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ENTRADES I SORTIDES DE L’ALUMNAT 

 

PARVULARI         P3, P4 i P5 
 
L’alumnat de P4 i P5 entrarà i sortirà per la porta del C/Anselm Clavé (bar 

Monroy). El de P3 ho farà pel C/ Ortuella. 

A l’hora d’entrar, l’alumnat se situarà a la seva fila i entrarà amb la seva mestra.  

A la sortida, els/les mestres el lliuraran als pares, mares o persones que 

tinguin l’encàrrec de recollir-lo. 

CICLE INICIAL        1r i 2n de Primària 
 
L’alumnat de 1r i 2n entrarà i sortirà per la porta de l’Av. Pare Romanyà. 

Si algun/a alumne/a  té germans/es a parvulari podrà entrar i sortir per la porta 

del germà/na menut/da. A les hores de sortida, un mestre o altre professional 

del centre l’acompanyarà i lliurarà als pares o persones encarregades de la seva 

recollida. Per facilitar el control en la sortida de l’alumnat més petit, us 

preguem que els/les alumnes sempre surtin per la mateixa porta, encara 

que el germà o germana de parvulari falti. 

CICLE MITJÀ I CICLE SUPERIOR    3r, 4t, 5è i 6è de Primària 
 
L’alumnat d’aquests nivells entrarà i sortirà sol per la porta de l’Avinguda Pare 

Romanyà (porta principal). Si algun/a alumne/a té germans a parvulari podrà 

entrar i sortir per la porta del germà/na corresponent. 

 

 
 Els dies de pluja, a les hores de sortida, podreu entrar a l’escola per tal de 

recollir al vostre fill/a. 

 Les portes d’accés al centre es tanquen passats cinc minuts de l’hora 

d’entrada. No obstant, si heu de fer alguna gestió amb l’AMPA, podeu accedir 

al seu despatx per la porta principal, que resta oberta fins a les 9:30 h. 

 Si algun alumne arriba i es troba les portes tancades, cal que truqui al timbre. 

La conserge, quan pugui, sortirà a buscar-lo o li obrirà la porta. 

 Quan un alumne/a hagi de sortir del centre abans de l’hora habitual cal que ho 

notifiqui al seu/seva tutor/a (a Primària mitjançant l’agenda). No es deixarà 

sortir l’alumnat sol, cal que vingueu a buscar-lo. 
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ASSISTÈNCIA i RETARDS 

 

Tot i que en el centre sigui excepcional l’absentisme escolar, és obligatori el 

control de l’assistència de l’alumnat. Quan es detecti un cas de falta 

d’assistència continuada sense cap motiu que la justifiqui, el/la tutor/a parlarà 

amb els pares o tutors legals per tal d’assabentar-los de la situació i recordar- 

los el deure de vetllar per la correcta escolarització dels seus fills/es. Si d’aquesta 

actuació no en resulta rectificació del comportament absentista, la direcció del 

centre trametrà un comunicat escrit a la família fent incidència en la necessitat de 

regularitzar la situació. De persistir l’absentisme, s’enviarà el comunicat 

corresponent als serveis socials del municipi i, si s’escau, al Departament 

d’Ensenyament. 

 

 
Quan es produeixi un retard fora dels marges raonables, i sense un motiu que el 

justifiqui, en la recollida de l’alumnat, un cop acabat l’horari escolar, es 

procurarà contactar amb la família o els tutors legals de l’alumne/a. 

Transcorregut un temps d’espera prudencial, la persona que fins aquell 

moment hagi romàs a càrrec de l’alumne/a informarà de la situació a un membre 

de l’equip directiu. Aquest, si s’escau, comunicarà telefònicament la situació a 

la policia local i acordarà amb aquesta la fórmula per lliurar-lo a la seva 

custòdia. 

La reiteració freqüent d’aquests fets en una mateixa família, en la mesura que 

comporten una manca d’assumpció de les responsabilitats de custòdia dels 

menors, es tractada de manera similar als supòsits d’absentisme. 

