

3.2.2.1 Incloure en el PAT estratègies i mecanismes perquè l’alumnat pugui autogestionar el seu temps
d’estudi.

Per ajudar a l’alumnat a organitzar-se es proposa fer assemblea d’aula a la comunitat dels mitjans els
dilluns a les 9 del matí per poder endreçar/organitzar/anticipar la setmana a tots i fer-los partíceps de

les actuacions que es faran. X X Claustre
3.2.2.4 Iniciar un procés de reorganització de les hores d’exclusives del professorat

Replantejar les hores d’exclusives fent que el dilluns hi hagi les comissions de festes, d’escola verda,
d’informàtica, la CAD i el Consell Directiu. Els dimarts comunitats, els dimecres paral·leles i el dijous

reunions de claustres i/o ambients. X Consell Directiu
El Cap d’Estudis endreçarà el drive dels nivells perquè tots estiguin a l’abast de tothom

Per treure el màxim de cada reforç, es proposa que els nivells desdoblats facin les assignatures
“troncals” dintre del mateix horari perquè en comptes de reforçar a un grup, el reforç vagi dirigit a tot
el nivell podent triplicar en algunes ocasions Amb aquesta mesura també es pretén eliminar aquella

sensació de tutoria del grup A i B per parlar de les tutores del nivell i potenciar un treball més
cooperatiu i col·laboratiu. X Cap d’Estudis

ESTRATÈGIA: Implementar una gestió perquè els canvis perdurin en el temps i millorar el diàleg entre el professorat.

Implementació de processos

Indicador: Número de processos creats.
ACTIVITATS 1r 2n 3r RESPONSABLE

3.3.1.2 Desenvolupar i implantar un sistema de gestió de processos X X X Consell Directiu
3.3.1.3 Aplicació experimental dels nous processos i controlar-ne els efectes en la vida del centre abans de

generalitzar-los.(píldores d’aprenentatge) X X Consell Directiu
3.3.1.4 Garantir que les persones reben la formació pertinent per treballar amb nous processos abans X X Equip directiu
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d’implantar-los.
3.3.1.5 Garantir que els canvis dels processos assoleixen els resultats previstos. X X Consell Directiu

3.3.1.6 Disposar d’espais i temps per a la reflexió i anàlisi conjunt del professorat que permeti identificar les
millores en els processos d’aprenentatge. X X Cap d’Estudis

3.3.1.7 Crear un procés de qualitat i millora continua X X Equip directiu

Promoure el diàleg entre el professorat

Indicador: Satisfacció de més del 80% de professorat en una enquesta referent al diàleg.
ACTIVITATS 1r 2n 3r RESPONSABLE

3.3.2.1 Organitzar reunions de reflexió al claustre
Continuar amb les jornades de reflexió i els claustres pedagògics. X X X Cap d’Estudis

3.3.2.2 Establir un calendari de claustres pedagògics per tal de fer intercanvi d’experiències entre els mestres
del centre

Mantenir les experiències d’èxit per nivell i donar veu als especialistes X X X Cap d’Estudis
3.3.2.3 Fomentar i donar suport a la participació individual i dels equips en les activitats de millora. X X X Equip directiu

3.3.2.4 Assegurar oportunitats per compartir les millors pràctiques i el coneixement
Donar l’oportunitat a crear parelles de mestres per fer l’observació entre iguals. X X X Equip directiu

3.3.2.5Crear connexions horitzontals entre mestres de diverses especialitats i/o matèries. X X X Claustre
3.3.2.6 Promocinar i utilitzar plans de formació i desenvolupament de centre que contribueixen a garantir que les

capacitats de les persones de l’organització s’ajusten a les necessitats actuals i futures del centre X X Consell Directiu
3.3.2.7 Elaborar el llibre dels mestres on hi hagi enquestes per poder aprofitar les capacitats i els punts forts de

tots/es les mestres X X Direcció

Implementació del lideratge distribuït
Indicador: Número d’actes realitzades.

