Programació General Anual
CURS 2021-2022
Escola MDP Assís

Programació General Anual 2021-2022

2

Programació General Anual 2021-2022

Índex
1. Calendari escolar
1.1 Horari escolar
1.2 Vacances
1.3 Dies festius
1.4 Dies de lliure disposició
1.5 Avaluacions
2. Organigrama i organització pedagògica
2.1 Òrgans unipersonals i òrgans col·legiats
2.2 Equip Directiu
2.3 Claustre de professors/es
2.4 Membres del Consell Escolar
3. Concreció del Pla d’Acció tutorial
3.1 Tutories
3.2 Pla de prevenció de l’absentisme
4. Relació Família-Escola i espais de participació
4.1 Reunions informatives d’inici de curs
4.1.1 Altres reunions
4.2 Horari entrevistes famílies/tutors
4.3 Atenció a les famílies
4.4 AFA
4.5 Actes i activitats amb jornada de Portes Obertes per a les famílies
4.6 Plataforma Alexia
5. Objectius del centre
5.1 Objectiu educatiu del curs (lema)
5.2 Objectius estratègics
5.3 Objectius generals
5.3.1 Millora dels resultats educatius
5.3.2 Millora de la cohesió social

3

Programació General Anual 2021-2022

6. Projectes educatius i innovació pedagògica
6.1 Aplicació del projecte digital de centre (PDC)

7. Altres activitats formatives i serveis
7.1 Activitats d’ampliació curricular
7.2 Activitats extraescolars
7.3 Oferta de matèries optatives
7.4 L’escola i l’entorn
7.5 Serveis escolars
7.6 Festes tradicionals i celebracions pròpies de l’escola

8. Planificació de sortides culturals, excursions i convivències

9. Proposta d’intervenció del Gabinet psicopedagògic
9.1 Introducció
9.2 concepte de diversitat
9.2.1 Atenció a la diversitat
9.2.2 Alumnes amb necessitats educatives especials
9.2.2.1 Alumnat amb trastorns d’aprenentatge
9.2.2.2 Alumnat amb altes capacitats
9.2.2.3 Alumnat nouvingut
9.2.2.4 Alumnat en situació d’exclusió social
9.2.2.4.1 Beques i ajuts
9.3 Protocol de derivació d’alumnes amb necessitats educatives
9.4 Concreció Pla d’Atenció a la Diversitat

10. Pla de formació permanent

4

Programació General Anual 2021-2022

11. Programes escolars i plans de prevenció
11.1 Programa Salut i Escola
11.2 Riscos laborals
11.3 Pla d’emergència i evacuació
11.4 Vacunacions
11.5 Programa contra l’assetjament escolar (Fundació Barça)
11.6 Programa escolar de Fruites i Hortalisses
11.7 Projecte Cultiva’t

12. Annexos
12.1 Annex 1: Actuacions derivades de l’objectiu educatiu del curs (lema)
12.2 Annex 2: Plans d’acció de les Comissions de treball
12.3 Annex 3: Pla d’Organització de Centre 2021-22
12.3.1: Protocol d’actuació Servei d’Atenció a la Diversitat
12.4 Annex 4: Taules horàries d’Educació Infantil, Primària i ESO
12.5 Annex 5: Calendari reunions de professorat

5

Programació General Anual 2021-2022

setembre 2021

octubre 2021

9

novembre 2021

10

11

lu

ma

mi

ju

vi

sá

do

lu

ma

mi

ju

vi

sá

do

lu

ma

mi

ju

vi

sá

do

30
6
13
20
27
4

31
7
14
21
28
5

1
8
15
22
29
6

2
9
16
23
30
7

3
10
17
24
1
8

4
11
18
25
2
9

5
12
19
26
3
10

27
4
11
18
25
1

28
5
12
19
26
2

29
6
13
20
27
3

30
7
14
21
28
4

1
8
15
22
29
5

2
9
16
23
30
6

3
10
17
24
31
7

1
8
15
22
29
6

2
9
16
23
30
7

3
10
17
24
1
8

4
11
18
25
2
9

5
12
19
26
3
10

6
13
20
27
4
11

7
14
21
28
5
12

desembre 2021

gener 2022

12

febrer 2022

1

2

lu

ma

mi

ju

vi

sá

do

lu

ma

mi

ju

vi

sá

do

lu

ma

mi

ju

vi

sá

do

29
6
13
20
27
3

30
7
14
21
28
4

1
8
15
22
29
5

2
9
16
23
30
6

3
10
17
24
31
7

4
11
18
25
1
8

5
12
19
26
2
9

27
3
10
17
24
31

28
4
11
18
25
1

29
5
12
19
26
2

30
6
13
20
27
3

31
7
14
21
28
4

1
8
15
22
29
5

2
9
16
23
30
6

31
7
14
21
28
7

1
8
15
22
1
8

2
9
16
23
2
9

3
10
17
24
3
10

4
11
18
25
4
11

5
12
19
26
5
12

6
13
20
27
6
13

març 2022

abril 2022

3

maig 2022

4

5

lu

ma

mi

ju

vi

sá

do

lu

ma

mi

ju

vi

sá

do

lu

ma

mi

ju

vi

sá

do

28
7
14
21
28
4

1
8
15
22
29
5

2
9
16
23
30
6

3
10
17
24
31
7

4
11
18
25
1
8

5
12
19
26
2
9

6
13
20
27
3
10

28
4
11
18
25
2

29
5
12
19
26
3

30
6
13
20
27
4

31
7
14
21
28
5

1
8
15
22
29
6

2
9
16
23
30
7

3
10
17
24
1
8

25
2
9
16
23
30

26
3
10
17
24
31

27
4
11
18
25
1

28
5
12
19
26
2

29
6
13
20
27
3

30
7
14
21
28
4

1
8
15
22
29
5

6

Programació General Anual 2021-2022

juny 2022

6

lu

ma

mi

ju

vi

sá

do

30
6
13
20
27
4

31
7
14
21
28
5

1
8
15
22
29
6

2
9
16
23
30
7

3
10
17
24
1
8

4
11
18
25
2
9

5
12
19
26
3
10

Dies festius
Inici de classes
Jornada intensiva
Festius lliure disposició

7

Programació General Anual 2021-2022

RESUM CALENDARI ACADÈMIC CURS 2021-2022
Setembre

Activitat

Dia 10

Claustre

Dia 13

Inici de les classes a Infantil, Primària i Secundària

Octubre

Activitat

Dia 25

Reunió adaptació P-3

Dies 25/26

Avaluació inicial ESO

Novembre

Activitat

Dia 8

Avaluació Atenció a la diversitat ESO

Dia 22

Avaluació Atenció a la diversitat Primària

Dia 29/30

Avaluació 1r Prim/ Cicle Mitjà

Desembre

Activitat

Dies 13/14

1ª Avaluació 1r/2n Cicle ESO

Gener

Activitat

Dia 10

Avaluació Atenció a la diversitat Infantil

Dia 17

Avaluació Infantil

Dia 31

Claustre

Febrer

Activitat

Avaluació 2n Prim/ Cicle Superior

Competències Bàsiques 4t d’ESO

Març

Activitat

Dia 21

Avaluació Atenció diversitat Primària

Dia 28/29

Avaluació 3r Prim + CS
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Abril

Activitat

Dia 25

Reunió orientació 4t ESO

Maig

Activitat

Dies 3-4-5

Competències Bàsiques 6è Primària

Dia 9

Avaluació Infantil

Dia 16

Avaluació Atenció a la diversitat Primària

Dia 23/24

Avaluació 5è Prim + Cicle Inicial // Avaluació 6è Prim. + CM

Dia 30

Reunió P5 // Avaluació final 2n cicle ESO+1r cicle (31)

Juny

Activitat

Dia 20

Comiat 4t ESO

Dia 29

Claustre
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1. CALENDARI ESCOLAR
Seguint l’ordre EDU/119/2021, de 28 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar
del curs 2021-2022 per als centres educatius no universitaris de Catalunya, en el segon
cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària les classes comencen el
dia 13 de setembre de 2021 i finalitzen el dia 22 de juny de 2022.

1.1 Horari escolar
Educació Infantil i Primària
De dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 hores i de 15.00 a 17.00 hores.
L’alumnat de P3 segueix un horari especial d’adaptació durant els dies 13 i 14 de setembre.

ESO
De dilluns a dijous de 8.00 a 13.00 hores i de 15.00 a 17.00 hores.
Divendres de 8.00 a 14.00 hores.
A l’Educació Infantil i l’Educació Primària l’horari de l’alumnat és anual, per tant, només en
presentem un per grup d’alumnes. A l’ESO, la distribució dels ensenyaments (àrees
d'aprenentatge) dissenyats en el projecte curricular al llarg del curs varia segons els
semestres, ja que el nombre de matèries (comunes, optatives o específiques) és diferent.
Per aquest motiu especifiquem l'oferta de del centre i la distribució per semestres al llarg de
l'etapa (veure annex 3).
Jornada continuada (de 8 a 14h)
Dimecres, 22 de desembre

Del 13 al 22 de juny de 2022

1.2 Vacances
NADAL: del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022, ambdós inclosos.
SETMANA SANTA: de l’11 al 18 d’abril, ambdós inclosos.
1.3 Dies festius
Tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i els dos dies de festa local.
Dimarts, 12 d’octubre (Hispanitat)

Dilluns, 1 de novembre (Tots Sants)

Dilluns 6 i dimecres 8 de desembre

Dilluns 28 de febrer (Festa local)

Dilluns, 6 de juny (2a Pasqua)
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1.4 Dies festius de lliure disposició
En cas que un o ambdós d'aquests dies de festa local caiguin en dia no lectiu, els centres
poden afegir-los als de lliure disposició establerts dins el curs escolar corresponent.
Seguint la recomanació del Consell Escolar de Premià de Mar, el Consell Escolar del centre
ha aprovat com a dies festius de lliure elecció els següents:
-Dilluns, 11 d’octubre
-Dimarts, 7 de desembre
-Divendres, 25 de març
-Dilluns, 2 de maig

PRIMÀRIA

INFANTIL

1.5 Avaluacions

Dies lectius
(Total: 180)*
Informes

Primer Trimestre

Segon Trimestre

69

111

4 de febrer

22 de juny

Primer Trimestre

Segon Trimestre

Tercer Trimestre

Dies lectius
(Total: 180)*

69

65

46

Informes

22 de desembre

8 d’abril

22 de juny

Proves competències
bàsiques 6è

Maig de 2022

*Menys un dia de festa local i quatre de lliure disposició.

Els criteris d’avaluació i de promoció es troben a la pàgina web del centre una vegada
estiguin aprovats pel claustre de professors de l’etapa. Cada alumne/a és avaluat
trimestralment per l’equip docent, format pel conjunt de mestres que intervenen en el seu
procés d’aprenentatge i coordinats pel tutor/a.
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L’equip docent actua de forma col·legiada d’acord als criteris abans esmentats. Durant el
curs es donaran a les famílies tres informes –coincidint amb el final de cada trimestre- a
través de la plataforma Alexia. L’informe d’avaluació final es donarà en paper. Està
prevista la prova de competències bàsiques a 6è i la posterior informació a les famílies
mitjançant l’informe que el Departament d’Educació fa arribar al centre.

ESO

____________________

Primer Trimestre

Segon Trimestre

Tercer Trimestre

Dies lectius
(Total:180)*

69

65

46

Informes

21 de desembre

18 de març

30 de juny

Avaluació inicial
Proves competències
bàsiques
Proves
extraordinàries

Octubre 2021
Febrer de 2022
Entre el 17 i el 22 de juny de 2022

*Menys un dia de festa local i quatre de lliure disposició.

El currículum de 4t d’ESO preveu dos itineraris curriculars que permeten diversificar els
continguts adaptant-se a les capacitats i interessos del nostre alumnat.
Concretament, la nostra escola ofereix dos itineraris curriculars: el CIENTÍFICOTECNOLÒGIC (Tecnologia/Robòtica, Biologia/Geologia i Física/Química) i el SOCIALHUMANÍSTIC (Economia, Eduació Visual/Plàstica i Llatí). Els criteris d’avaluació i de
promoció es troben a la pàgina web del centre una vegada estiguin aprovats pel claustre
de professors de l’etapa. Aquest curs s’introdueix la llengua anglesa com a llengua
vehicular en una matèria curricular de cada curs de l’etapa (AICLE).
Cada alumne/a és avaluat trimestralment per l’equip docent, format pel conjunt de
professors que intervenen en el seu procés d’aprenentatge i coordinats pel tutor/a.
L’equip docent actua de forma col·legiada d’acord als criteris abans esmentats. Durant el
curs es donaran a les famílies diversos informes. El de l’avaluació inicial (que és
prescriptiu durant el primer trimestre en tots els cursos de l’ESO); el del primer i segon
trimestre a través de la plataforma Alexia; i el del tercer trimestre en format paper,
juntament amb l’informe d’avaluació final.
Durant el mes de febrer de 2022 es faran les proves d’avaluació de competències
bàsiques de l’etapa d’ESO previstes per a 4t curs. Els resultats d’aquestes proves es faran
arribar a les famílies al mes d’abril, juntament amb un consell orientador.
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2. ORGANIGRAMA I ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA
2.1 Òrgans unipersonals i òrgans col·legiats
-Titular: Gna. Janneth Colindres Pérez (janneth@escolaassis.cat)
-Director: Martí Sánchez i Pedra (direccio@escolaassis.cat)
-Responsable de Pastoral: Gna. Janneth Colindres Pérez (janneth@escolaassis.cat)
-Cap d’Estudis d’Educació Infantil i Primària: Mª Josep Guerrero i Bruguera
(mariajosep@escolaassis.cat)
-Cap d’Estudis d’ESO: Àlex Redondo Arolas (alex@escolaassis.cat)
-Departament Psicopedagògic i d’Orientació: Sebastià Mas (sebastia@escolaassis.cat)
-Coordinador de les TAC: Agustí Barbolla (rtac@escolaassis.cat)
-Responsable de Comunicació: Roc Graupera (roc@escolaassis.cat)

2.2 Equip directiu
L’equip Directiu es reuneix setmanalment per valorar i fer el seguiment general del curs.
Data de les reunions: Dilluns, a les 15h.
Membres:
- Gna. Janneth Colindres Pérez

-Mª Josep Guerrero Bruguera

-Martí Sánchez i Pedra

-Àlex Redondo Arolas
-Àngel Rivera Puig

2.3 Claustre de professors/es:
El claustre de professors/es es convoca trimestralment. Calendari de reunions previstes:
- 10 de setembre de 2021
- 31 de gener de 2022
- 29 de juny de 2022
D’altra banda, el claustre celebrarà les reunions extraordinàries que les circumstàncies
aconsellin i es reunirà periòdicament, amb caràcter informatiu i consultiu, cada dilluns, a
les 17.15h, per realitzar el seguiment del curs.
Membres:
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Montse Azcárate

Isabel Capdevila

Assumpta Bach

Bernat Casas

Agustí Barbolla

Àngel Acedo

Janneth Colindres

Andreu Espelt

Laura Espelt

Rosa Fernández

Roc Graupera

Mª Josep Guerrero

Laura Luna

Roser March

Noemí Martín

Conxita Martínez

Sebastià Mas

Marina Vinyals

Marta Nadal

Cristina Maymó

Noe Ortiz

Mar Cuscó

Josep Manel Ramos

Àlex Redondo

Àngel Rivera

Mª Josep Rovira

Montse Salvatella

Martí Sánchez

Xavier Sánchez

Eva Vinaixa

Gemma Pérez

Laia Vidal (octubre 2021)

Durant aquest curs escolar, la Direcció general de Centres Concertats i Centres Privats ens
ha renovat l’assignació d’1 dotació de personal docent d’Infantil i Primària per tal de
mitigar els efectes negatius que la COVID-19 ha provocat entre l’alumnat.