 

 

Cal que justifiqueu els retards i les absències dels vostres fills/es. A primària ho 

podeu fer mitjançant l’agenda.  
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SORTIDES 
 

Per participar en les sortides escolars, l’alumnat haurà de portar la 

corresponent  autorització. 

A l’inici de curs, se us demanarà una autorització general per a totes aquelles 

sortides que es facin sense pagar i sense alterar significativament l’horari. 

Per a la resta de sortides, es demanarà una autorització expressa i se us 

proporcionarà la informació pertinent de manera prèvia. 

Cal que es respectin els terminis que se us donin per a fer les inscripcions i 

pagaments de les excursions. La reserva d’autobusos i activitats sempre es fa 

considerant l’alumnat inscrit en el termini establert. 

El centre pot decidir excloure un alumne d’una sortida sempre que hi hagi 

motius justificats que així ho aconsellin, entre aquests es considerarà el mal 

comportament. 

 

 

CRITERIS A APLICAR EN SITUACIONS 

SINGULARS 
 
Els criteris que aplicarà el centre en els supòsits de problemes dels progenitors en 

relació als fills/es seran: 

 
 No prendre partit ni adoptar posicionaments entre els pares de l’alumnat, 

referents als seus drets i deures envers aquests. 

 Complir les resolucions i requeriments judicials relatius a les esmentades 

relacions, si és que tenen incidència en l’entorn educatiu. 

 No proporcionar informes específics a petició d’advocat. És necessari un 

requeriment judicial. 

 Reconèixer el dret que tenen els pares i mares a rebre la informació pertinent 

sobre l’escolarització dels seus fills/es, si és que no han estat privats 

judicialment de la pàtria potestat. A petició del pare o mare, l’informe trimestral 

es farà per duplicat i s’acordarà amb aquest o aquesta la manera de lliurar-lo. 
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INFORMACIONS ESCOLARS 
 

L’escola es comunicarà amb les famílies mitjançant: 

 Notes i circulars informatives diverses. Aquestes les farem arribar via e-mail a 

aquelles famílies que ens heu proporcionat una adreça electrònica. A la resta 

us les donarem en paper.  

Us recomanem que reviseu habitualment el vostre correu i/o la motxilla del 

vostre/a fill/a. 

 Reunions d’inici de curs. Seran convocades pel centre i tenen com a objectiu 

explicar-vos l’organització i el funcionament de l’escola, en allò que pot afectar 

als vostres fills/es, i el treball que es farà durant el curs i cicle. 

 Reunions i entrevistes personals. Aquestes podran ser convocades pel tutor/a 

o altres professionals del centre i també les podreu demanar vosaltres 

mitjançant una notificació a l’agenda del vostre fill/a (a primària). 

L’horari de tutories el trobareu a l’apartat: tutories i especialitats. 

 Espai web. En el bloc del centre hi pengem les informacions més rellevants del 

centre i hi podeu trobar enllaços als blocs dels diferents cicles.  

El trobareu a: http://blocs.xtec.cat/ceiproquetes 

 Reunions amb algun membre de l’equip directiu. Si voleu parlar amb algun 

membre de l’equip directiu heu de demanar hora a la secretaria del centre, tot 

considerant el seu horari d’atenció al públic (el trobareu al final d’aquest 

document). 

 

 

SIMULACRE D’EVACUACIÓ 
 

D’acord amb el Pla d’emergència, es desenvoluparà en el centre, com a mínim, un 

simulacre d’evacuació. 

Es farà durant el primer trimestre i tindrà com a objectiu habituar l’alumnat a 

actuar de manera ordenada davant d’una emergència en la què calgui evacuar el 

centre. Abans de fer-lo, a les diferents tutories, es recordarà el protocol a 

seguir per tal que l’evacuació sigui ordenada i tothom sàpiga què ha de fer. 