ACTIVITATS 1r 2n 3r RESPONSABLE
3.3.3.1 Crear el Consell Directiu X X X Direcció

3.3.3.2 Crear comissions mixtes i grups impulsors i dotar-los de responsabilitats i poder de decisió.
Continuar empoderant al professorat a assumir responsabilitats i a prendre decisions X X X Direcció

3.3.3.3 Crear mecanismes de participació en els processos escolars de la comunitat educativa.
Continuar creant processos participatius on tothom es senti escoltat. X X X Direcció
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4. Programa d'Acceleració de la Transformació Educativa

Indicador: Número d'activitats realitzades

4.1 Participar en el programa PAcTE 1r 2n 3r RESPONSABLE

4.1.1 Consolidació lab 3-12 X Direcció

4.2.1 Estar receptius i flexibles a totes les activitats que ens demana el PAcTE X X X Claustre
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5. Funcionament i organització de centre

5.1 Marc horari i calendari

HORARI

Escola de 9:00 a 12:30 i de 15:00 a 16:30

Menjador de 12:30 a 15:00

Horari intensiva de 9:00 a 13:00 Menjador de 13:00 a 15:00

CALENDARI

Inici del curs 13/09/2020 Final del curs 22/06/2021

Vacances Nadal del 23/12 al 9/1 Setmana Santa del 9/4 al 18/4

Festius Lliure disp.: 7 desembre 2021 i 28 febrer i 2 maig del 2022.
Locals: 24 setembre 2021 i 6 juny 2022

Jornada continuada 22 desembre i del 13 al 22 de juny 2021

Calendari de reunions i avaluacions

Reunions inici de curs

P3 P4 P5

7 de setembre a les 13:00 7 de setembre a les 17:00 6 de setembre a les 17:00

1r 2n 3r

6 de setembre a les 13:00 6 de setembre a les 18:00 6 de setembre a les 19:00

4t 5è 6è

7 de setembre a les 17:00 7 de setembre a les 18:00 7 de setembre a les 19:00

Entrevistes Tots els dijous de 12:30 a 13:30 i al desembre 2021

Informes

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre

21 de desembre Primària
gener Infantil

7 d’abril 2022
Primària

21 de juny 2022
Infantil i Primària
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Altres reunions

Equip directiu Dimecres de 9 a 10:30 Consell Directiu Dilluns de 12:30 a 13:30

Festes Dilluns de 12:30 a 13:30 Digital Dilluns de 12:30 a 13:30

Escola Verda Dilluns de 12:30 a 13:30 Qualitat Dimecre de 9 a 10:30

Avaluació Primer trimestre: novembre/desembre
Segon trimestre: març/abril
Tercer trimestre: maig/juny

Calendari de proves oficials

Prova Curs Data

CCBB. 6è 26,27 i 28 d’abril

Diagnòstiques 2n 3r trimestre

Calendari de festes

Festa de la tardor 29 octubre Santa Cecília 22 de novembre
Nadal 22 desembre Carnaval Setmana 21 febrer

Dijous llarder 24 febrer La Mona 8 abril
Sant Jordi 22 abril Final de curs 22 juny
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5.2 Organització del professorat, TEI, administrativa i conserge

Tutories Especialistes
P-3 A Anna Jordà

Educació física
Sito Romero

P-4 A Mercè Franquesa Rosanna Tarí
P-4 B Xus Fígols Jordi Costa
P-5 A Marta Sala Anglès Clara Urgellés
P-5 B Elisabet Trulls/ Tània Machado Anna L/ Mª Josep
1r A Montse Sàez Belén Ocaña
1r B Núria Amblàs Música Cristina Torres
2n A Teresa Gelmà Ed. Especial Noe Alonso
3r A Montse Arumí Religió Toni Alcalà
3r B Mª Josep Maresma Reforç Infantil

TEI
Clara Urgellés
Montse C/Olga

Mora
4t A Montse Vilaregut Administrativa Mary Fernández
4t B Nuri Cuesta Conserge Maite Plana
5è A Rosanna Tarí Equip directiu
5è B Cristina Masó/Sandra A. Director Sito Romero
6è A Carolina Pérez Cap d’Estudis Txus Martínez
6è B Anna Lluís Secretària Belén Ocaña

Comunitat petits

Mercè Franquesa, Xus Fígols, Anna Jordà, Clara Urgellés, Marta Sala, Elisabet
Trulls (Tània Machado) i Montse Casas (Olga Mora).