Personal d’Administració i Serveis:
-Gna. Justina Maestro Becerril
-Leila Gutiérrez i Amigó (secretaria@escolaassis.cat)
-Carme Figueredo i Vegas (secretaria@escolaassis.cat)
Comissions de treball
(Veure plans d’acció en l’apartat d’annexos).

-Membres de la Comissió de Pastoral i d’Acció Solidària:
-Gna. Janneth Colindres

-Marta Nadal

-Assumpta Bach

-Àngel Acedo
14
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-Membres de la Comissió d’Innovació Pedagògica-COPI SCHOOL:
-Ángel Rivera

-Marina Vinyals

-Montse Azcárate

-Mar Cuscó

-Àlex Redondo

-Membres de la Comissió de Comunicació:
-Roc Graupera

-Cristina Maynou

-Martí Sánchez

-Laura Luna

-Gemma Pérez

-Membres de la Comissió d’Orientació i Diversitat:
-Sebastià Mas

-Rosa Fernández

-Laura Espelt

-Mª Josep Rovira

-Membres de la Comissió d’Arts i Espais
-Noe Ortiz

-Laia Vidal

-Noemí Martín

-Mª Josep Guerrero

________
*Amb subratllat, persona responsable de la Comissió.

2.4 Membres del Consell Escolar*
El Consell Escolar es reuneix, com és preceptiu, una vegada cada trimestre. Si hi ha
qualsevol causa que ho justifiqui, es pot convocar de forma extraordinària. El dia previst
per a les reunions ordinàries serà el dilluns a les 19h.
Els membres del consell que representen els pares, professors, alumnes i personal
d’administració i serveis són elegits per a un període de quatre anys. Durant aquest curs
escolar caldrà convocar un procés de renovació del Consell.
-President: Martí Sánchez i Pedra

-Representants de la titularitat:

Gna. Lluïsa López Salgado, Gna. Janneth Colindres Pérez i Gna. Soledad León del Mazo
-Representants del professorat: Noe Ortiz Muñoz, Laura Espelt March, Germma Pérez Santaló i
Eva Vinaixa Planas.
-Representants dels pares/mares d’alumnes: Ricard Torres Puighermanal
-Mª José Ortega (representant AFA).

-Representants de l’alumnat: pendent de nomenament

-Representant del personal d’administració i serveis: Gna. Justina Maestro Becerril.
______
*Es preveu renovar parcialment el Consell escolar durant aquest curs.

15

Programació General Anual 2021-2022

3. Concreció del Pla d’Acció tutorial
Cada etapa té un equip de tutors format per tots els professors – tutors que en formen
part i coordinats pel cap d’estudis corresponent. Per al desenvolupament dels objectius
recollits al Pla d’Acció tutorial del centre, l’equip de tutors/es aplicarà, entre d’altres, les
següents mesures:


Infantil i Primària

A les etapes d'Infantil i Primària l'acció tutorial ha de contribuir al desenvolupament d'una
dinàmica positiva en el grup-classe i a la implicació del alumnat i de les seves famílies en
la dinàmica del centre. L'acció tutorial ha d'integrar les funcions del tutor/a i les
actuacions d'altres professionals i òrgans (mestres, equips de cicle...) El tutor/a del grup
ha de vetllar per:
-L'assoliment progressiu de les competències bàsiques. -Coordinació de tots els mestres
que incideixen en un mateix alumne/a. -Realització d'entrevistes i reunions amb pares i
mares o tutors legals. -Seguiment de la documentació acadèmica. Coordinació de
l'elaboració d'adaptacions, de la programació a les necessitats i a les característiques de
l'alumnat. -Pel que fa a les entrevistes amb les famílies, es realitzarà com a mínim una al
llarg del curs, i sempre que es consideri oportú per part del tutor/a o de la família.


Secundària

A l'etapa de l'ESO l'acció tutorial ha d'incorporar elements que permetin la implicació dels
alumnes en el seu procés educatiu. Ha d'emmarcar el conjunt d'actuacions que tenen lloc
en el centre educatiu, tot integrant les funcions del tutor/a i les actuacions d'altres
professionals i òrgans (professorat, gabinet psicopedagògic, equips externs, etc). L'acció
del tutor/a del grup s'ha d'adreçar a:
-Desenvolupar una dinàmica positiva en el grup-classe. –Implicar l'alumnat en la dinàmica
del centre. –Contribuir a què l’alumnat assoleixi progressivament les competències
bàsiques. –Coordina tots els professors que incideixen en un mateix alumne/a. –Coordinar
la seva acció amb el tutor/a responsable de l'alumnat que assisteix durant una part del
seu horari a l'aula d'acollida o bé està cursant temporalment els seus estudis en aules
hospitalàries. -Vetllar per la coherència de l'acció tutorial amb els continguts relatius a
l'educació per al desenvolupament personal i la ciutadania al llarg de l'etapa. –Tenir cura
que l'elecció del currículum optatiu per part de l'alumne/a sigui coherent al llarg de l'etapa
i doni resposta als seus interessos i necessitats, tant pel que fa a la seva situació actual
com a les seves opcions de futur acadèmic i laboral.
Mantenim la cotutoria a 1r curs d’ESO. D’altra banda, es mantindran entrevistes
individuals amb els alumnes, especialment a l’inici de curs i després de cada avaluació per
tal de tenir un seguiment acadèmic i personal de l’alumne i arribar a acords. Pel que fa a
les entrevistes amb les famílies, es realitzarà com a mínim una al llarg del curs, i sempre
que es consideri oportú per part del tutor/a o de la família.
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En finalitzar l'etapa el centre ha d'elaborar un document orientador per a l'alumne/a sobre
les opcions més adequades per al seu futur acadèmic i professional. Aquest document
serà lliurat a les famílies de 4t d’ESO en una reunió convocada ex professo i amb un valor
purament informatiu.
D’altra banda, el departament d’orientació facilitarà a principi de curs als professors/es i
tutors/es un llistat on hi constarà el nom dels alumnes amb NEE, les seves
dificultats/trastorns, les actuacions fetes fins al moment, i les possibles intervencions
pendents.

Per tal d’afavorir el procés de formació integral de l’alumnat a través de l’acció tutorial,
considerem necessari el treball transversal dels aspectes següents:
-Desenvolupament personal: autoconeixement, educació emocional i espiritual, hàbits
saludables i conductes de risc, etc.
-Convivència i cooperació: habilitats socials, participació, gestió de conflictes.
-Desenvolupar l’acció tutorial com a eina de prevenció de la violència de gènere.
-Avançar en models de diàleg i resolució positiva de les situacions de conflicte.
-Potenciar la igualtat d’oportunitats entre les persones.
-Desenvolupar l’esperit crític davant les situacions de discriminació i de violència.
-Desvetllar la consciència ecològica i el compromís personal vers la cura del medi
ambient.
-Assumir el treball com a enriquiment i gaudi de la pròpia persona i com a ineludible
aportació a la societat.
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3.1 Tutories
EDUCACIÓ INFANTIL
Grup

Tutor/a

Nº alumnes

P3

Noe Ortiz

16

P4

Rosa Fernández

17

P5

Assumpta Bach

25
TOTAL: 58

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Grup

Tutor/a

Nº alumnes

1r

Mª Josep Rovira

25

2n

Marina Vinyals

26

3r

Marta Nadal

23

4t

Laura Espelt/Laia Vidal

24

5è

Àngel Rivera

25

6è

Roc Grupera

24
TOTAL: 148

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Grup

Tutor/a

Nº alumnes

1r

Mar Cuscó/Sebastià

30

2n

Cristina Maynou

26

3r

Àngel Acedo

23

4t

Montse Azcárate

31
TOTAL: 110
TOTAL ALUMNAT: 315
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3.2 Pla de prevenció de l’absentisme
Amb l’objectiu de controlar l’assistència i evitar l’absentisme escolar seguim el següent
protocol:
INFANTIL
La tutora passa llista a primera hora del matí i de la tarda i en registra les absències a la
llista de control d’assistència. En el cas que un altre professor faci l’entrada, fa el mateix i
n‘informa a la tutora quan arriba a l’aula.
En el cas d’absències de llarga durada es truca a la família per a saber quina és la causa. Si
són reiterades i no justificades s’informa a l’equip d’orientació de l’escola.
PRIMÀRIA
El professor de la primera hora del matí i de la tarda passa llista i en registra les absències a
la llista de control d’assistència.
En el cas d’absències de llarga durada es truca a la família per a saber quina és la causa. Si
són reiterades i no justificades s’informa a l’equip d’orientació de l’escola.
ESO
A les 8h i a les 15 h passarem llista a la plataforma Alexia (Alexia web o Alexia Aula). Els
alumnes que han arribat tard a l’escola s’esperaran un moment a porteria fins que el grup
hagi pujat i passat llista. Llavors potser haurem de canviar alguna falta d’assistència per
un retard. Les famílies reben una notificació automàtica d’aquestes incidències cap a les
8.15 i les 15.15 respectivament.
El professor d’Educació Física envia un whatsapp a la secretària de la tarda amb les
absències. Si són noves respecte del matí, s’avisa la família.
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4. RELACIÓ FAMÍLIA/ ESCOLA I ESPAIS DE PARTICIPACIÓ
4.1 Reunions informatives d’inici de curs
CURS

DATA

P3

02-09-21

P4

06-09-21

P5

07-09-21

1r Prim.

13-09-21

2n Prim.

13-09-21

3r Prim.

14-09-21

4t Prim.

14-09-21

5è Prim.

15-09-21

6è Prim.

15-09-21

1r ESO

13-09-21

2n ESO

14-09-21

3r ESO

20-09-21

4t ESO

21-09-21

ALTRES
Adaptació:
25-10-21

Consell orientador:
25-04-22

4.1.1 Altres reunions
Reunió informativa menjador escolar: Dijous, 23 de setembre (18h)
Reunió informativa sortida Treball de síntesi 1r, 2n i 3r d’ESO: 2n trimestre
Reunió informativa viatge 4t d’ESO: 3r trimestre
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4.2 Horari entrevistes famílies-tutors
Dijous, de 9 a 10h

Noe Ortiz (P3)

Dimarts, de 9 a 10h

Rosa Fernández (P4)

Dimarts, de 9 a 10h

Assumpta Bach (P5)

Divendres, de 9 a 10h

Mª Josep Rovira (1r Prim)

Divendres, de 12 a 13h

Marina Vinyals (2n Prim)

Dijous, de 9 a 10h

Marta Nadal (3r Prim)

Dimarts, de 9 a 10h
Laura Espelt/Laia Vidal (4t Prim)
Dimecres, de 9 a 10h

Àngel Rivera (5è Prim)

Dimecres, de 9 a 10h

Roc Graupera (6è Prim)

Mar Cuscó/ Sebastià Mas (1r ESO)

Dimecres, de 8 a 9h/

Cristina Maymó (2n ESO)

Dimecres, de 8 a 9h

Àngel Acedo (3r ESO)

Dimarts, de 8 a 9h

Montse Azcárate (4t ESO)

Dimecres, de 8 a 9h

4.3 Atenció a les famílies
Direcció
Hores convingudes a través
(direccio@escolaassis.cat) .

de

recepció,

per

telèfon,

per

correu

electrònic

Caps d’estudi
Hores convingudes a través de recepció, per telèfon o per correu electrònic
(alex@escolaassis.cat; mariajosep@escolaassis.cat).
Administració i secretaria del centre
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí i de 15,15 a 16,45 de la tarda
(secretaria@escolaassis.cat)
Tutors/es
Per correu electrònic o a través d’Alexia.
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4.4 Associació de Famílies d’Alumnes (AFA)
Presidenta

Maria José Ortega Batllori

Tresoreres

Sandra Santizo Pujol
Montse Cabada Puerto

Secretari

Sergi López Antonio

Vicepresident
ampaassis@gmail.com

http://www.escolaassis.cat/ampa

4.5 Actes i activitats amb jornada de portes obertes per a les famílies
L’escola programa activitats amb la presència i col·laboració de les famílies a fi de reforçar
els vincles entre aquestes i el centre, conscients dels beneficis d’una bona implicació
familiar en el procés d’aprenentatge de l’alumnat.
Aquestes activitats són:
-Concerts de Nadal

-Exhibicions de les activitats extraescolars

-Celebració de la Mare del Diví Pastor

-Festa de fi de curs de l’AFA

-Pares i mares contacontes a Educació Infantil -Festival danses populars fi de curs
-Jornada de portes obertes de l’escola

-Fira Solidària (SOM)/ Músics per la pau

4.6 Plataforma
Alexia és una plataforma de gestió que ofereix als centres educatius i a les famílies
múltiples opcions de seguiment, gestió i comunicació amb l’escola. De cara al curs 20212022, mantenim els serveis per a totes les famílies amb la possibilitat de consultar i
confirmar des de casa la recepció dels informes d’avaluació dels alumnes i de rebre, via
correu electrònic, les circulars informatives del curs prossegint així amb la reducció de l’ús
de paper per part del centre. A més, incorporem un servei d’avís per missatgeria SMS per
informar de manera ràpida davant de situacions sobrevingudes.
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5. OBJECTIUS DEL CENTRE
5.1 Objectiu educatiu del curs (Lema)
JUSTIFICACIÓ
El 3 d’octubre de 2020 el papa Francesc publica l’encíclica Fratelli Tutti sobre la
fraternitat i l’amistat social que ens convida a construir una humanitat més fraterna. És
una encíclica que ens retorna a Sant Francesc i als ensenyaments del Pare Tous de crear
comunitat i germanor.
Ens encoratja a somiar junts i fer front a les ombres dels conflictes, dels patiments i el
conformisme. Ens assenyala la paràbola del bon samarità en la qual trobem camins
d’esperança. Arran de la situació que vivim, creiem adient aportar a les nostres
comunitats educatives els ensenyaments que transmet aquest document. Hem de reforçar
la idea de crear un món obert,on la fraternitat sigui la nostra empremta d’identitat. Cal
cuidar-nos els uns als altres, no bastir murs entre nosaltres, ans al contrari, construir
ponts i formar xarxa MDP amb un cor obert, que promogui el diàleg atent respectant el
punt de vista de l’altri. La reflexió d’aquesta encíclica ens impulsa a treballar des de
quatre dimensions: cap a Déu, els altres, la natura i un mateix.
La primera dimensió fa referència a la creació de ponts cap a Déu: “Desitjo que puguem

fer renéixer d'entre tots un desig mundial de germanor. (...) Somiem com una única
humanitat, com a caminants de la mateixa carn humana, com a fills d’aquesta mateixa
terra que ens acull a tots, cadascú amb la riquesa de la seva fe o de les seves
conviccions, cadascú amb la seva pròpia veu, tots germans”. ( FT, 8)

Una segona dimensió queda vinculada als altres: “Una persona i un poble només són

fecunds si saben integrar creativament en el seu interior l’obertura als altres. Convido a
anar més enllà d’aquestes reaccions primàries”. (FT, 41).

La tercera fa referència a la natura. Com a educadors tousians volem fomrentar el
respecte a l’ecologia, a ser conscients de la importància de tenir-ne cura amb els nostres
actes, a exemple de sant Francesc d’Assís. “Cuidar el món que ens envolta i que ens

conté és cuidar-nos a nosaltres mateixos. Però necessitem constituir-nos en un
“nosaltres” que habita la casa comuna. Aquesta cura no interessa als poders econòmics
que necessiten un rèdit ràpid”. (FT, 17).
Una quarta dimensió fa referència a un mateix. En el nostre alumnat veiem que “en

desaparèixer el silenci i l’escolta, convertint tot en un clic i missatges ràpids i ansiosos, es
posa en risc aquesta estructura bàsica d’una sàvia comunicació humana.” (FT, 49) D’aquí

la importancia de potenciar l’autoestima com a eix vertebredor i que sigui l’impuls per
construir entre tots un camí de pau, perquè “destrossar l’autoestima d’algú és una

manera fàcil de dominar-lo. Darrere d’aquestes tendències que cerquen homogeneïtzar el
món, afloren interessos de poder que es beneficien de la baixa estima d’un mateix.” (FT,
52).