 
 
 

http://blocs.xtec.cat/ceiproquetes
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SALUT  ESCOLAR 

 
MALALTIES 
 
En cas que el vostre fill/a pateixi una malaltia crònica (diabetis, epilèpsia, asma, 

algun tipus d’al·lèrgia,...) que requereixi l’administració d’algun medicament en 

horari escolar cal que ho comuniqueu al/a la tutor/a i que aporteu al centre la 

documentació següent: 

 L’informe del metge on consti el nom de l’alumne/a, el del medicament que 

ha de prendre i la seva pauta d’administració. Si s’escau, també ha 

d’especificar la descripció de les necessitats i les actuacions que calen en 

cas d’emergència i els referents sanitaris. 

 Un escrit demanant a la directora l’administració al seu fill o la seva filla del 

medicament prescrit, d’acord amb les pautes que constin en  l’esmentat 

informe  i la seva  autorització a l’administració del mateix per part dels/de 

les docents del centre. 

Si fa ús del servei de menjador, heu de seguir les mateixes indicacions, tot 

adreçant-vos als/a les responsables del servei, d’una manera especial si 

afecta a la seva dieta. 

Seguint les recomanacions del Departament de Salut i la Societat Catalana de 

Pediatria, s'ha inclòs el paracetamol a la farmaciola dels centres educatius. Per 

administrar-lo cal tenir l'autorització signada dels pares, mares o tutors legals de 

l'alumne. Abans de la seva administració, el centre es posarà en contacte amb la 

família per tal que aquesta reculli l’alumne tan aviat com sigui possible. 

 
Respecte a l’assistència de l’alumnat al centre, quan aquest pateixi una malaltia 

transmissible (xarampió, varicel·la, conjuntivitis,…) el centre seguirà les 

recomanacions publicades per la Subdirecció de Vigilància i Resposta a 

Emergències de Salut Pública. Aquestes estableixen els criteris de no- 

assistència de l’alumnat a l’escola durant un període de temps determinat, en 

funció de la malaltia transmissible que pateixi. És molt probable que aquestes 

coincideixin amb les recomanacions que us doni el seu pediatre. 

 

Els/les docents i altre personal del centre només podran fer accions que 

no requereixin cap titulació sanitària i que puguin fer els pares, mares i 

familiars. 
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VACUNES 
 
Al llarg del curs, l’equip mèdic municipal procedirà a l’administració  de vacunes 

en el centre, d’acord amb el calendari de vacunacions establert en el marc del 

Programa de salut escolar. Aquesta actuació afectarà a l’alumnat de sisè i 

suposarà l’administració de les següents vacunes: 

 

VPH / CONTRA EL PAPIL·LOMA  (noies) 

VHA / CONTRA L’HEPATITIS 

VVZ/ CONTRA LA VARICEL·LA 

2 dosis 

MCC / ANTIMENINOCÒCICA C CONJUGADA 1 dosis 

 
En el seu moment, en sereu informats/des, se us demanarà el vostre 

consentiment i que porteu el carnet de salut a l’escola per tal que l’equip mèdic 

pugui fer l’oportú seguiment. 

REVISIÓ DENTAL 
 
És previsible que un odontòleg del sistema de salut pública es desplaci al 

centre a fer una revisió dental a l’alumnat de 1r i 5è.  

En sereu informats/des i se us demanarà la vostra autorització. 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 

Als pares/mares de P3 i 1r de Primària se us farà arribar una notificació en la 

què se us demanarà que digueu si el vostre fill o la vostra filla pateix cap 

malaltia o si hi ha algun motiu que pugui impossibilitar la realització normal de 

l’activitat d’educació física. Cal que la retorneu a l’escola degudament 

complimentada. Si al llarg de l’escolarització es produeix alguna variació que 

considereu important al respecte, cal que la comuniqueu al/a la tutor/a. 

Si, per un motiu justificat, algun dia, el/la vostre/a fill/a no pot fer classe 

d’educació física, cal que n’informeu al/ a la tutor/a o al mestre d’educació 

física mitjançant l’agenda escolar. 