Comunitat mitjans

Montse Sàez, Núria Amblàs, Teresa Gelmà, Montse Arumí, Toni Alcalà, Noe
Alonso i Mª Josep Maresma.

Comunitat grans

Carolina Pérez , Anna Lluís, Rosanna Tarí, Montse Vilaregut, Nuri Cuesta, Cristina
Masó (Sandra A) i Cristina Torres.

Consell Directiu

Sito Romero, Txus Martínez, Belén Ocaña, Mercé Franquesa (coord. petits),
Montse Sáez (coord. mitjans) i Rosanna Tarí (coord. grans).
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Horari exclusives

Dilluns
12:30 a 13:30 Comissions.

16:45 a 18:45 Pedagògica (el primer dilluns de cada mes).

Dimarts 12:30 a 13:30 Comunitats.

Dimecres 12:30 a 13:30 Paral·leles.

Dijous 12:30 a 14:00 Atenció famílies, claustre i reunions
pedagògiques.

Personal no docent i altres professionals

Vetlladores Montse Carbonell i Laia Jara

Educador Social David Palomera

Gestor Covid Anna Torner Referent Covid Ariadna Port

EAP

Assessora
psicopedagògica

Judith Colomer Treballadora
social

Fina Collell

Fisioterapeuta Natxa Fabregat
(Eva Roca)

ELIC Mariona Vilà

ALTRES

CRP Concepció Verdaguer

Resp. Menjador Rosa Cassany

Personal Neteja Mª Dolores del Moral, Susanna i Karima

5.3 Organització de l’alumnat

Com. Petits Com. Mitjans Com. Grans Total

74 85 116 275
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5.4 Participació de la Comunitat

Consell Escolar

Equip Directiu Mestres Famílies

Sito Romero (Director)
Txus Martínez (Cap

d’Estudis)
Belén Ocaña (Secretària) Pendent renovar

Montse Arumí
Núria Amblàs
Montse Sàez
Anna Jordà

Glòria Cunill
Jordi Ruiz

Pendent renovar
Sandra de PlanellAjuntament

Abel Blancafort

Personal no docent Representant AMPA

Mari Fernàndez Olalla Centellas

Comissions Consell Escolar

Comissió
permanent

Sito Romero
Belén Ocaña
Núria Amblàs

Pendent
Olalla Centellas

Comissió
econòmica

Sito Romero
Belén Ocaña

Pendent
Abel Blancafort

Anna Jordà

Comissió
convivència

Sito Romero
Belén Ocaña
Txus Martínez

Olalla Centellas
Sandra de Planell

Jordi Ruiz

Comissió
menjador

Sito Romero
Olalla Centellas

Montse Sàez
Montse Arumí
Rosa Casany

Coeducació Mª Josep Maresma

Reunions previstes

29 setembre Presentació Programació General Anual
Desembre Composició nou Consell Escolar
26 Gener Gestió econòmica

Maig Calendari 2022-23
Juny Presentació Memòria
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Comissions

Comissió Atenció a la Diversitat

Equip directiu Professorat Ajuntament EAP

Sito Romero Noe Alonso David Palomera Judith Colomer

Comissió de qualitat i millora contínua

Rep. Ajuntament Rep. AFA Rep. Escola

Abel Blancafort Olalla Centellas Sito Romero

Comissions internes

Lab 3-12 Mercè Franquesa, Anna Jordà, Montse Saez, Montse Arumi, Rosanna
Tarí, Anna Lluís, Clara Urgellés, Belén Ocaña, Txus Martínez i Sito

Romero.
Mestres de reforç: Cristina Torres i Noe Alonso

Escoles Verdes Montse Arumí

Digital Marta Sala, Carol Perez, Nuri Cuesta i Olga Mora

Festes Cristina Torres

Coeducació Mª Josep Maresma, Tania Machado i Sandra Albelda.
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Annex 1. Projectes

Projectes Comunitat dels Mitjans

1 Títol: Cuidem el nostre Planeta

Descripció: Descobrir entre tots i totes què podem fer per cuidar el nostre Planeta Terra i
prendre’n consciència.