No podem oblidar que “els creients pensem que, sense una obertura al Pare de tots, no hi

haurà raons sòlides i estables per a la crida a la fraternitat. Estem convençuts que
«només amb aquesta consciència de fills que no són orfes podem viure en pau entre
nosaltres» (FT, 272).
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En conclusió, com a Escoles MDP ens proposem durant el curs 21-22 un treball conjunt
que vagi encaminat a bastir aquests ponts i crear una societat més justa, sense
discriminacions, on la confiança, l’escolta i el diàleg siguin, amb els valors
evangèlics, eines bàsiques de construcció.
Del caràcter propi
1. Escoles Mare del Diví Pastor
1.1 Són escoles al servei del poble pel clima educatiu que creen i perquè acullen els
infants i joves de qualsevol país, cultura i classe social.
1.2 Contribueixen a la tasca educadora que és pròpia dels pares/tutors o representants
legals dels alumnes i, en conseqüència, els demana la confiança, el suport i l’estímul així
com el seu compromís en l’opció educativa pròpia del centre.
1.3 En el marc del pluralisme escolar que caracteritza la nostra societat, les escoles de les
Caputxines de la Mare del Diví Pastor se senten responsables i solidàries amb les altres
escoles.
1.4 Són sensibles a la identitat cultural dels pobles on estan inserides, bo i potenciant les
seves tradicions, la seva llengua i els costums propis.
2. La nostra proposta educativa
2.1 Eduquem la seva dimensió social per tal que visquin en el món de forma responsable,
constructiva i compromesa.
2.2 Fomentem el desenvolupament de la dimensió ètica i transcendent de la persona.
2.3 La solidaritat i, a un nivell més profund, la fraternitat amb tots, veient-los com a fills
de Déu i germans en Crist.
2.5.3. La pau, la convivència, la comunicació entre totes les persones i pobles amb
esperit obert, dialogant, flexible, aliè a tota forma de violència.
3. Trets bàsics de la nostra acció educativa
3.1. Orientem l’alumnat en el seu treball formatiu escolar per tal que descobreixi llurs
aptituds i limitacions, tot aprenent a ser responsables, autònoms i a desenvolupar totes
les seves capacitats.
3.2 Donem resposta a les necessitats educatives de l’alumnat des d’una perspectiva global
de centre, seguint un model pedagògic d’inclusió, en el qual es pretén ajustar el propi
sistema educatiu a la diversitat de l’alumnat.
3.3 Projectem l’educació més enllà de l’aula, a través de múltiples activitats formatives
que ajuden l’alumnat a obrir-se a un món de dimensions cada dia més amples i a prendre
part en les iniciatives socials i pastorals.
4. Comunitat Educativa
4.1 Els i les alumnes són els primers protagonistes de llur formació, intervenen activament
en la vida de l’escola segons les possibilitats pròpies de l’edat i assumeixen
responsabilitats proporcionades a la seva capacitat.
5. El nostre model de gestió
5.1. Procurem que la participació de tots en la vida de l’escola ens ajudi a construir la
Comunitat Educativa i a dur a terme el Caràcter Propi i el Projecte Educatiu.
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Objectius:
En relació amb Déu i amb els altres
1. Treballar la imatge de Déu pare/mare com a creador de la natura i de les persones, per
tal de potenciar el concepte de fraternitat universal i els valors que se’n deriven: alegria,
esperança, pau, vida, estimació, unió, etc.
2. Educar en l'escolta de la Paraula de Déu i dels altres tot potenciant el diàleg com a
mitjà creador de “ponts”, com a font d’inspiració creativa i com a resolució de conflictes
entre els infants i joves per tal d’afavorir una bona convivència. (cf. FT, 48).
3. Promoure el sentit de Familia MDP, tot posant al servei dels altres les nostres virtuts,
capacitats i qualitats a imitació del bon samarità. (cf. FT, 77).
En relació a la natura i a un mateix
1. Crear consciència de la cura del món que ens envolta, per tal de cuidar-lo i cuidar-nos
a nosaltres mateixos.
2. Desenvolupar la interioritat, la capacitat de reflexionar i el coneixement personal per tal
d’escoltar-se, mirar-se, conèixer-se, expressar-se i acostar-se els altres tot afavorint
l'amistat social que no exclou ningú. (cf. FT, 94).
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5.2 Objectius estratègics
Els objectius estratègics són aquells que ajuden a desenvolupar el nostre projecte
educatiu, són coherents amb el nostre ideari de centre i afecten a tots els àmbits
organitzatius de l’escola.
Els objectius estratègics per a aquest curs són:
1) Desenvolupar el Pla d’acollida de centre com a actuació derivada del Projecte de
Conviència.
2) Desenvolupar els continguts de la nova web de l’escola.
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1. Desenvolupar el Pla d’acollida de centre
ACTUACIONS

INDICADORS

TEMPORITZACIÓ/RESPONSABLE

MOMENT D’AVALUACIÓ

(Idem)

Final de curs

TEMPORITZACIÓ/RESPONSABLE

MOMENT D’AVALUACIÓ

Setembre:Definició de continguts
i recull de propostes de cada
centre

Al llarg del curs

Veure objectius Comissió
Diversitat i Orientació
(Pàg. 70)

2. Desenvolupar els continguts de la nova web de l’escola
ACTUACIONS

1) Reunió responsables
CREAESCOLA
2) Recollida de propostes i
introducció dels
continguts.
3) Dissenyar un timing de
fotos (Creaescola)

INDICADORS

1. 100% continguts tancats a 30
de setembre (indicador de procés).
2. Validació Equip directiu a
l’octubre (indicador de procés).

Gener: Posada en marxa

3. Posada en marxa de la web al
gener (indicador de procés).

______
Equip de Comunicació/
Coordinador digital
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5.3 Objectius generals
5.3.1 Objectiu 1: Millorar els resultats educatius
OBJECTIU ESPECÍFIC

ACTUACIONS

1. Establir i aplicar una línia
metodològica entre primària
i secundària per a la millora
dels punts febles
enregistrats en els resultats
de Llengua catalana en
les proves d’avaluació
interna de primària/ESO i
les CB de 4t d’ESO del curs
2019-20.

Mantenir reunions d’àmbits al llarg del curs
per tal de seguir amb la unificació de
criteris.

RESPONSABLES/
TEMPORITZACIÓ

Primària

Dissenyar un pla de centre d’expressió
escrita i de comprensió lectora. Cal
treballar molt bé aquestes competències.
Recordar i reprendre alguns acords del
curs passat. Objectius:
- Unificar criteris Primària-ESO - Treballar
els continguts claus de cada tema. El llibre
condiciona molt, és necessari tenir llibre a
Cicle Inicial? - Treballar l'expressió escrita Treballar la comprensió lectora: amb
proves objectives i dades - Treballar la
lectura. Cal estar atents a la lectura al
Cicle Mitjà, el curs passat no van fer-ho a
l’escola i hem de veure com estan. - S’ha
d’impulsar la biblioteca d’aula, a C.
Superior falten llibres interessants. Per
Reis demanar llibres a l’AFA, fer llista o el
mateix tutor els compra.

-Mestres que
imparteixen Llengua
catalana a Primària i
ESO/ Caps d’estudi.
__________________
Inici de curs: Fixació
de la metodologia.
Al llarg del curs:
execució.

INDICADORS
*% de docents que
imparteixen Llengua
catalana a primària i ESO
que apliquen les propostes i
metodologia acordada per a
millorar els punts febles
enregistrats en els resultats
de les proves (ind. de
procés).
* Millorar en 2 punts l’índex
global de superació dels
resultats de Llengua
catalana en les proves de
CB de 4t d’ESO de català
(ind. de progrés).
*Índex de reducció de la
diferència entre els índex
d’aprovats de català i
castellà.
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- Treballar la lectura col·lectiva: veu alta,
entonació, veus...
CI: llegeix el mestre, és el model. A 2n
poden començar a seguir una lectura
col·lectiva, el nostre objectiu és el gaudi
per la lectura.
CM: tenen 3 llibres de català i 2 de castellà
però s’hauria de revisar i millorar.
Objectiutreballar la lectura en veu alta.
CS: tenen 2 llibres de català i 2 de castellà.
Objectiu treballar la lectura individual.
ESO: llegeixen en veu baixa, individual.
Secundària
-Introduirem activitats de comprensió
lectora específica de textos de diferent
tipologia textual.
-Seguirem amb les rúbriques d’orientació i
correcció de les composicions escrites.
-Periòdicament exigirem treballs escrits
propis impresos amb la intenció que facin
ús de les eines digitals per a la correcció
ortogràfica.
-Se seguiran utilitzant les pautes recollides
al manual d’estil per a la presentació de
produccions escrites.
Unificar criteris amb primària respecte
l’expressió escrita:
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Tema/títol del treball, com corregim les
faltes, si fem repetir els treballs per
millorar-los o no..

2. Establir i aplicar una línia
metodològica entre primària
i secundària per a la millora
dels punts febles
enregistrats en els resultats
de Llengua castellana en
les proves d’avaluació
interna de primària/ESO i en
les CB de 4t d’ESO del curs
2019-20.

*% de docents que
imparteixen Llengua
castellana a primària i ESO
que apliquen les propostes i
la metodologia acordada
per a millorar els punts
febles enregistrats en els
resultats de les proves (ind.
de procés).

Mantenir reunions d’àmbits al llarg del curs
per tal de seguir amb la unificació de
criteris.
Primària
Dissenyar un pla de centre d’expressió
escrita i de comprensió lectora. Cal
treballar molt bé aquestes competències.

Recordar i reprendre alguns acords del
curs passat. Objectius:
-Unificar criteris Primària-ESO - Treballar
els continguts claus de cada tema. El llibre
condiciona molt, és necessari tenir llibre a
Cicle Inicial? - Treballar l'expressió escrita Treballar la comprensió lectora: amb
proves objectives i dades - Treballar la
lectura. Cal estar atents a la lectura al
Cicle Mitjà, el curs passat no van fer-ho a
l’escola i hem de veure com estan. - S’ha
d’impulsar la biblioteca d’aula, a C.
Superior falten llibres interessants.

-Mestres que
imparteixen Llengua
castellana a Primària i
ESO/ Caps d’estudi.
__________________
Inici de curs: Fixació
de la metodologia.
Al llarg del curs:
execució.
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*Millorar en 2 punts l’índex
global de superació dels
resultats de Llengua
castellana en les proves de
CB de 6è i 4t d’ESO de
castellà (ind. de progrés).
*Índex de reducció de la
diferència entre els índex
d’aprovats de castellà i
català.

Avaluacions trimestrals.
Final de curs
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Per Reis demanar llibres a l’AFA, fer llista o
el mateix tutor els compra. - Treballar la
lectura col·lectiva: veu alta, entonació,
veus...
CI: llegeix el mestre, és el model. A 2n
poden començar a seguir una lectura
col·lectiva, el nostre objectiu és el gaudi
per la lectura.
CM: tenen 3 llibres de català i 2 de castellà
però s’hauria de revisar i millorar.
Objectiutreballar la lectura en veu alta.
CS: tenen 2 llibres de català i 2 de castellà.
Objectiu treballar la lectura individual.
ESO: llegeixen en veu baixa, individual.
Secundària
-S’incrementaran
les
activitats
de
comprensió lectora en textos de diferent
tipologia textual.
-Se seguiran utilitzant les rúbriques
d’orientació i correcció per a les
composicions escrites. Es treballarà amb
especial èmfasi els aspectes de cohesió i
adequació textuals
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3. Establir i aplicar una línia
metodològica entre primària
i secundària per a la millora
dels
punts
febles
enregistrats en els resultats
de Llengua anglesa en les
proves d’avaluació interna
de primària/ESO i en les CB
de 4t d’ESO del curs 201920.

Mantenir reunions d’àmbits al llarg del curs
per tal de seguir amb la unificació de
criteris.
Primària/ Secundària
Cal seguir potenciant la comprensió
lectora a partir de treballs de textos de
diferent tipologia textual.
Es farà un pla intensiu de treball de
l’expressió escrita, tant a nivell de grup
com a nivell individual. Es procurarà
minimitzar l’ús de les eines tecnològiques
de traducció/correcció d’aquest curs.

-Mestres que
imparteixen Llengua
anglesa a Primària i
ESO/ Caps d’estudi.
__________________
Inici de curs: Fixació
de la metodologia.
Al llarg del curs:
execució.
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*% de docents que
imparteixen Llengua
anglesa a primària i ESO
que apliquen les propostes i
la metodologia acordada
per a millorar els punts
febles enregistrats en els
resultats de les proves (ind.
de procés).
* Millorar en 2 punts l’índex
global de superació dels
resultats de Llengua
anglesa en les proves de CB
de 6è i 4t d’ESO d’anglès
(ind. de progrés).

Avaluacions trimestrals
Final de curs

Programació General Anual 2021-2022

4. Establir i aplicar una línia
metodològica entre primària
i secundària per a la millora
dels punts febles
enregistrats en els resultats
de Matemàtiques en les
proves d’avaluació interna
de primària/ESO i en les CB
de 4t d’ESO del curs 201920.

Mantenir reunions d’àmbits al llarg del curs
per tal de seguir amb la unificació de
criteris.
Primària
Mateix projecte des de P3 a 4t de Primària
(EMAT). A 1r i 2n ESO (ONMAT). Això ens
ajuda a unificar.
Treballar la resolució de problemes.
(comprensió lectora) - Treballar les taules
de multiplicar de manera sistemàtica
(memoritzar) a 3r, 4t, 5è, 6è.
Objectiu específic per a C. Superior: Treballar els continguts de manera cíclica
com fa EMAT. Programar una reunió
pedagògica amb Tekman (Tere L.) per a
treballar l’avaluació formal i informal.

-Mestres que
imparteixen
Matemàtiques a
Primària i ESO/ Caps
d’estudi.
__________________
Inici de curs: Fixació
de la metodologia.
Al llarg del curs:
execució.

Secundària
Introducció d’activitats específiques de:
 numeració i càlcul
 canvis i relacions
Reforçar
els
apartats
combinatòria i probabilitat.

d’estadística,
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*% de docents que
imparteixen Matemàtiques a
primària i ESO que apliquen
les propostes i la
metodologia acordada per a
millorar els punts febles
enregistrats en els resultats
de les proves (ind. de
procés).
*Millorar en 2 punts l’índex
global de superació dels
resultats de Matemàtiques
en les proves de CB de 6è i
4t d’ESO de matemàtiques
(ind. de progrés).

Avaluacions trimestrals
Final de curs
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5.3.2 Objectiu 2: Millorar la cohesió social
OBJECTIU ESPECÍFIC

1. Continuar amb el
programa “Teu i meu” de
socialització de material
didàctic i recursos digitals

ACTUACIONS

RESPONSABLES/
TEMPORITZACIÓ

-Tramitar la subvenció de l’Ajuntament pel
curs 2021-22.
Equip directiu
Tutors/es

-Revisar el material didàctic de cada curs.
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INDICADORS
*100% de professorat
que revisa el material
didàctic a final de curs a fi
de comprovar-ne el retorn
i el seu estat (ind. de
resultat).