Es demana als/les alumnes que els dies que tenen educació física vinguin 

vestits amb roba adequada. Us preguem que els ajudeu a complir aquesta 

norma. 
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PROVES D’AVALUACIÓ EXTERNA 
 

Durant el curs, es realitzaran en el centre dues proves d’avaluació externa: 
 

Avaluació diagnòstica Alumnat  2n Del 13 al 31 de maig de 2019 

Avaluació competències bàsiques Alumnat  6è 7, 8 i 9 de maig de 2019 

 

Totes dues tenen un caràcter informatiu i orientador. Els resultats de la prova de 

sisè els trametrem a l’IES, juntament amb la resta de documentació 

acadèmica preceptiva. Vosaltres també en rebreu una còpia. A l’alumnat 

d’aquest nivell que no assoleixi alguna de les competències avaluades se li 

encomanaran deures de recuperació. Els haurà de realitzar durant l’estiu i 

presentar-los al seu tutor/a de l’ESO. Tindran efectes sobre la seva avaluació 

inicial. 

 

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

 

Les dades de caràcter personal (nom i cognoms, adreça, telèfon,  imatge, 

veu,…) són de les persones a qui es refereixen i només aquestes poden 

decidir sobre les mateixes. 

L’escola, a l’ inici de l’escolarització, us demana una autorització per publicar la 

imatge, veu i materials elaborats per l’alumnat. Aquesta es considerarà vàlida 

per a tota l’escolarització si no ens dieu res en sentit contrari. 

El centre té el deure de protegir les dades de l’alumnat. 

Els pares/mares sou responsables de la captació i difusió d’imatges que 

puguin fer els vostres fills i filles. És important que els orienteu, especialment en 

allò que fa referència a l’ús dels telèfons mòbils i les xarxes socials, en dos 

sentits: 

 la protecció de la pròpia intimitat 

 el respecte a la dels altres. 

En jornades de portes obertes, festes i altres  activitats  escolars, és 

responsabilitat de les famílies la captació i difusió d’imatges que puguin fer. 



8 

ESCOLA MESTRE MARCEL·LÍ DOMINGO                Informació curs 18-19 

 

 

 

RELIGIÓ / EDUCACIÓ EN VALORS SOCIALS I 

CÍVICS 
 

L’ensenyament de la religió és d’oferta obligatòria per als centres i de caràcter 

voluntari per als alumnes. 

Els pares o tutors legals de l’alumnat poden modificar l’opció inicial comunicant- 

ho per escrit a la direcció del centre abans l’inici de curs. 

En aplicació de la LOMCE, l’alumnat que cursi Primària i no faci religió, cursarà 

l’assignatura Educació en valors socials i cívics. Aquesta tindrà el mateix valor 

acadèmic que la religió i l’alumnat en serà avaluat. Les dues assignatures es faran 

simultàniament (a la mateixa franja horària però amb professorat diferent).  

 

 

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DEL CENTRE 
 

L’ AMPA de l’escola gestiona diferents activitats i serveis per tal de completar 

l’horari escolar i ajudar-vos així a compaginar-lo amb el vostre horari laboral. 

També col·labora amb el centre de diferents maneres: subvencionant les 

festes, adquirint material inventariable, fent-se càrrec de les orles de sisè,… 

El passat curs, van engegar el projecte de transformació de patis, dotant-los d’un 

espai de joc i aprenentatge. 

Per tot l’esmentat, el centre ha de manifestar el seu agraïment, tot animant als 

membres de la seva junta a continuar treballant com fins ara i a les famílies a 

associar-s’hi. 

La informació sobre les activitats i serveis que oferirà per al curs 2018-2019 us 

arribarà puntualment a través dels vostres fills/es. També les trobareu a la web 

del centre. 
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MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
 

Les mesures i suports universals que adoptaran els docents són els que 

incideixen en la totalitat dels alumnes i seran, entre d’altres, l’organització 

heterogènia, el treball en petits grups, els tallers internivells, la tutoria 

assembleària, l’educació emocional, el treball en ambients d’aprenentatge,... 