2 Títol: Jocs de llengua

Descripció: Aprendrem vocabulari, normes ortogràfiques a partir de jocs. Jocs de paraules,
de síl·labes,endevinalles,sopa de lletres,embarbussaments...

3 Títol: Hort

Descripció: Apropar-nos i experimentar en l’espai hort

4 Títol: Arriba el telón

Descripció: Pensar, consensuar,escriure, memoritzar i representar una obra de teatre en
castellà.

5 Títol: Hi havia una vegada

Descripció: Ens aproparem al món de la lectura cada dimecres amb l’acompanyament del
Bibliobús

6 Títol:EMOCIONA’T

Descripció: A partir de diferents recursos ( jocs, videos, imatges..) anirem descobrint i
compartint les nostres emocions.

7 Títol: Gaudi’m de la natura

Descripció: Farem sortides per l’entorn proper per observar i reflexionar.
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Projectes Comunitats dels grans
1 Títol: Laboratori de poesia

Descripció: Llegirem, recitarem i crearem diferents tipus de poesia.

2 Títol: Feia més fred quan va néixer la meva mare?

Descripció: A través de petits experiments entendrem què és el canvi climàtic, quines en
són les causes i les conseqüències i quines actuacions podem fer per millorar.

3 Títol: Estrenem la ràdio!

Descripció: Aprofitarem l’equipament de la ràdio per fer un treball d’expressió oral i
aprendrem a utilitzar l’aplicació Audacity.

4 Títol: Fem de redactors

Descripció: Fer un treball d’expressió escrita per tal de confeccionar la revista de l’escola,
utilitzant l’aplicació Canva.

5 Títol: Saca tu LENGUA a pasear!

Descripció : A partir de diferents activitats motivadores, farem servir el castellà , enriquirem
el nostre vocabulari, explicarem acudits, comentarem notícies i fins i tot, farem un
pasapalabra.

6 Títol: Com podem saber si l’aigua d’un riu està neta?

Descripció: A partir de l’estudi dels ecosistemes i la relació que tenen els elements que els
formen, investigarem la vida fluvial per arribar a contestar la pregunta sobre la salut d’un
riu.

7 Títol: Viatgem pel món a través dels contes.

Descripció: A través de diferents contes tradicionals d’arreu del món, aprendrem la cultura
bàsica d’un país i el sabrem situar en el mapa.

8 Títol: Arriba el telón

Descripció: Pensar, consensuar,escriure, memoritzar i representar una obra de teatre en
castellà.
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Arbres del nostre pati

P3 Lledoner

P4 Morera

P5 Negundo

1r Cirerer

2n Codonyer

3r Olivera

4t Til·ler

5è Alzina i roure

6è Alzina i roure

Annex 2. Comissions

Annex 3. Horaris Atenció a la diversitat

Noe Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

9:00-9:30 3rA PACBAL 1r PACBAL 1r 3rA 3rA

9:30-10:00 3rA 5èA 4rtA 5èA 5èA

10:00-10:30 P4A P4B P4A P4B

10:30-11:00 Pati

11:00-11:30 4rtA PACBAL 2n 5èA PACBAL 2n 3rA

11:30-12:00 4rtA 5èA 3rA 5èA 3rB

12:00-12:30 EAP 5èA 5èA

Migdia

15:00-15:30 5èB 2n 5èB 3rA 3rA

15:30-16:00 3rA 6èA 2n TP
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16:00-16:30 6èA 3rA 6èA

Vetlladores Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

9:00-9:30 LAIA (M) LAIA (M) LAIA (M) LAIA (M) LAIA (M)

9:30-10:00 LAIA (M) LAIA (B) LAIA (M) LAIA (B) LAIA (B)

10:00-10:30 LAIA (M) LAIA (M) LAIA (M) LAIA (M)

10:30-11:00 LAIA (M) LAIA (M) LAIA (M) LAIA (M) LAIA (M)

11:00-11:30 LAIA (M) LAIA (M)
MONTSE (B)

LAIA (P4)
MONTSE (B)

LAIA (M)
MONTSE (P4)

LAIA (M)

11:30-12:00 LAIA (M) LAIA (M) LAIA (M)
MONTSE (P4)