MOMENT
D’AVALUACIÓ

Juny 2022
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6. PROJECTES EDUCATIUS I INNOVACIÓ PEDAGÒGICA
1. LUDILLETRES

Descripció:
Es tracta d’un programa de lectoescriptura per a l’etapa d’Infantil basat en les
Intel·ligències Múltiples i en el joc com a mètode d’aprenentatge efectiu, natural
i inspirador. El procés d’ensenyament-aprenentatge de la lectoescriptura es du a terme
prestant especial atenció al desenvolupament de la creativitat i a través d’activitats de
manipulació. A Ludilletres la lectoescriptura es treballa de manera contextualitzada i
s’inscriu dins de l’aprenentatge innat i instintiu de cada nen/a. La sessió comença amb
la passada de bits, continua amb jocs lingüístics i activitats manipulatives i acaba amb la
realització de la fitxa, que serveix per consolidar els continguts treballats de manera
manipulativa durant la sessió.
Responsable del projecte: Tutores de P3/P4/P5 (NOVETAT)

Àmbit: P3-P4-P5

Temporització: Aquest projecte s’aplicarà durant tot el curs.

2. MÈTODE GLIFING

Descripció:
S’aplica un programa, de forma individual i grupal, d’entrenament lector des de P4 a 3r de
Primària fonamentat en els darrers avenços en neurociència i les TIC. Està adreçat a tot
l’alumnat, però de manera especial als que tenen més dificultats d’aprenentatge.
Responsable del projecte: Gabinet Psicopedagògic.

Àmbit: Inf./Prim (1r-2n-3r)

Temporització:Aquest programa s’aplicarà durant tot el curs, amb tres moments destacats:
-Avaluació inicial de l’alumnat -Entrenament lector -Avaluació final

3. PROJECTE AMCO

Descripció
AMCO potencia estratègies que afavoreixen la inclusió de la Cultura del Pensament i del
Pensament Visible, fet que afavoreix i millora la competència global dels nostres alumnes.
El plantejament Flipped Classroom, també conegut com a Aula Invertida, és un model
pedagògic en què el discurs de la classe i les tasques s’inverteixen. Els docents deixen de
ser consumidors i es converteixen en creadors de continguts.
Responsables del projecte: Andrea Hernández (Infantil)
Noemí Martín (Primària)
Cristina Maynou (ESO)
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Àmbit:
Inf/Prim/ESO
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4. ROBÒTICA EDUCATIVA (NOVETAT)
Descripció:
Amb el treball de la robòtica es desenvolupen metodologies
transversals, el pensament crític de l’alumnat i alhora es
contribueix a la miillora de la seva percepció sobre la
ciència.
Una de les característiques de la robòtica és que sempre
s’imparteix a través de la gammificació, és a dir, a través
del joc. Això possibilita assimilar conceptes matemàtics, físics, mecànics o informàtics
d’una forma divertida. D’aquesta manera, es millora l’adquisició de competències que
formen part dels currículums escolars.
Responsable del projecte: El professorat implicat

Àmbit: Infantil, primària i ESO

Temporització: En el projecte curricular de cada etapa

5. CENTRE ACREDITAT PER OXFORD UNIVERSITY PRESS
Descripció:
Amb aquesta col·laboració, els nostres alumnes poden realitzar a la pròpia escola
exàmens oficials d’Oxford per tal de tenir la certificació del seu nivell d’anglès, des del
nivell A1 fins al B2. Les proves es realitzen “on line”, avaluen les principals competències
en llengua anglesa i tenen el reconeixement d’universitats i institucions educatives a nivell
nacional.
Responsable del projecte: Martí Sánchez

Àmbit:ESO

6. PROJECTE EMAT/ONMAT

Descripció:
EMAT/ONMAT és un programa didàctic i pedagògic basat en les Intel·ligències
múltiplesque permet treballar les matemàtiques d’una manera contextualitzada i adaptada
a la realitat dels alumnes.
Responsables del projecte: Equip docent

Àmbit: Ed. Infantil
Primària: 1r-2n-3r-4t
i 5è (NOVETAT).
ESO

Temporització: 5 sessions setmanals de matemàtiques
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7. ACREDITACIÓ COM A CENTRE FORMADOR
Descripció:
Seguint l’Ordre ENS/237/2017, de 17 d’octubre, per la qual s’estableix el procediment per
a la selecció i acreditació de centres formadors i es regula el desenvolupament de les
pràctiques acadèmiques externes en aquests centres, el centre ha obtingut, per al curs
2019-2020, l’acreditació del Departament d’Educació per a la realització de pràctiques
externes per als estudiants universitaris i d’altres institucions formadores. Aquest curs hem
obrirem dues places.
Responsable del projecte: Direcció
El projecte es portarà a terme durant tot el curs i s’avaluarà a final de curs.

8. PROJECTE DE MEDIACIÓ ESCOLAR DE CONFLICTES ENTRE ALUMNES
Descripció:
L’equip docent considera que cal fer incidència en l’aspecte de gestió positiva de
conflictes, de manera especial entre alumnes, ja que és una eina que permet gestionar
de manera autònoma conflictes que poden ser l’origen de futurs enfrontaments. Així,
considerem el conflicte com una oportunitat d’aprenentatge i de creixement
personal. La tipologia de conflictes en què creiem que pot intervenir l’equip de mediació
són: difusió de rumors, malentesos, petites baralles, discussions i situacions d’enemistat.
Queden descartats casos d’agressions físiques o d’assetjament. L’equip de mediació
estarà escollit pel professorat, després de sol·licitar voluntaris. Una condició per ser
voluntari és no tenir cap procés disciplinari anterior ni obert. Prèviament a qualsevol
actuació, l’equip de mediació seguirà un breu pla de formació impartit pel Servei
d’Orientació de l’escola.
Responsable del projecte: Orientador
Àmbit: CS Primària
ESO
El projecte es portarà a terme durant tot el curs i s’avaluarà a final de curs.
9. TREBALL PER PROJECTES ÀREA DE MEDI SOCIAL I NATURAL
Descripció:
El treball per projectes és una metodologia que es basa en oferir canals que puguin
ajudar els nens i les nenes a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre
dels seus errors i dels seus encerts, i d’aquesta manera també a aprendre a ser
crítics. Aquests projectes tenen aplicació en el món real més enllà de l’aula i busquen
crear una educació interdisciplinària amb un significat.
Aquesta metodologia de treball ajuda els alumnes a aprendre a aprendre, els motiva a
descobrir i, el més important, aconsegueixen un aprenentatge significatiu.
Responsable del projecte: Cap d’estudis EIP/Tutors

Àmbit: Primària

Els projectes es portaran a terme durant tot el curs i s’avaluaran trimestralment.
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10. PROJECTE “ESCOLES I INSTITUTS PER A LA CONSERVACIÓ DEL MEDI MARÍ”

Descripció:
Durant el tercer trimestre del curs passat, l’alumnat de 2n d’ESO de l’escola participà en el
projecte “Escoles i instituts per a la conservació del medi marí” organitzat per la Fundació
per la Conservació i Recuperació d’Animals Marins (CRAM) i amb el suport del
Departament de Territori i Sostenibilitats de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu és el
disseny i implementació d’una acció educativa competencial fent èmfasi als Objectius de
Desenvolupament Sostenible impulsats per les Nacions Unides a l’agenda 2030 per a
treballar la conservació de la biodiversitat marina.
Responsable del projecte: Professor Ciències Naturals
Àmbit: 2n ESO
El projecte es portarà a terme durant el tercer trimestre i s’avaluarà a la seva finalització.

11. MÈTODE CLIL (Content and Lenguage Integrated Learning) NOVETAT

Descripció:
L’Aprenentatge integrat de Continguts i
Llengües
Estrangeres (AICLE),
CLIL
en
anglès (Content and Language Integrated
Learning), és el terme docent emprat per
referir-nos
a
una situació
d’immersió
lingüística a les aules. El terme s’utilitza per
descriure qualsevol situació educativa en la qual s’utilitza una llengua addicional
(segona/estrangera) per a l’ensenyament i aprenentatge de matèries diferents de la
mateixa llengua en qüestió. Als contextos escolars existeix un major èxit en l’aprenentatge
de les llengües estrangeres quan es fan servir aquestes llengües per ensenyar matèries
comunes.
Els beneficis de l’AICLE són nombrosos: promou l’autonomia de l’alumne, incrementa
notablement el nombre d’hores d’exposició a la llengua estrangera, millora la
competència lingüística general i específica alhora que desenvolupa interessos i
actituds multilingües, proporciona una finalitat per fer servir la llengua a l’aula (atès
que els alumnes necessiten comunicar-se per contribuir a l’aprenentatge cooperatiu), i és
un aprenentatge beneficiós per preparar l’alumne pel futur acadèmic i/o laboral.
Responsable del projecte: Professorat implicat de cada etapa

Àmbit: CM/CS i ESO

El projecte es portarà a terme durant tot el curs i s’avaluarà a la seva finalització.
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12. PROJECTE ARRELA’T/CULTIVA’T
Descripció:
El primer, és un recurs didàctic, a través del patrimoni arquitectònic i cultural premianenc,
perquè els escolars puguin conèixer-lo, aprendre´n, estimar-se’l i, per tant, sentir-se
orgullosos del seu municipi.
El projecte Cultiva't, també impulsat per l'Ajuntament, permet a l'alumnat de les escoles
acostar-se al món de la pagesia. En una línia similar a la del
projecte Arrela't, Cultiva't serveix perquè els equips docents disposin d'una eina per
ensenyar als infants d'on surten i com creixen els vegetals que habitualment troben al
supermercat.
Responsable del projecte: Tutors/es

Àmbit: E. Infantil
i Primària
El projecte es portarà a terme al llarg del curs i s’avaluarà a final de curs.
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6.1 Aplicació del projecte digital de centre (PDC)
ACTUACIONS

Ús d’Ipads a infantil i primària

DESCRIPCIÓ

VALORACIÓ

Introduïm l’ús dels Ipads a tot
l’alumnat d’infantil i primària amb la
finalitat de consolidar els projectes
de l’àrea de medi així com
metodologies com l’EMAT.

Enquesta elaborada
pel responsable
digital del centre
sobre el grau
d’aplicació dels
recursos tecnològics
a la tasca docent.

Amb el treball de la robòtica es
desenvolupen metodologies
transversals, el pensament crític de
l’alumnat i, alhora, es contribueix a
la miillora de la seva percepció sobre
la ciència.

Enquesta elaborada
pel responsable
digital del centre
sobre el grau
d’aplicació dels
recursos tecnològics
a la tasca docent.

Robòtica a totes les etapes

Un Chromebook és un ordinador
personal que treballa amb el sistema
operatiu Google Chrome OS i que
utilitza el navegador web Chrome.
Treballar amb Chromebook permet
gaudir de totes les avantatges de
treballar en l’entorn educatiu de
Google: Google Apps for education.

Chromebook 1r/2n/3r ESO

Seguiment de l’activitat docent
digital

Diverses matèries curriculars
s’integraran en aquest dispositiu per
a treballar a l’aula.

A final de curs, cada professor/a
respon una enquesta elaborada pel
responsable digital del centre sobre
el grau d’aplicació dels recursos
tecnològics a la seva tasca docent.
L’enquesta s’adjunta a la Memòria
de curs.
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Enquesta elaborada
pel responsable
digital del centre
sobre el grau
d’aplicació dels
recursos tecnològics
a la seva tasca
docent

Claustre de juny

Programació General Anual 2021-2022

7. ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES I SERVEIS
7.1 Activitats d’ampliació curricular
El nostre centre ofereix un conjunt integrat d'activitats educatives complementàries en el
marc de l'horari escolar que complementen la formació dels ensenyaments obligatoris que
són objecte de concert. Tal i com estableix la normativa, no fan referència directa als
ensenyaments curriculars obligatoris i es realitzen en el marc de l’horari escolar. Les
activitats complementàries són enteses per tota la nostra comunitat educativa com un
element molt important en el desenvolupament del procés d’aprenentatge de l’alumnat del
centre. És per això que aquestes activitats es planifiquen amb la màxima vinculació possible
al currículum.
El programa d'aquestes activitats ha estat elaborat per l'equip directiu i aprovat pel Consell
Escolar, tal i com és preceptiu.
P3
INFANTIL

Centre d’interès (2h)
Taller de cant (1h)
Taller de contes –anglès (1h)
Taller de danses (1h)

P4
P5

PRIMÀRIA

TOTS

1r

GLIFING/FEM ESPORT

2n

GLIFING/FEM ESPORT/ART DRAMÀTIC

3r

GLIFING/ FEM ESPORT/ART DRAMÀTIC

4t

ART DRAMÀTIC/ ESCRIPTURA CREATIVA
CLUB DE LECTURA

5è

TÈCNIQUES AUDIOVISUALS/CLUB DE LECTURA
ESCRIPTURA CREATIVA

6è

TÈCNIQUES AUDIOVISUALS/CLUB DE LECTURA
ESCRIPTURA CREATIVA

TALLER D’INFORMÀTICA I TALLERS MUSICALS

Hi dediquem 5 hores setmanals a l’Ed. Infantil i Primària en el marc de l'horari escolar.
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1r

TÈCNIQUES I ESTRATÈGIES D’APRENENTATGE (Sebastià)
INFORMÀTICA-1 (Agustí)

2n

PROGRAMA DE COMPETÈNCIA SOCIAL (Sebastià)
INFORMÀTICA-2 (Agustí)

3r

TALLER DE MÚSICA (Eva Vinaixa)
INFORMÀTICA-3 (Xavi)

4t

ENTRADA AL MÓN DEL TREBALL (Sebastià)
INFORMÀTICA-4 (Xavi)

ESO

Hi dediquem 1,5h setmanals per a cada curs d’ESO.

7.2 Activitats extraescolars
Són aquelles activitats organitzades pel propi centre conjuntament amb l’AFA que es fan
fora de l’horari lectiu. Estan adreçades a tot l’alumnat d’infantil, primària i secundària i
caldrà comptar amb un mínim d’alumnes inscrits per a cada activitat.
Les programades per a aquest curs són les següents:
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7.3 Oferta de matèries optatives
1r Semestre

2n Semestre

Op-11

1r ESO

Ceràmica

Xavier Sánchez

Taller

Francès-1

Cristina Maynou

1r ESO

Bernat Casas

1r ESO

Francès-I

Cristina Maynou

1r ESO

Op-21

2n ESO

Op-12
Connectats amb l’esport NOVETAT

1r Semestre

Natura i moviment NOVETAT
Francès II
2n Semestre

Bernat Casas

2n ESO

Cristina Maynou

2n ESO

Mar Cuscó

2n ESO

Cristina Maynou

2n ESO

Op-22
Programació d’aplicacions mòbils NOVETAT

Francès-II

45

Programació General Anual 2021-2022

1r Semestre

2n Semestre

Op-31

3r ESO

Francès-III

Cristina Maynou

3r ESO

Oratòria NOVETAT

Montse Azcárate

Desdobl.

Cultura clàssica-3

Montse Azcárate

3r ESO

Francès-III

Cristina Maynou

3r ESO

Op-32

Itinerari CIENTÍCOTECNOLÒGIC

TOT EL CURS

Tecnologia

4t ESO
Mar Cuscó

4t ESO

Física i química

Àlex Redondo

4t ESO

Biologia–Geologia

Àlex Redondo

4t ESO

Economia NOVETAT

Martí Sánchez

4t ESO

Educació Visual i plàstica

Xavier Sánchez

Taller

Montse Azcárate

Desd.

Itinerari SOCIALHUMANÍSTIC

Llatí

7.4 L’escola i l’entorn
Treballem perquè el nostre centre estengui la seva acció formativa més enllà de l’escola a
través d’un treball en xarxa amb tot el teixit associatiu del nostre entorn, aprofitant tots
els recursos disponibles a fi de reforçar la nostra tasca educativa. Així, col·laborem i
participem d’activitats organitzades amb les següents entitats i institucions:
Ajuntament de Premià de Mar, Creu Roja, Càritas, DISA (distribució solidària d’aliments),
Mossos d’Esquadra, Ràdio Premià de Mar, Parròquia de Santa Maria, CRAM, etc.
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7.5 Serveis escolars
-Acollida matinal: Per a famílies que necessiten deixar els seus fills/es a l’escola abans de
les 9 del matí.
Diàriament de 7.30 a 9h del matí (monitoratge).
-Mitja pensió: El menjador de l’escola és un bon espai per treballar actituds i hàbits
relacionats amb la higiene, l’alimentació, l’ordre, la convivència i el temps de lleure. A
l’espai web de l’escola es publiquen cada mes els menús previstos per a les properes
setmanes.
Diàriament, de 13 a 15h, amb servei de vigilància de jocs i d’estudi (a partir de 5è de
Primària).
-Servei psicopedagògic: Atenció psicopedagògica i de suport a l’ensenyament.
(dins l’horari escolar).
-Casal d’estiu: durant els mesos de juny i juliol per a infantil i primària.