LAIA (M)
MONTSE (P4)

LAIA (M)

12:00-12:30 LAIA (M) LAIA (M) LAIA (M) LAIA (M)
MONTSE (P4)

LAIA (M)

15:00-15:30 LAIA (B)
MONTSE (P4)

LAIA (B)
MONTSE (P4)

LAIA (B)
MONTSE (P4)

LAIA (P4)
MONTSE (B)

LAIA (P4)

15:30-16:00 LAIA (B)
MONTSE (P4)

LAIA (B)
MONTSE (P4)

LAIA (B)
MONTSE (P4)

LAIA (P4)
MONTSE (B)

LAIA (B)

16:00-16:30 LAIA (B)
MONTSE (P4)

LAIA (B)
MONTSE (P4)

LAIA (P4)

HORARI TEI

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

8 - 9 ORGANITZACIÓ I
MATERIAL P3

ORGANITZACIÓ I
MATERIAL P3

ORGANITZACIÓ I
MATERIAL P3

ORGANITZACIÓ I
MATERIAL P3

ORGANITZACIÓ I
MATERIAL P3

9 - 10 P3 P3 P3 P3 P3

10 -11 P3 P3 P3 P3 P3

11- 11.45

11.45 - 12.30 P3 P3 P3 P3 P3

12.30- 1:30 COMUNITAT COMUNITAT PARAL·LELA CLAUSTRE

1.30 - 3

3 - 4.30 P3 P3 P3 P3 P3
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Reforços Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

9:00-9:30 Toni Nuri
Maria J.

Teresa 5èB
Marta i Tània

Nuri
Toni

9:30-10:00 Toni Montse S.
Maria J.

Montse V.
Nuri

Teresa 5èB
Marta i Tània

Nuri
Toni

10:00-10:30 Toni Montse S.
Maria J.

Montse V.
Nuri

Teresa 5èB
Marta i Tània

Nuri
Toni

10:30-11:00

11:00-11:30 Cristina
Toni

Carol
Cristina

Cristina Clara
Montse A.

Toni

11:30-12:00 Rosanna Nuri Anna Ll. Clara
Carol
Anna J.

Montse A.

Montse S.
Toni

12:00-12:30 Rosanna Nuri Anna Ll. Carol
Anna J.

Montse A.

Montse S.
Toni

12:30-13:30 Dinar

15:00-15:30 Cristina
Mercè i Xus

Montse S.
Teresa

Anna J. Cristina

15:30-16:00 Mercè i Xus Montse S.
Teresa

Montse S. i
Núria

16:00-16:30 Mercè i Xus Montse S.
Teresa

Montse S. i
Núria

ANNEX 4.COORDINACIÓ AMB ALTRES CENTRES I SERVEIS
EDUCATIUS DEL MUNICIPI

CENTRE ACTIVITATS PREVISTES

LLAR D’INFANTS
Les actuacions dependran de la pandèmia

SI. SECCIÓ INSTITUT
Calendari previst:

- Està pendent de realitzar el primer contacte.
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CONSELL
MUNICIPAL

Calendari previst: a concretar

ACTIVITATS AMB EL CENTRE DE SERVEIS DE CALLDETENES
ARMAND QUINTANA

Degut a la pandèmia, aquest curs no es faran activitats amb el centre de serveis Armand
Quintana.