7.6 Festes tradicionals i celebracions pròpies de l’escola
El nostre Projecte Educatiu preveu la celebració compartida entre tota la comunitat
educativa d’algunes festes i tradicions populars, així com les celebracions litúrgiques
cristianes, com un element formatiu i d’arrelament social, generador d’un esperit cívic
entre el nostre alumnat.
-Setembre

Acollida primer dia de curs

-Octubre

Festa Pare Tous/ Castanyada*

-Novembre

Concerts de Santa Cecília/ Mare Remei

-Desembre

Preparació del Nadal/ Concerts de Nadales/ Tió de Nadal*
Representació “Els Pastorets”*
Pessebre d’ESO a Burriac

-Gener

Carta als Reis/ Patges Reials

-Febrer

Celebració i rua de Carnestoltes*

-Març

Inici de la Quaresma/ Dimecres de Cendra

-Abril

Celebració dels Jocs Florals/ Sant Jordi*

-Juny

Festa de l’Esport / Festival de danses populars*

*Celebracions supeditades a les condicions sanitàries.
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8. SORTIDES CULTURALS, EXCURSIONS I CONVIVÈNCIES
Data

Lloc

P3

10 desembre Sortida per anar a buscar el Tió (Alella)
Març

Taller al Museu de l’Estampació (Premià de Mar)

4-5 maig

Teatre “Els cistells de la caputxeta” (Premià de Mar)

13 maig

Sortida a la Granja (Vallgorguina)

Juny

Gegants i Capgrossos. Projecte Arrela’t (Premià)

Juny

Jocs a la platja (Premià de Mar)

Data

P4

Lloc

22 Octubre El bosc a la tardor (Vallgorguina)
Desembre

Passejada paradetes de Nadal (Premià de Mar)

15 Març

Visita guiada a la biblioteca (Premià de Mar)

4-5 maig

Teatre “Els cistells de la caputxeta” (Premià de Mar)

Maig

Jocs a la platja (Premià de Mar)

Juny

Pirates i premianencs. Projecte Arrela’t (Premià)

Data

P5

Lloc

22 Octubre El bosc a la tardor (Can Clarens)
26 Gener
Març

“Trencadís de Cançons” (Palau de la Música)
Taller al Museu de l’Estampació (Premià de Mar)

4-5 maig

Teatre “Els cistells de la caputxeta” (Premià de Mar)

Maig
Juny

Jocs a la platja (Premià de Mar)
Correfoc i diables. Projecte Arrela’t (Premià de Mar)
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1r/2n PRIM
Data

Lloc

8 Octubre

Sortida a Riera de Ciuret (Montseny)

21/24 Gener

Projecte Arrela’t (Premià de Mar)

1r trimestre

Taller “Fem joguines ecològiques”-1r Prim (Premia de Mar)

18 Febrer

Sortida al Parc Güell (Barcelona)

4 Abril

Sortida a la Cadira del Bisbe (Premià de Dalt)

9-11 Maig

Colònies a La Granja (St. Maria de Palautordera)

17-18 Maig

Audició musical a l’Amistat (Premià de Mar)

31 Maig

Teatre en anglès a l’Amistat (Premià de Mar)

3 Juny

Visita al jardí botànic Marimurtra (Blanes)

10 Juny

Sortida a la platja (Premià de Mar)
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3r/4t PRIM
Data

5 Octubre
1r trimestre

Lloc

Sortida a la Cadira del Bisbe (Premià de Dalt)
Tallers (Premià de Mar):
“El destí de les deixalles” - 4t Prim
“Ens eduquem per cuidar els animals” – 3r Prim
“Projecte Noa” – 3r Prim
“Taller d’educació vial: karts” – 4t Prim
“Visita al mercat de Premià” – 4t Prim

4 Febrer

Visita a la Mina Vella (Vilassar de Mar)

Febrer

Projecte Arrela’t. Canvi i Continuïtat (Premià de Mar)

2n trimestre

Sortida al Castell del Burriac - 3r/4t Prim. (Argentona)

3r trimestre

Horts solidaris. Projecte Cultiva’t (Premià de Mar)

25 d’Abril

Projecte Arrela’t: Les fàbriques de Premià de Mar

9-11 Maig

Colònies 3r-4t Prim. (St. Maria de Palautordera)

19 Maig

Teatre en anglès: “Billy Banjo” – 3r/4t Prim. (Premià de Mar)

25 Maig

Audició musical: “La màquina del so” (Premià de Mar)

Maig

Cantata “La Clika” (Barcelona)
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5è/6è PRIM
Data

5 d’Octubre

Lloc

Sortida a la Cadira del Bisbe – 5è/6è Prim. (Premià de Dalt)

1r trimestre

Activitats a la platja- 5è Prim. (Premià de Mar)

1r trimestre

Taller: “Fem una compra sostenible” – 5è Prim. (Premià de Mar)

1r trimestre

Taller: “Salut i sexualitat” – 6è Prim.

28 Gener

Visita al Parlament – 5è Prim. (Barcelona)

2n trimestre

Projecte Arrela’t – 6è Prim. (Premià de Mar)

2n trimestre

Projecte Arrela’t. Visita al Museu romà – 5è Prim. (Premià de Mar)

2n trimestre

Sortida a Sant Mateu - 5è/6è Prim. (Premià de Dalt)

2n trimestre

Museu de la Ciència – 6è Prim. (Barcelona)

Abril

Visita a les Coves del Toll – 5è Prim. (Moià)

9-11 Maig

Colònies a La Granja – 5è Prim (Sta. Maria de Palautordera)

11 Maig

Espectacle musical: “Les noies del Rock” – 6è Prim. (Premià)

23 Maig

Cantània – 5è Prim. (Barcelona)

24 Maig

Teatre en anglès: “Dràcula” -5è/6è Prim. (Premià de Mar)

Juny

Sortida a la platja – 5è Prim. (Premià de Mar)

3r trimestre

Colònies – 6è Prim.
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1r ESO
Data

Lloc

4 octubre

Sortida Sant Francesc

A concretar

Palafolls (Depuradora)

Maig

Port Aventura
Col·laboració DISA

7-8-9 març

Treball de Síntesi a La Molina.

3r trimestre

Educació Física: Activitats aquàtiques

2n ESO
Data
4 octubre

Lloc
Sortida Sant Francesc
Taller sensibilització físico-mental

Maig

Port Aventura
Col·laboració DISA (Gran Recapte)

7-8-9 març

Treball de Síntesi a La Molina

3r trimestre

Educació Física: Iniciació al Tennis
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3r ESO
Data

Lloc

4 d’octubre

Sortida Sant Francesc

Novembre

Col·laboració DISA (Gran recapte)

Maig

Port Aventura

18/19 maig

Sortida Treball de Síntesi (Castell de Burriac)

A concretar

Taller de primers auxilis

3r trimestre

Educació Física: 8 sessions Padle

4t ESO
Data

Lloc

4 octubre

Sortida Sant Francesc

14 de gener

Game Over – Institut Guttman*

Maig

Port Aventura

30-5/3-6

Viatge d’estudis
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9. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ DEL DEPARTAMENT PSICOPEDAGÒGIC
9.1 Introducció
La nostra escola promou l’educació integral dels alumnes d’acord amb una concepció
cristiana de l’home, de la vida i del món, i els prepara per a participar activament en la
transformació i millorament de la societat.
Cal destacar un dels trets bàsics més importants de la nostra acció educativa (Projecte
Educatiu. Escoles Mare del Diví Pastor):
“Orientem als alumnes en el seu treball formatiu escolar per tal que descobreixin
llurs aptituds i limitacions, tot aprenent a autogovernar-se i a desenvolupar totes
les seves capacitats”.
L’educació integral i el tret bàsic descrit es fonamenten, entre altres aspectes, en l’atenció
educativa de manera prioritària sobre els principis de: diversitat, necessitats educatives,
inclusió escolar, suports, acció tutorial..., tal i com queda recollit a la Resolució de 16 de
juny de 2011 (Generalitat de Catalunya).
“L’atenció a la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat i l’objectiu d’assolir
les competències que li permetin el seu desenvolupament personal i escolar és un
principi comú a tots els cicles i etapes de l’educació obligatòria”.

9.2 Concepte de diversitat
El concepte de diversitat el situem dintre del marc de col·legi comprensiu que implica
l’accés de tots els alumnes al currículum. Per tal d’assolir aquest objectiu, caldrà acceptar
les diferències de l’alumnat, és a dir, tenir en compte la seva diversitat.
Entenem la diversitat com la diferència entre les persones pel que fa a uns components
personals de personalitat, cognitius, físics, de ritme d’aprenentatge, d’actituds i
d’interessos; i també d’aspectes socioeconòmics culturals i familiars.

9.2.1 Atenció a la diversitat
L’atenció a les necessitats educatives de tot l’alumnat ha de plantejar-se des de la
perspectiva global del centre i la participació prioritària de l’alumnat en entorns ordinaris, i
ha de formar part de la nostra planificació.
La llei Orgànica 2/2006 d’Educació abandona el model d’“integració” escolar a favor d’un
model d’“inclusió”, en el qual ja no es tracta que l’alumne/a s’ajusti al sistema educatiu en
el qual se li pretén integrar, sinó d’ajustar el propi sistema educatiu a la diversitat de
l’alumnat. A l’octubre de 2017 apareix el decret 150/2017, de l’atenció educativa a
l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.
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En el marc dels principis generals de l’educació inclusiva, l’atenció als alumnes ha de tenir
lloc, sempre que per les seves característiques sigui possible i adequat, en entorns
ordinaris, proporcionant-los el suport necessari per possibilitar-los la participació en les
activitats generals i els aprenentatges escolars i l’assoliment de les competències
bàsiques.
L’educació inclusiva també té unes limitacions condicionades als recursos temporals,
humans i materials del centre escolar. Cal no oblidar que el grup-classe, com entitat
organitzativa, socialitzadora i de funcionament diari també té unes necessitats i unes
característiques pròpies que l’equip docent també haurà de donar resposta.
A vegades, poden haver interessos oposats o excloents entre els individuals i els
col·lectius (classe). Caldrà prendre les decisions oportunes analitzant cada situació
individualment.
Entenem per atenció a la diversitat:
Assumir que les diferències de l’alumnat constitueixen un principi general de
l’acció educativa que ha d’entendre la diversitat d’una manera enriquidora per tal
que fomenti la tolerància, el respecte i la convivència dintre del marc escolar i
aplicable en qualsevol context social i familiar.
Conèixer que les diferències individuals tenen el seu origen en la interrelació del
nen amb el seu medi social i cultural, ens ajudarà a tenir idees menys estàtiques i
deterministes sobre les possibilitats d’aprenentatge dels nostres alumnes i sobre
l’efecte compensador que té l’escolarització per a molts nens. Circumstancia que
es fa molt evident en el nostre centre, tenint en compte la gran diversitat que
tenim d’origen cultural i socioeconòmic.
Establir unes estratègies generals per tal de que el procés d’ensenyamentaprenentatge s’ajusti a les diferents necessitats educatives de l’alumnat dintre d’un
entorn el més ordinari possible.
Tenir una actitud inclusiva que ha de travessar i impregnar tots els plantejaments
del centre per donar una resposta educativa adients als alumnes des del Projecte
General del Centre. També caldrà una coordinació entre les diferents institucions i
professionals que intervenen en l’alumne/a: CSMIJ, EAP, Serveis Socials...
Les mesures més específiques d’atenció a la diversitat poden ser organitzatives
(dos professionals a l’aula; agrupaments flexibles, desdoblaments, suport en petit
grup), però convé incidir fonamentalment en les estratègies didàctiques i
metodològiques i en el procés d’avaluació de l’alumnat.
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9.2.2 Alumnes amb necessitats educatives especials
Com especifica l’article 81.3.a) de la LEC tots els infants són diferents i tenen
necessitats educatives diverses, però hi ha alguns nens i nenes que necessiten una
atenció especial i més ajudes i suports per poder compartir les activitats amb els seus
companys de l’escola. Generalment són necessitats derivades de les seves condicions
personals, de mobilitat o d’alguna discapacitat de caire psíquic, físic, sensorial, els que
manifesten trastorns greus de personalitat o conducta. En aquests casos, el departament
d’Orientació del Centre farà una sol·licitud escrita argumentant la demanda a l’Equip
d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) per tal de fer una valoració de les seves
necessitats educatives i formalitzar un dictamen d’escolarització.
9.2.2.1 ALUMNES AMB TRASTORNS D’APRENENTATGE
S’entenen per alumnat amb TA (Trastorn d’aprenentatge):
Resolució ENS/1544/2013, de 10 de juliol.
 Els alumnes amb trastorn per dèficit d’atenció/hiperactivitat (TDAH).
El TDAH afecta nuclearment tres aspectes: dèficit d’atenció, hiperactivitat o
excés de moviment i impulsivitat. Afecta també el control executiu i la
memòria de treball.
 Els alumnes amb trastorn que afecten a l’adquisició i l’ús del
llenguatge, de la lectura, l’escriptura i les habilitats matemàtiques, amb
inici a la infància i implicacions significatives per a l’aprenentatge escolar.
9.2.2.2 ALUMNAT AMB ALTES CAPACITATS
S’entén per alumnat amb altes capacitats el que es pot incloure en algun dels perfils
següents:
Resolució ENS/1543/2013, de 10 de juliol.






Superdotació intel·lectual. Alumnat a partir dels 12-13, que disposa
d’un nivell elevat de recursos en capacitats cognitives i aptituds
intel·lectuals com ara raonament lògic, gestió percentual, gestió de
memòria, raonament verbal, raonament matemàtic i aptitud espacial.
Talents simples i complexos. Aquells que mostren una elevada aptitud
o competència en un àmbit específic, com el verbal, matemàtic, lògic,
creatiu, musical o esportiu, entre d’altres.
Precocitat: Aquells en edats inferiors als 12-13 anys que presenten les
característiques esmentades per a la superdotació intel·lectual i per als
talents simples o complexos, les quals una vegada s’assoleixi la maduració
de la seva capacitat intel·lectual, poden o no confirmar-se.
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9.2.2.3 ALUMNAT NOUVINGUT
Es considera “alumne/a nouvingut” aquell alumne/a que s’ha incorporat per primera
vegada al sistema educatiu de Catalunya en els darrers vint-i-quatre mesos. En els darrers
anys ha disminuït força el perfil d’aquest alumne a la nostra escola per les circumstàncies
socioeconòmiques ja prou conegudes. Davant el xoc emocional que en aquest alumnat
pot representar l’arribada a un entorn social i cultural completament nou, el centre ha de
preveure mesures específiques per tal que pugui sentir-se ben acollit i percebre el
respecte envers la seva llengua i cultura.
L’escola disposa d’un pla d’acollida que s’haurà d’aplicar quan convingui. Aquest
document està pendent d’actualització
9.2.2.4 ALUMNAT EN SITUACIÓ DE RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL
En els darrers vuit anys ha augmentat el nombre d’alumnes a les nostres aules en situació
de risc social, amb evidents mancances i dificultats econòmiques de la família. Cal vetllar
pels drets mínims de l’infant: alimentació, cura i higiene personal, el material necessari
per l’aprenentatge, salut física i emocional.
És molt important en aquest alumnat fer un bon treball en xarxa i tenir una bona
comunicació amb altres agents socials: ajuntament, salut...
La tasca del tutor és fonamental per tal de detectar els possibles dèficits, cal comunicarho al servei d’orientació per així, prendre les decisions que convinguin.
En el curs 18-19 es va iniciar el projecte “Tothom d’excursió”, on a partir d’unes
aportacions voluntàries de famílies i mestres, permet que els alumnes en situació de risc
d’exclusió social puguin anar a algunes excursions amb els seus companys. El fons solidari
també servirà per a proporcionar material escolar bàsic, si cal (llapis, llibretes...). El
projecte va ser aprovat pel Consell Escolar i per l’AFA. Enguany, aquest projecte quedarà
aturat degut a les circumstàncies del Covid-19, donat que com a mínim el primer
trimestre no es realitzaran excursions.
9.2.2.4.1 Beques i ajuts
Els ajuts als que pot optar el nostre alumnat són:
-Ajuts menjador: Consell Comarcal del Maresme i Ajuntament de Premià de Mar
-Beques per necessitats educatives especifiques
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9.3 Protocol de derivació d’alumnes amb necessitats educatives
Abans de recomanar a uns pares que el seu fill/a vagi a un psicòleg, logopeda... s’ha de
seguir el següent procés:

SERVEI D’ORIENTACIÓ:
DETECCIÓ D’ALUMNES:

PSICOPEDAGÒGICA

-Recull la demanda.
-Tutor/a
-Valoració psicopedagògica amb proves
-Mestre especialista

específiques (cal que la família tingui
coneixement).

-Família

RETORN VALORACIÓ

-Al tutor/a o mestres.
-A la família si fos
necessari.

9.4 Concreció del Pla d’Atenció a la Diversitat
MESURES I SUPORTS UNIVERSALS
especi
Educació Infantil
- TRASPÀS D’INFORMACIÓ: el departament d’orientació facilitarà a principi de
curs al professorat un llistat, on hi constarà el nom dels alumnes amb NEE, les
seves dificultats/trastorns, les actuacions fetes fins el moment i les possibles
intervencions pendents.
- ADAPTACIÓ A P-3: a principi de curs de P-3 es vetlla per una adaptació
progressiva, oferint durant 2 dies aproximadament un horari reduït enlloc de
tota la jornada. A més a més, s’ofereix un suport a la tutora de l’aula durant el
mes de setembre aproximadament, per tal de poder acompanyar a cadascun
dels infants i afavorir a la seva adaptació al nou centre escolar i anar adquirir
les pautes i les rutines diàries.
- OBSERVACIÓ A L’AULA O INDIVIDUALMENT (P-3, P-4 i P-5): treball
d’observació seguint les pautes de la taula psicomotor del Departament de
Sanitat de la Generalitat de Catalunya. Incidint en els següents aspectes
evolutius:
-

Sociabilitat (adaptació a l’entorn).
Llenguatge.
Manipulació (coordinació mans-braços).
Postural (Coordinació cames-mans).

- DETECCIÓ: molt important a P-3 i P-4 fer una bona tasca d’observació i de
detecció, ja que és una edat que encara ens permet fer derivacions al CDIAP
(Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç).
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- REUNIONS INFORMATIVES A LES FAMÍLIES: durant aquests cursos cal
treballar molt amb les famílies, per aquest motiu les tutores potenciaran la
comunicació amb aquestes. Des del Servei d’Orientació també s’organitzaran
reunions informatives a les famílies tractant de forma teòrica i pràctica temes
relacionats amb el creixement i l’educació dels fills: hàbits, llenguatge,
motricitat, límits....
- ENTREVISTES AMB LES FAMÍLIES: cal tenir molta cura quan parlem amb
les famílies, sobretot a P-3, sovint tenen encara l’infant força idealitzat i això
pot generar conflictes quan rebin missatges que no s’ajustin gaire a la seva
percepció.
- MADURACIÓ DE L’INFANT A EDUCACIÓ INFANTIL: a P-5 es realitza una
prova que ens proporciona informació sobre el nivell de desenvolupament
assolit pel nen/a en diferents aptituds que tenen influencia en l’aprenentatge
escolar: aptitud verbal, aptitud quantitativa, orientació espacial, memòria
auditiva i visomotricitat. Es redacta un informe amb una valoració individual
dels resultats de la prova que s’entregarà a les famílies en una reunió. Es
donaran pautes d’intervenció a les famílies i si s’escau a la mestra de l’aula.
- PROJECTES: durant tota l’educació infantil incidirem força en aquesta
metodologia de treball per intentar arribar més als interessos dels nens/es i que
sigui un aprenentatge més actiu i competencial. Intentarem anar reduint l’ús
sistemàtic de paper i llapis.
- DESDOBLAMENTS: aquesta organització permet tenir grups de ràtio més
baixa per treballar aspectes de les àrees que requereixen una pràctica en grup
reduït (Tallers i EMAT).
Els objectius que es proposen són els següents:
- Afavorir el tractament a la diversitat.
- La possibilitat de posar una major atenció a l’aprenentatge dels
alumnes.
- Aprofundir en l’establiment de les relacions interpersonals.
- SUPORT ESCOLAR PERSONALITZAT: hi ha dues modalitats del suport, dins
i fora de l’aula. El suport a l’aula és una metodologia que s’utilitza per atendre
la diversitat amb dos mestres dins de l’aula. El suport fora de l’aula s’utilitza
quan es vol fer una intervenció individual amb tots els alumnes o en aquells que
tinguin alguna dificultat d’aprenentatge.
- LECTURA PERSONALITZADA: a P-5 es fa un treball personalitzat diari en
l’aprenentatge de la lectura.
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- GLIFING (grupal): s’aplicarà un programa d’entrenament lector des de P-4 a
3r de primària, fonamentat en els darrers avenços en neurociència i les TIC. Va
dirigit a tot a l’alumnat, però especialment per aquells que tenen dificultats
d’aprenentatge.
- CODOCÈNCIA: és la presència de més d’un docent a l’aula. Aquesta mesura
aporta avantatges tant als alumnes (major atenció a la diversitat, aplicació de
pedagogies metodològicament més útils, major ritme de treball...) com a els
propis docents (possibilitat d’aprendre de l’altre, foment del treball en equip...).
A l’escola s’aplicarà a tota l’Educació Infantil 2 hores/setmana dins del projecte
de l’EMAT (programa didàctic i pedagògic per a infants de 3-12 anys, basat en
les Intel·ligències Múltiples que permet treballar les matemàtiques d’una
manera contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumnes).
- BARREJA DE GRUPS: consisteix en la barreja dels grups de P-3, P-4 i P-5
perquè dóna l’oportunitat de canviar de rol, d’enriquir-se i conèixer altres
companys, etc. En el centre escolar s’ofereix aquesta mesura durant 3
hores/setmana en l’estona d’esmorzar i esbarjo al jardinet. Enguany però,
queda cancel·lat temporalment fins a les circumstàncies actuals siguin més
favorables.
- AVALUACIÓ D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: una setmana abans de cada
avaluació ordinària es fa una reunió específica per cursos, on fem una valoració
de les actuacions fetes dels alumnes amb NEE i alhora arribem a acords de
futures intervencions.
Primària
- TRASPÀS D’INFORMACIÓ: el departament d’orientació facilitarà a principi de
curs als professors/es i tutors/es un llistat, on hi constarà el nom des alumnes
amb NEE, les seves dificultats/trastorns, les actuacions fetes fins el moment, i
les possibles intervencions pendents.
- PROJECTES: és una metodologia que comporta treballar els continguts
curriculars d’una manera flexible i globalitzadora.
- TALLERS: permeten donar a conèixer continguts concrets que poden estar
relacionats en qualsevol de les àrees curriculars i fer-ne un bon aprofundiment
per afavorir la consolidació dels aspectes i objectius que es proposen. Es
mantindran aquells tallers que el protocol de covid-19 ho permeti.
- LECTURA PERSONALITZADA: al C.I. es fa un treball personalitzat en
l’aprenentatge de la lectura.
- GLIFING (grupal i individual): s’aplicarà un programa d’entrenament lector
des de P-4 a 3r de primària, fonamentat en els darrers avenços en neurociència i
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les TIC. Va dirigit a tot a l’alumnat, però especialment per aquells que tenen
dificultats d’aprenentatge.
- SUPORT ESCOLAR PERSONALITZAT: sessions individuals o en grups
reduïts de suport a alumnes que presenten alguna dificultat d’aprenentatge
bàsic: lectura, escriptura, comprensió lectora, càlcul i raonament matemàtic. Els
grups d’alumnes estarà consensuat entre el tutor/a i el Servei d’Orientació. Cal
comunicar-ho per telèfon en persona a les famílies. Posteriorment en cada
avaluació s’ha d’indicar, explícitament, que l’alumne està rebent una mesura
d’atenció a la diversitat, en aquest cas un suport setmanal. L’avaluació del
reforç es farà en les juntes d’avaluació ordinàries, on el professor estarà
present.
-

SOCIOGRAMES i/o QÜESTIONARIS RELACIONATS AMB LES
RELACIONS SOCIALS: a criteri del tutor/a hi ha l’opció de fer una anàlisi dels
aspectes afectius i/o socials, i les reflexions posteriors, tant individualment com
de grup. Fonamentalment va dirigit a cicle mitjà i superior d’E. Primària i a ESO.

- PAUTES D’ACTUACIÓ A L’AULA: el professorat disposarà d’un protocol de
pautes d’actuació en relació a aquells alumnes que presentin dificultats
d’aprenentatge:
.Trastorns d’adquisició i ús del llenguatge (Dislèxia).
.Trastorns de dèficit d’atenció i hiperactivitat.
- TUTORIA PERSONALITZADA: els tutors disposen d’un temps setmanal que
es dedicarà a l’atenció personalitzada de l’alumnat, atenent a les seves
necessitats i tenint cura del seu creixement personal, emocional i acadèmic.
- AVALUACIÓ D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: una setmana abans de cada
avaluació ordinària es fa una reunió específica per cicles, on fem una valoració
de les actuacions fetes dels alumnes amb NEE i alhora arribem a acords de
futures intervencions.
- DESDOBLAMENT: aquesta organització permet tenir grups de ràtio més baixa
per treballar aspectes de les àrees que requereixen una pràctica en grup reduït
(música/informàtica a tota la EP; anglès 1 hora al cicle superior; EMAT al cicle
inicial).
Els objectius que es proposen són els següents:
- Afavorir el tractament a la diversitat.
- La possibilitat de posar una major atenció a l’aprenentatge dels
alumnes.
- Aprofundir en l’establiment de les relacions interpersonals.
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- CODOCÈNCIA: és la presència de més d’un docent a l’aula. Aquesta mesura
aporta avantatges tant als alumnes (major atenció a la diversitat, aplicació de
pedagogies metodològicament més útils, major ritme de treball...) com a els
propis docents (possibilitat d’aprendre de l’altre, foment del treball en equip...).
A l’escola s’aplicarà en el cicle inicial 2 hores/setmana dins del projecte de
l’EMAT (programa didàctic i pedagògic per a infants de 3-12 anys, basat en les
Intel·ligències Múltiples que permet treballar les matemàtiques d’una manera
contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumnes).
Secundària
- TRASPÀS D’INFORMACIÓ: el departament d’orientació facilitarà a principi de
curs als professors/es i tutors/es un llistat, on hi constarà el nom dels alumnes
amb NEE, les seves dificultats/trastorns, les actuacions fetes fins el moment, i
les possibles intervencions pendents.
- DESDOBLAMENTS: aquesta organització ens permet tenir grups de ràtio més
baixa per treballar determinades àrees del camp de l’ expressió i manipulació
que requereix una dinàmica de classe més activa i més participativa: música,
plàstica, informàtica, tecnologia...
- TÈCNIQUES D’ESTUDI: considerem que a 1r d’ESO cal consolidar aspectes
formals i tècnics de l’estudi personal de les diferents matèries. Per aquest motiu
dediquem una sessió a la setmana en grup desdoblat a desenvolupar continguts
i procediments de l’estudi: condicions ambientals, pla d’estudi, subratllat,
esquemes, mapes conceptuals... Al ser un grup reduït ens permet detectar més
fàcilment on té la dificultat l’alumne alhora de fer l’estudi personal.
- SUPORT: sessions individuals o en grup reduït a alumnes que presenten
alguna dificultat d’aprenentatge, fonamentalment en les llengües o
matemàtiques. El alumnes assignats a aquesta mesura d’atenció a la diversitat
estarà consensuat per l’equip docent i el Servei d’Orientació. Cal comunicar-ho
a les famílies, posteriorment es farà explícit en els informes de cada avaluació.
- TUTORIA PERSONALITZADA: durant 1r d’ESO cada curs tindrà un tutor de
grup més un altre de personal. Entre tots dos es repartiran l’alumnat, el segon
tutor (no grup) tindrà aproximadament una tercera part del grup. Això ens
permet arribar més bé a tots els alumnes i atendre millor a les famílies, així
com reduir una mica la càrrega de treball del tutor de curs.
-

PROGRAMA DE COMPETÈNCIES SOCIALS: aquest programa es
desenvolupa a 2n d’ESO, com activitat d’ampliació curricular, una sessió a la
setmana en grup desdoblat. Se centra en allò que és impersonal, en l’ àmbit
relacional, en els problemes de convivència. Parteix d’un enfocament cognitiu,
que ha demostrat ser força eficaç. Aquest programa treballa les habilitats
cognitives necessàries per a la relació interpersonal i per abordar conflictes. Es
treballa amb poca teoria i molta pràctica davant de determinades situacions de
62