ANNEX 5. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

ACTIVITAT GRUP ENTITAT
ORGANITZADORA

RESPONSABLE

ACOLLIDA MATÍ P3-6è AFA Maria

ANGLÈS P3-6è Osona Idiomes Dolors Bau

CUINA 1r-6è Alba Generó Alba Generó

PSICOESPORT P3-P5

ZUMBA DANCE Primària Sam DANCE Sònia Alfaro

ROBÒTICA 2n-6è Robo-tic Toni Fernández

ORDINOGRA
-FIA

Primaria La Rutlla Cristina

EXPRESSIÓ
ARTÍSTICA

P3-6è Anna Buxaderas Anna Buxaderas

TRIAL RUNNING P5-5è Diedre Montserrat

Horaris

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

12:30
a

13:30

E. Artística 4
4t B

Anglès 5è i 6è
6è B

Robòtica 1
Polivalent

Música
Aula 5èA i 5è B

Ordinografia
Polivalent

Anglès 4t
4t B

E.Artística 5
5è B

E.Artística 6
6è B

Música
P4

Costura
Polivalent

13:55
a

14:55

E.ArtísticaP5
P5

E. Artística

Anglès 1r
1r B

E Artística 2
2n

Música

Costura
Polivalent
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1r B

Anglès 3r
3r B

P5

16:30
a

18:00

Trail
Gimnàs

Cuina
6è B

Angles P4 i P5
P4 A

Anglès 4t
4t A

Psicosport
Gimnàs

Música
Varis

Robòtica 2
Polivalent

Zumba-Dance
Gimnàs

Annex 6. Formació del professorat

Curs Organitza

Formació Ràdio La Ràdio a l’escola

Formació Audacity La Ràdio a l’escola

Movin Lessons CIFE-UVIC

Edu Labs Teams. Liderazgo Edu Lab Team

Centros inclusivos que educan en la diversidad INTEF. Ministerio

Xarxa Educació Física Seminari EF

Jornada benvinguda curs laboratori 21.22 Dep. d’Educació

Educació Infantil: recursos digitals XTEC

Les violències masclistes als centres educatius Dep Educació

Coeducació Dep Educació

Facilitació en centre i equip impulsor motor de la
transformació als centres participants al PAcTE

Laboratori de
Transformació

Educativa

Xarxa transformació Educativa Dep Educació

Formació Equips Impulsors i Directius Centres amb Dep Educació
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facilitació PAcTE/ExC

Tools to build great learning experiences for students Dep Educació

Annex 7. Sortides

SORTIDES I TEATRES COMUNITAT PETITS   curs 21-22

Primer trimestre DATA

Comunitat petits Sortida Festa Major Setembre

P3 Sortida  Tardor, Plaça 11 setembre Octubre

P4 Sortida  tardor, El Torrental. Octubre

P4 Les cases Octubre

P5 Horts d’en Verdaguer 30 Setembre

P5 Sortida  tardor, Parc de les adoberies Novembre

P5 Correus Desembre

Segon trimestre DATA

P3 Biblioteca Triadú??? A concretar

P4 Biblioteca Can Butjosa A concretar

P5 Biblioteca Antoni

Pladevall i Font

Gener

Comunitat petits Anem al teatre. “Com gat i gos” 14/3/22

Tercer trimestre DATA

P3 Casablanca 7/4/22

P3 Can Betlem A concretar

P4 Parc Olors.Taradell 18/5/22
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P5 Can Panosa 4/4/22

Comunitat petits Anem al teatre  “Planeta M.art” 24/5/22

Comunitat petits “PARC FRANCESC MACIÀ” Malgrat de

Mar.

Maig/Juny 22

SORTIDES I TEATRES COMUNITAT MITJANS

Primer trimestre Data

Comunitat mitjans Teatre. Jojo. 18/11/21

Comunitat mitjans Museu Dalí. (tot el dia) 28/10/21

3r Edificis i fauna (matinal) 1r trimestre

Segon trimestre Data

Comunitat mitjans Colònies. Sant Feliu de Buixalleu. Can

Vandrell. El Cel i aventura.

2 i 3/3/22

2n Cim d'àligues (tot el dia) 6/4/22

Tercer trimestre Data

Comunitat mitjans Teatre. Descontrol escolar. Xiula 23/5/22

1r Selva Aventura (tot el dia) 8/6/22

3r Camadoca (tot el dia) 5/5/22

SORTIDES I TEATRES COMUNITAT GRANS

Primer trimestre DATA

Comunitat grans Sortida de germanor Festa Major 17/9/21

Comunitat grans Baobab: un arbre, un bolet i un esquirol 27/10/21

Tercer trimestre DATA

Comunitat grans Ondina 29/04/22

6è Sortida final de curs Juny 22

Sortides sense data DATA
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6è Sortida Verdaguer. Folgueroles A concretar

4t Mont Sant Benet. A concretar

Comunitat grans Colònies A concretar

5è Coves del Toll A concretar
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