Programació General Anual 2021-2022

conflicte o dilemes morals i que necessitem donar una resposta personal eficaç i
justa.
Els objectius que ens proposem són els següents:
- Afavorir les relacions interpersonals, tot respectant la diversitat de maneres de pensar
dins del grup.
- Afavorir el creixement emocional de cadascú.
- Oferir recursos i habilitats cognitives per fer front a problemes i conflictes quotidians.
- ENTRADA AL MÓN DEL TREBALL: oferim aquesta matèria complementaria
a 4t d’ESO amb l’objectiu de preparar a l’alumnat per l’accés al món laboral.
Pensem que la gran majoria d’alumnes continuaran en el seu procés formatiu,
però també considerem que l’accés al món del treball, tenint en compte que
tots tindran 16 anys, és una possibilitat també formativa i que poden iniciar-se
puntualment en determinats moments o períodes. També potenciem la
possibilitat de fer tasques de voluntariat que tot i que no són remunerades
també tenen un valor afegit d’altruisme i de formació personal.
Els objectius que ens proposem són els següents:
-Que l’alumne prengui consciència que un dels objectius fonamentals de
l’estudi és formar-se perquè en un futur immediat pugui oferir un servei
a la societat mitjançant el treball de cadascú.
-Oferir recursos a l’alumnat per buscar i trobar feina: currículum,
entrevista, test psicotècnics.
-Informar sobre totes les possibilitats formatives després de la ESO.
- MEDIACIÓ ESCOLAR: l’equip docent de Secundària considera que cal fer
incidència en l’aspecte de gestió positiva de conflictes, de manera especial
entre els alumnes. És una eina que permet gestionar de manera autònoma
conflictes que poden ser l’origen de futurs enfrontaments més greus.
L’equip de mediació estarà escollit pel professorat, després de sol·licitar
voluntaris. Una condició per ser voluntari és no tenir cap procés disciplinari
anterior ni obert. Prèviament a qualsevol actuació l’equip de mediació seguirà
un breu pla de formació impartit per Servei d’Orientació de l’escola. (Veure
apartat 7.4).
Enguany
però, queda cancel·lat temporalment fins a les circumstàncies actuals siguin
més favorables.
- AVALUACIÓ D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: una setmana abans de cada
avaluació ordinària es fa una reunió específica per cicles, on fem una valoració de
les actuacions fetes dels alumnes amb NEE i alhora arribem a acords de futures
intervencions.
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MESURES DE SUPORT ADDICIONALS
a) VALORACIÓ PSICOPEDAGÒGICA I ORIENTACIÓ: El servei d’Orientació del
Centre a demanda del tutor/a o un professor/a farà una valoració de
l’alumne/a, després de recollir la informació i si s’escau aplicar proves
específiques. Posteriorment es farà una devolució al tutor/a i si es considera
convenient es convocarà una entrevista amb la família. És convenient que la
família tingui coneixement de tot el procés, fonamentalment quan a l’alumne/a
se li apliquen proves de caire individual.
b) INFORMES DE DERIVACIÓ: el Servei d’Orientació redactarà un informe escrit
quan s’orienti a la família a un servei extern, sigui públic o privat. En aquest informe
farem explícit el motiu de la derivació i la simptomatologia més significativa, ja sigui
de l’àmbit més pedagògic, conductual, emocional o de creixement en general.
c) SUPORT CONDUCTUAL: en els darrers anys hem considerat necessària una
atenció individual a alumnes que han generat una situació conflictiva de caire
conductual i que tenint en compte les circumstàncies de la situació es considera
convenient una intervenció de contenció, fora del grup, en el mateix moment
que s’ha generat l’episodi.
d) PLA D’ADAPTACIÓ METODOLÒGICA (PAM): nou document intern d’atenció a
la diversitat que hem anomenat Pla d’Adaptació Metodològica (PAM). Es
tracta d’una mesura específica, on s’intenta fer un recull de totes les adaptacions
metodològiques que s’apliquen en diferents matèries. Aquest document està
consensuat i aprovat per l’equip docent de primària o secundària i lliurat a la
família.
Cal remarcar que és un pas previ a la realització posterior, si s’escau, a un Pla de
suport Individualitzat (PI), on s’adapta metodologia i fonamentalment continguts.
e) PLANS de suport INDIVIDUALITZATS (PI): quan les adaptacions
incorporades en la programació ordinària de l’aula i les mesures de reforç
previstes siguin insuficients per atendre adequadament l’alumnat. La decisió de
fer un PI ve derivada de les indicacions que es fan en l’informe de
reconeixement (dictamen) per l’escolarització que fa l’EAP o quan el
centre considera que un alumne–sense informe de reconeixement (dictamen)
de l’EAP- manifesta necessitat d’un programa personalitzat o de suports
addicionals.
f)

MATERIAL ESPECÍFIC: a l’aula de professors/es hi haurà a disposició dels
docents material didàctic adaptat de quasi bé totes les matèries per tal de
poder oferir-li a l’alumne/a allò que necessiti, tenint en compte les seves
necessitats, capacitats i interessos.
També hi ha a disposició del professorat tots els protocols d’actuació que ha
editat el departament d’Ensenyament: dislèxia, TDAH, Altes capacitats....
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A més a més, hi ha un espai amb tots els protocols de detecció i d’intervenció
inclosos en el projecte de convivència: enfront l’assetjament escolar a persones
LGTBI, en cas de conflicte greu, etc.
g) COORDINACIÓ AMB CENTRES I PROFESSIONALS EXTERNS: l’escola
afavorirà el treball en xarxa, és a dir, la comunicació i la coordinació amb
centres, serveis i personal extern per tal de fomentar un treball conjunt en
benefici de l’alumne/a i a la seva família. Aquest curs, degut a les circumstàncies
excepcionals de la pandèmia, es realitzaran de forma telemàtica tret d’aquelles
estrictament necessàries.
- CDIAP
- EAP
- Serveis socials Ajuntament de Premià de Mar
- CSMIJ de Mataró
- Centres Privats

Per a intentar que els alumnes de risc i d’exclusió social puguin anar d’excursió amb els
seus companys hem pensat en la creació d’un fons solidari on hi pugui participar de
forma voluntària tota la comunitat educativa.
El fons anirà dirigit, fonamentalment, a cobrir les despeses econòmiques d’aquelles
sortides i material escolar bàsic que, a criteri del tutor, tenen més valora significatiu a
nivell educatiu.

El nom del projecte és “Tothom d’excursió”, s’ha dissenyat un tríptic de promoció i s’han
redactat les bases del projecte. Afegir també material. Enguany aturat.
També aplicarem i consolidarem el projecte GLIFING, un programa d’entrenament lector
des de P-4 a 3r de primària, fonamentat en els darrers avenços en neurociència i les TIC.
Va dirigit a tot a l’alumnat, però especialment per aquells que tenen dificultats
d’aprenentatge.
L’equip està format pels següents professors/es: Conxita Martínez, MªJosep Rovira, Rosa
Fernández, Laura Espelt i Sebastià Mas.
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10. PLA DE FORMACIÓ PERMANENT
Al llarg d’aquest curs es continuarà aplicant el Pla d’Acció Formativa 2020-2025 que ens
ha de permetre planificar i coordinar les necessitats del personal docent en cada àmbit
d’actuació (TAC, currículum, innovació, etc) així com prioritzar-les a mig i llarg termini,
d’acord amb el Projecte Educatiu de l’escola i amb el nostre propi ideari.
A més, al llarg del curs estan planificades les següents activitats formatives:
Activitat

Destinataris

Temporització

Estratègies en xarxes
socials

Equip de comunicació
(Laura Luna)

5 hores

Seminari de direccions del
Baix Maresme

Direcció

15 hores

Jornades de treball dels
equips intercol·legials MDP

Membres dels equips:
-Assumpta Bach: EPI
-Àngel Rivera: COPI
-Laura Espelt: Orientació
-Roc Graupera: Comunicació
-Equip directiu: Habilitats
directives

Al llarg del curs

Primeres propostes d’actuació pel proper curs a partir de les accions formatives del curs
passat:
-Sobre la formació d’acció tutorial i gestió d’aula:
1) Sistematitzar el formulari Google que fa servir secundària per a preparar les reunions
amb les famílies.
2) Per cicles, establir una guia de preguntes susceptibles de plantejar a les famílies durant
l’entrevista.
3) Crear un formulari/qüestionari destinat a les noves incorporacions que facilitin el
traspàs d’informació de centre a centre (i no a través de les famílies).
-Sobre la formació d’ambients d’aprenetatge:
1) Calen sessions de coordinació per a establir pautes conjuntes a l’hora de l’esmorzar i
joc (hàbits)
2) Pensar com elaborar i implementar els ambients.
3) Visitar alguna escola que ja treballi aquesta metodologia.
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-Sobre la formació de coeducació:
1) Generar consciència a partir, per exemple, de lectures concretes.
2) Revisar rotulació i ús del llenguatge (ha de ser més igualitari).
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11. PROGRAMES ESCOLARS I PLANS DE PREVENCIÓ
11.1 Programa Salut i Escola
L’objectiu del programa Salut i Escola (PSiE) és millorar la salut dels adolescents
mitjançant accions de promoció de la salut, de prevenció de les situacions de risc i
d’atenció precoç per als problemes relacionats amb la salut mental, la salut afectiva i
sexual, el consum de drogues, alcohol i tabac, en col·laboració amb els centres educatius
i els serveis de salut comunitària presents en el territori. Els eixos fonamentals d'actuació
del PSiE són la salut mental; la salut afectiva i sexual; la violència i els maltractaments
segons gènere, els hàbits de salut (consum de tabac i altres drogues, altres addiccions,
exercici físic, dieta, etc) i els trastorns de la conducta alimentària.

Una de les principals línies d’actuació d’aquest programa és el servei Consulta Oberta, que
implica el desplaçament periòdic de professionals de l’infermeria als centres docents per
afavorir l’accessibilitat dels adolescents a l’atenció sanitària amb garanties de privacitat,
confidencialitat i proximitat.
11.2 Riscos laborals
D’acord amb l’article 22 de la Llei 31/1995 del 8 de novembre de Prevenció de Riscos
Laborals, durant el mes de maig s’informa a tots els treballadors/es de la possibilitat de
realitzar un examen de salut de caràcter voluntari.
11.3 Pla d’emergència i evacuació*
Durant el curs es realitza un simulacre d’evacuació a fi d’organitzar la seqüència
d’actuacions i posar a prova el pla d’emergència vigent. Posteriorment, és valorat per tot
el personal del centre que hi ha participat. D’altra banda, a l’inici de curs, es lliura un
exemplar del Pla d’emergència i evacuació a tot el personal amb les actualitzacions
corresponents.
*D’acord amb la situació satinària.

11.4 Vacunacions
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya promou la vacunació a tots els
nois i noies de 6è de primària amb l’objectiu de millorar-ne la cobertura.
 Alumnes de 6è de Primària
Vacunació contra les hepatitis A i B, la varicel·la, l’antimeningocòccica conjugada (MC) i el
Virus del Papil·loma Humà (VPH).
 Alumnes de 2n d’ESO
Vacunació TD (dosi única).
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D’altra banda, el dia 14 d’octubre es durà a terme es durà a terme la revisió bucodental a
l’alumnat de 2n de primària.
11.5 Programa contra el bullyng (Fundació Barça)
L’assetjament escolar és violència i, per tant, comporta una vulneració de Drets dels
Infants.
Després de la bona experiència del curs passat, l’escola s’adhereix de nou al programa de
la Fundació FC Barcelona contra el Bullying com a recurs educatiu destinat a treballar la
prevenció en les escoles de primària a través de dinàmiques lúdiques i participatives on
l’esport és l’eix vertebrador. El programa s’ofereix obertament i gratuïtament per ser
implementat de forma autònoma a tots els grups de primària.

11.6 Programa escolar de Fruites i Hortalisses
Aquest programa, impulst pel Departament d’Educació, permet als centres educatius que
imparteixin 2n cicle d'educació infantil i primària rebre gratuïtament fruita i llet per al
consum dels nens/nenes a l’hora d’esmorzar o berenar dins del recinte escolar. La llet
també poden sol·licitar-la els centres de 1r cicle d’educació infantil.

11.7 Projecte Cultiva’t
El projecte Cultiva't, impulsat per l'Ajuntament, permet a l'alumnat de les escoles acostarse al món de la pagesia. En una línia similar a la del projecte Arrela't, dedicat a explicar el
patrimoni i la història locals a les escoles, Cultiva't serveix perquè els equips docents
disposin d'una eina per ensenyar als infants d'on surten i com creixen els vegetals que
habitualment troben al supermercat.
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12. ANNEXOS
12.1 Annex 1: Actuacions derivades de l’objectiu educatiu del curs (lema)
ACTUACIONS

TEMPORITZACIÓ

Fomentar actuacions i dinàmiques
que contribueixin a treballar les
idees, valors i actituds que inspiren
aquestes paraules del lema.

Al llarg del curs:
-1r dia de classe
-Sant Francesc
-Dia de la Pau
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MOMENT DE VALORACIÓ

Professorat/alumnat

Final de curs
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12.2 Annex 2: Plans d’acció de les Comissions de treball
COMUNICACIÓ
ACTUACIONS

TEMPORITZACIÓ

MOMENT DE VALORACIÓ

1. Crear un lema fix d’escola

Al llarg del curs

Claustre juny 22

2. Gestionar contingut de la
pantalla de la porteria.

Al llarg del curs

Claustre juny 22

3. Acabar Pla de Comunicació

Al llarg del curs

Claustre juny 22

4. Crear fons de fotografies
pel claustre

Al llarg del curs

Claustre juny 22
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PASTORAL I ACCIÓ SOLIDÀRIA
ACTUACIONS

1. Elaborar els continguts dels
“BON DIA” del curs.
2. Finalitzar la programació de
la matèria de Religió per a
cada etapa.

TEMPORITZACIÓ

MOMENT DE VALORACIÓ

Setembre 2021

Juny 2022

Setembre-Març

Juny 2022

ORIENTACIÓ I DIVERSITAT
ACTUACIONS
1. Glifing: programa d’entrenament
lector.
-Seguiment i consolidació del
projecte.
-Aplicar el Glifing grupal de 1r i 2n
i 3r d’EP amb mig grup i en un
espai fix en l’horari escolar.
-Confeccionarem
i
aplicarem
estratègies per a augmentar l’ús
del Glifing a casa.

TEMPORITZACIÓ

MOMENT DE VALORACIÓ

Al llarg del curs

Claustre juny 2022
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2.Pla d’acollida (projecte de
convivència).
El grup de treball d’orientació i
atenció a la diversitat
iniciarà
l’elaboració d’un pla d’acollida
dirigit
a
alumnat,
famílies,
professors/es i personal PASS,
considerant que era un dels punts
febles observats en el projecte de
convivència.

3. Alumnes amb Altes Capacitats
-Incorporar intervencions per part
de l’equip docent respecte els
alumnes amb Altes Capacitats.
-Conscienciar als mestres de que
aquests
alumnes
requereixen
d’unes adaptacions curriculars.
-Aplicar i/o generar material de
detecció d’alumnat amb aquest
perfil.
-Establir un protocol d’actuació.

Al llarg del curs

Claustre juny 2022

Ajornat pel curs 2022-23

Claustre juny 2023
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INNOVACIÓ PEDAGÒGICA
ACTUACIONS
1. Estudiar la metodologia de
l’àrea de les llengües catalana i
castellana a nivell de totes les
etapes.
Treballar l’expressió escrita a tots els
àmbits/àrees (mínim una al curs)
amb una pauta.

TEMPORITZACIÓ

MOMENT DE VALORACIÓ

Primària:
entre el primer i el segon
trimestre.

En el moment de rebre els
resultats de les CB.

ESO:
primer trimestre.

Primària:
Crear material per treballar
l’expressió escrita (Drive).
ESO:
Coordinar estructures lingüístiques
comunes.

2. Fer estudi per escola verda.

3. Estudiar el treball de la música
que es fa a l’escola.
Tornar a passar l’enquesta a les
mestres i professores de música.

Al llarg d’aquest curs
2021/22.

A final de curs 2021/22.

Al llarg del curs 2020/21 i
2021/22.

A final de curs 2021/22.

74

Programació General Anual 2021-2022

ARTS I ESPAIS
ACTUACIONS

TEMPORITZACIÓ

MOMENT DE VALORACIÓ

Al llarg del curs

Juny 2022

1) Elaborar un pla
d’actualització i unificació
estètic de l’edifici modernista.
2) Revisar l’ús dels espais de
l’escola per optimitzar-los i
treure el màxim profit.
3) Informar al claustre i portar
a terme la temporalització i
programació pel que fa a la
decoració de l’escola a partir i
de les diferents festivitats
tradicionals i celebracions
escolars.
4) Decorar el passadís
d’entrada a l’escola.
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12.3 Annex 3: Pla d’Organització de Centre 2021-22
(adjunt)
12.3.1: Protocol d’actuació Servei d’Atenció a la Diversitat 2021-22

1. Es continuarà treballant amb l’alumnat tant de forma individual com en
petit grup.
2. Abans i després d’entrar i sortir de les aules, tant l’alumne com l’adult, es
desinfectaran les mans amb gel hidroalcohòlic.
3. Pel que fa a les entrevistes amb les famílies amb alumnat NEE:
-

Es mantindran de forma presencial aquelles estrictament necessàries
(signatura de documents, alumnes de nova incorporació...).

-

Les que no siguin estrictament necessàries es faran per vídeotrucada.

-

Es desinfectarà l’espai abans i després.

-

Es continuaran aplicant les mesures i suports addicionals de forma
ordinària (PI, PAM, adaptacions, suports escolars...).

4. Les coordinacions amb professionals externs es realitzaran de forma
telemàtica.
5. El projecte “Tothom d’excursió” queda aturat temporalment degut a les
circumstàncies del Covid-19.
6. El servei de mediació escolar d’ESO queda cancel·lat fins que les
circumstàncies actuals siguin més favorables.
7. Es continuarà realitzant el programa Glifing de forma ordinària tant de
forma individual com grupal, potenciant també, el seu ús a casa.

Servei d’Orientació i Atenció a la Diversitat
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12.4 Annex 4: Taules horàries d’Educació Infantil, Primària i ESO

P3

ENTRADA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

LLENG.

LLENG.

LLENG.

ENGLISH

LLENG.

ESMORZAR

ESMORZAR

8.50h
ESMORZAR
10h - 11h

ESMORZAR ESMORZAR

------------

------------

------------

------------

------------

D.ENTORN

D. ENTORN

D.ENTORN

D. ENTORN

D.ENTORN

MATEMAT

*MÚSICA

*DANSA

MATEMAT

MATEMAT

ESBARJO

ESBARJO

ESBARJO

ESBARJO

ESBARJO

SORTIDA

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

12.50H

HÀBITS

HÀBITS

HÀBITS

HÀBITS

HÀBITS

ENTRADA

*C. INTERÉS

MATEMAT

/TALLERS/

PSICOM.

D. ENTORN

*C. INTERÉS

*STORY T.

TALLERS

PSICOM.

D. ENTORN

SORTIDA

-------------

--------------

--------------

--------------

-------------

16.50h

HÀBITS

HÀBITS

HÀBITS

HÀBITS

HÀBITS

11h - 12h

14.50h
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P4

ENTRADA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

LLENG.

MATEMAT

ENGLISH

MATEMAT

LLENG.

ESMORZ

ESMORZ

ESMORZ

ESMORZ

ESMORZ

------------

------------

------------

------------

------------

D.ENTORN

D. ENTORN

D.ENTORN

D. ENTORN

D.ENTORN

MATEMAT

LLENG.

MATEMAT

LLENG.

*STORY

9h

10h - 11h

11h - 12h

TIME
ESBARJO

ESBARJO

ESBARJO

ESBARJO

ESBARJO

SORTIDA

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

13h

HÀBITS

HÀBITS

HÀBITS

HÀBITS

HÀBITS

ENTRADA

PSICO

/TALLERS/

*C. INTERÈS

*C. INTERÉS

D. ENTORN

PSICO

TALLERS

*MÚSICA

*DANSA

D. ENTORN

SORTIDA

-------------

-------------

-------------

------------

--------------

17h

HÀBITS

HÀBITS

HÀBITS

HÀBITS

HÀBITS

15h
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P5

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

LLENG.

*MÚSICA

LLENG.

LLENG.

LLENG.

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

------------

------------

------------

------------

------------

D. ENTORN

D. ENTORN

D. ENTORN

D. ENTORN

D. ENTORN

ENGLISH

MATEMAT

PSICO

MATEMAT

PSICO

ESBARJO

ESBARJO

ESBARJO

ESBARJO

ESBARJO

SORTIDA

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

13.10h

HÀBITS

HÀBITS

HÀBITS

HÀBITS

HÀBITS

ENTRADA

MATEMAT

/TALLERS/

MATEMAT

*DANSA

LLENG.

*C. INTERÉS

/TALLERS/

*STORY T.

D. ENTORN

-------------

--------------

*C.
INTERÉS

-------------

--------------

HÀBITS

HÀBITS

ENTRADA
9.10h

10h - 11h

11h - 12h

15.10h

SORTIDA
17.10h

HÀBITS

-------------

HÀBITS

HÀBITS
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1r Primària

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

RELIGIÓ

CATALÀ

MATEMAT

MATEMAT

CASTELLÀ

10-10,30h

RELIGIÓ

TUTORIA

CATALÀ

CATALÀ

TUTORIA

10,30-11h

ESBARJO

ESBARJO

ESBARJO

ESBARJO

ESBARJO

11-12h

*EF

CASTELLÀ

ANGLÈS

NATACIÓ

ANGLÈS

SORTIDA

MATEMAT

MATEMAT

CATALÀ

NATACIÓ

*GLIFING

ENTRADA
8.50h

12.50h

CATALÀ
ENTRADA

*E. DIGITAL

14.50h

*MÚSICA

*ART D.

MÚSICA

MEDI

PLÀSTICA
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2n Primària

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

RELIGIÓ

CASTELLÀ

MATEMAT.

CASTELLÀ

MATEMAT.

10-10,30h

RELIGIÓ

CASTELLÀ

CATALÀ

CASTELLÀ

CATALÀ

10,30-11h

ESBARJO

ESBARJO

ESBARJO

ESBARJO

ESBARJO

11-12h

MÚSICA

*E.F.

CATALÀ

NATACIÓ

*E. DIGITAL

ENTRADA
8.50h

*MÚSICA

SORTIDA

ANGLÈS

ANGLÈS

*ART D.

NATACIÓ

12.50h

*E. DIGITAL
*MÚSICA

CATALÀ
ENTRADA

MATEMAT.

MATEMAT.

MEDI

CATALÀ

14.50h
PLÀSTICA
SORTIDA

*GLIFING

TUTORIA

MEDI

16.50h
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3r Primària

ENTRADA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

CATALÀ

MATEMAT.

ARTS

RELIGIÓ

CATALÀ

9h

&
CRAFTS

RELIGIÓ

10-10,30h

CATALÀ

CATALÀ

10,30-11h

ESBARJO

ESBARJO

ESBARJO

ESBARJO

ESBARJO

11-12h

MATEMAT.

ENGLISH

MATEMAT.

MATEMAT.

MÚSICA

SORTIDA

E.F.

*ESCRIP.

E.F.

ENGLISH

TUTORIA

CASTELLÀ

CASTELLÀ

*E. DIGITAL

13h

ENTRADA

CATALÀ

CREATIVA

CASTELLÀ

MEDI

15h

SORTIDA

MÚSICA

*ART. D.

MEDI

MEDI

17h

*GLIFING

*E. DIGITAL
MÚSICA
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4t Primària

ENTRADA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

CATALÀ

ENGLISH

RELIGIÓ

MATEMAT.

ARTS

9h

&
CRAFTS

10-10,30h

CATALÀ

CATALÀ

RELIGIÓ

CATALÀ

10,30-11h

ESBARJO

ESBARJO

ESBARJO

ESBARJO

ESBARJO

11-12h

CASTELLÀ

MATEMAT.

MATEMAT.

ENGLISH

MATEMAT.

SORTIDA

*ART D.

E.F.

*CLUB

E.F.

*ESCRIP.

13h

ENTRADA

LECTURA

MÚSICA

15h

SORTIDA
17h

*E. DIGITAL

CREATIVA

CASTELLÀ

CASTELLÀ

MEDI

CATALÀ

MEDI

MEDI

MÚSICA

TUTORIA

*E. DIGITAL
MÚSICA
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5è Primària

ENTRADA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

CATALÀ

MATEMAT.

E.F.

E. DIGITAL

E.F.

9.10h

10-11h

MÚSICA

CASTELLÀ

ENGLISH

MATEMAT.

E. DIGITAL

MATEMAT.

MÚSICA

11-11.30h

ESBARJO

ESBARJO

ESBARJO

ESBARJO

ESBARJO

11.30-12h

CATALÀ

CATALÀ

CATALÀ

RELIGIÓ

CATALÀ

SORTIDA

MATEMAT.

*ESCRIP.

*CLUB
LECTURA

RELIGIÓ

ENGLISH

MEDI

MÚSICA

CASTELLÀ

MEDI

MEDI

CASTELLÀ

TUTORIA

*AUDIOV.

13.10h

CREATIVA

ENTRADA

ARTS

15.10h

&
CRAFTS

SORTIDA
17.10h
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6è Primària

ENTRADA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

E.F.

CASTELLÀ

*ESCRIPT.

MATEMAT.

*E. DIGITAL

9.10h

10-11h

CREATIVA

ENGLISH

MATEMAT.

CASTELLÀ

*MÚSICA

ENGLISH

*MÚSICA
*E. DIGITAL

11-11.30h

ESBARJO

ESBARJO

ESBARJO

ESBARJO

ESBARJO

11.30-12h

CATALÀ

CATALÀ

RELIGIÓ

CATALÀ

CATALÀ

SORTIDA

CATALÀ

MATEMAT.

RELIGIÓ

MATEMAT.

E.F.

CASTELLÀ

MEDI

ARTS

MÚSICA

MEDI

TUTORIA

MEDI

13.10h

ENTRADA
15.10h

&
CRAFTS

SORTIDA
17.10h

*AUDIOV.

*CLUB
LECTURA

ENGLISH
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1r ESO
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Naturals

Optativa

Socials

Optativa

Matemàtiques

Religió

Matemàtiques

Tecno/Robòtica

Música/EVP

Naturals

Socials

Anglès

Mus

Mus/Evp

Anglès

Tècniques
d’Estudi

Català

Català

Català

Català

Informàtica

Castellà

Castellà

Castellà
Castellà

Tecno/Robòtica
Anglès

Educació
Física

Matemàtiques

Socials

Tecno/Robòtica
Anglès

Educació
Física

Anglès

Naturals

Tutoria

1r ESO - 2n SEMESTRE
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Naturals

Optativa

Socials

Optativa

Matemàtiques

Religió

Matemàtiques

Tecno/Robòtica

Música/EVP

Naturals

Socials

Anglès

Música

Música/EVP

Anglès

Informàtica

Català

Català

Català

Català

Tècniques
d’Estudi

Castellà

Castellà

Castellà

Tecno/Robòtica
Anglès

Educació
Física

Tecno/Robòtica
Anglès

Educació
Física

Castellà
Matemàtiques

Socials
Naturals

Anglès
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2n ESO
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

EVP

Matatemàtiques

Música/EVP

Matemàtiques

Tecno/Robòtica
Anglès

Socials

Optativa

Música/EVP

Optativa

Tecno/RobòticaAn
glès

Religió

Tecno/Robòtica

Català

Socials

Socials

Castellà

Informàtica/
Competència Social

Castellà

Castellà

Castellà

Physics
Chemistry

Informàtica/
Competència Social

Physics/Chemistry

Physics
Chemistry

Català

Català

Anglès

Educació Física

Matemàtique
s

Anglès

Matemàtiques

Educació Física

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

EVP

Matemàtiques

Música/EVP

Matemàtiques

Tecno/Robòtica
Anglès

Socials

Optativa

Música/EVP

Optativa

Tecno/Robòtica
Anglès

Religió

Tecnologia

Català

Socials

Socials

Castellà

Castellà

Castellà

Physics/Chemistry

Physics/Chemistry

Physics
Chemistry
Tutoria

2n ESO-2n SEMESTRE

Castellà

Physics/Chemistry

Informàtica/
Competència
Social
Informàtica/
Competència
Social

Català

Català

Anglès

Educació Física

Matemàtiques

Anglès

Matemàtiques

Educació Física
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3r ESO
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Tecnologia/Robòtica
Anglès

Naturals

Geography

Naturals

Naturals

Tecnologia/Robòtica
Anglès

Música/EVP

Anglès

Geography

Geography

Optativa

Música/EVP

Naturals

Optativa

Castellà

Taller Música
Informàtica

Matemàtiques

Matemàtiques
Català

Matemàtiques Matemàtiques
Cat

Cat

Taller Música
Informàtica

Castellà

Ang

Educació
Física

Castellà

Religió

Tec

Educació
Física

Matemàtiques

Català
Tutoria

2n SEMESTRE
DILLUNS
Tecnologia/Robò
tica
Anglès
Tecnologia/Robò
tica
Anglès

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Naturals

Geography

Nat

Naturals

Música/EVP

Anglès

Geography

Geography

Optativa

Música/EVP

Naturals

Optativa

Castellà

Matemàtiques

Matemàtiques

Mates

Taller Música
Informàtica

Matemàtique
s

Català

Català

Català

Taller Música
Informàtica

Castellà

Anglès

Educació
Física

Cas

Religió

Tecnologia/Robòtica

Educació
Física

Mat
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4t ESO
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

B i G /Econ.

Tecno / Llatí

Mates

Tecno / Llatí

Català

Mates

Castellà

B i G /Econ.

Mates

Mates

F&Q/Plàstica

B i G /Econ.

F&Q/Plàstica

B i G /Econ.

Tecno / Llatí

Anglès

Ang-4

Món del
treball/Inform

Anglès

Anglès

Socials

Soc-4

Món del
treball/Inform

Socials
Socials

Educació
Física

F&Q/Plàstica

Religió

Català

Educació
Física

Català

Castellà

Castellà

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

B i G /Econ.

Tecno / Llatí

Mates

Tecno / Llatí

Català

Mates

Castellà

B i G /Econ.

Mates

Mates

F&Q/Plàstic
a

B i G /Econ.

F&Q/Plàstica

B i G /Econ.

Tecno / Llatí

Anglès

Anglès

Tutoria

2n SEMESTRE

Anglès

Anglès

Socials

Socials

Món del
treball/Informàti
ca
Món del
treball/Informàti
ca

Socials
Socials

Educació
Física

F&Q/Plàstica

Religió

Català

Educació
Física

Català

Castellà

Castellà
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12.5 Annex 5: Calendari reunions de professorat

SETEMBRE:
13

INFANTIL - PRIMÀRIA

ESO

Primària: Preparació de l’Espai Digital

Protocol Chromebooks+Nou model informe
Avaluació inicial
Reunió famílies 1r ESO

Reunió famílies 1r/2n Primària

20

Desenvolupament de propostes sobre Acció tutorial a partir formació curs anterior
Reunió famílies 3r ESO

27

Primària: Preparació de l’Espai Digital -II

Atenció a la diversitat

OCTUBRE:
4

Trobada Comissions de treball

ESO: Sortida Sant Francesc

Consell escolar (18.30h)

18
25

Reunió d’Àmbits: Cat/Cast+Anglès+Música
Seguiment de temes/ Treball personal

Avaluació inicial ESO

Reunió adaptació P-3

+26

Avaluació inicial ESO

NOVEMBRE:
8
15
22
29

Seguiment temes/ Treball personal

Avaluació atenció a la diversitat

Trobada Comissions de treball
Atenció a la diversitat Primària

Seguiment de temes/ Treball personal

Avaluació 1r / Cicle Mitjà

Seguiment de temes/ Treball personal

+30

Avaluació 2n / Cicle
Superior

DESEMBRE:
13
20

Festival de Nadal // Revisió
+14
1ª Avaluació> 13: 1r cicle//14: 2n cicle
d’informes
**********CAFÈ DE NADAL**********

GENER 2022
10
17
24
31

INFANTIL - PRIMÀRIA

ESO

Avaluació atenció diversitat infantil

Seguiment de temes/ Treball personal

Avaluació infantil/ Dia de la Dona (Pri)

Dia de la Dona

Reunió d’Àmbits: Cat/Cast+Anglès+Música
CLAUSTRE
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FEBRER
7
14
21

Comissions de treball
Reunió d’àmbits: Cat/Cast+Anglès+Música
Desenvolupament de propostes sobre Acció tutorial a partir formació curs anterior

MARÇ
7
14
21
28

Sant Jordi
Comissions de treball
Avaluació atenció diversitat Primària

Seguiment de temes/ Treball personal

Avaluació 3r + Cicle Superior
+29

Avaluació 4t+Cicle Inicial

Seguiment de temes/ Treball personal

ABRIL
4
25

Revisió infomes/ Festa MDP

Festa MDP

Formació Pastoral
19h: 4t ESO (Orientació)

MAIG
9
16
23
30

Avaluació Infantil

Seguiment de temes/ Treball personal

Avaluació Atenció diversitat
Primària
+24
Avaluació 5è Primària + CI
Avaluació 6è (14h)/CM
(17.15h)
Reunió P5

+31

30:Av. final 2n cicle //31:Av. final 1r
cicle

JUNY
13
20

Comissions de treball
Seguiment de temes/ Treball personal
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ESCOLA ASSÍS
Carrer de la Plaça 35-41
08330 Premià de Mar

Telèfon: 937 524 171
secretaria@escolaassis.cat
www.escolaassis.cat
@AssisEscolaMDP
escolaassismdp
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