L’horari del curs s’ha organitzat de manera que una bona part del temps 

dedicat a les àrees instrumentals pugui haver-hi dos mestres a l’aula. Aquesta 

mesura permetrà millorar la gestió de l’atenció a la diversitat. 

El centre continuarà oferint el suport escolar personalitzat (SEP) a alguns alumnes 

de cicle inicial i sisè d’educació primària. Aquest és un reforç flexible, temporal 

i preventiu, per atendre diversos ritmes d’aprenentatge donant un suport 

individual o en petit grup. El/la tutor/a del vostre/a fill/a ja us comunicarà si és 

que l’escola considera que cal que gaudeixi d’aquest reforç i l’horari del mateix. 

 

 
Les mesures i suports intensius s’adreçaran a l’alumnat amb NESE 

(necessitats específiques de suport educatiu)  

Aquestes requeriran l’atenció de: 

 La mestra d’audició i llenguatge, en cas de problemes de parla i llenguatge. 

 La mestra d’educació especial, en cas de problemes d’aprenentatge. 

 La SIEI (Suport intensiu a l’educació inclusiva) que atendrà a alumnes que 

manifestin dificultats greus i permanents acreditades, necessàriament, 

mitjançant un dictamen o informe de l’EAP. 

 
Per tal d’ajudar a l’alumnat que manifesta necessitats de reforçar la seva 

autoestima i les seves habilitats de relació amb els altres, amb l’objectiu de 

proporcionar-li eines que li permetin superar les seves dificultats, els 

professionals de la SIEI i l’especialista de música desenvolupen les activitats de 

Musicoteràpia i Habilitats Socials. 

 
Algunes vegades, aconsellats per l’escola o per pròpia iniciativa, porteu els fills/es 

a algun servei privat que l’ajudi en la superació de les seves dificultats. Us 

preguem que, quan des d’aquest servei, se us demani la realització d’algun 

informe, sol·liciteu que faci una petició per escrit. 
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PLA DE CONSUM DE FRUITA, 
VERDURA I LLET 

Esmorzars saludables (divendres) 
Setmana de la fruita 
Xerrades 

ACTIVITATS DE L’ESCOLA 
 

L’escola realitza un seguit d’activitats planificades per tal d’incentivar el treball 

d’alguns continguts curriculars de manera més global, significativa i motivadora 

per a l’alumnat; facilitant així la interacció entre iguals, millorant la comunicació i  

donant així un paper actiu a tot l’alumnat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRACTAMENT DE LA LLENGUA 
ANGLESA 

Programa d’innovació (GEP) de tractament 
plurilingüe de les llengües 
Visual i plàstica en anglès a partir de 3r 
Introducció de l’anglès aP4 
Un ambient a cicle inicial en anglès 
Teatre en anglès (6è) 

ANIMACIÓ LECTORA 
Conta contes per part de la biblioteca municipal 
Explica’m un conte (alumnes de 4t) 
Padrins de lectura 
Biblioràdio (c.superior) 
Contes en família (Sant Jordi) 
Roda de contes (infantil) 
Maleta de contes (c.inicial) 
Biblioteca escolar 
Biblioteca d’aula 
 

PROPOSTES EDUCATIVES 
Trobada de corals 
Mostra de teatre 
Jocs florals 
Participació en concursos 
Campanyes diverses 
Xerrades educatives 
Participació en la Marató de TV3 

CELEBRACIÓ 
DE FESTES 

Castanyada 
Nadal 
Carnaval 
Sant Jordi 
Fi de curs 

ASSEMBLEA DE DELEGATS/ES 

XARXA ESCOLES VERDES 
Hort escolar 
Ecodelegats i agents verds 
Recollida selectiva 
Comitè verd 
Racó verd a l’aula 
Zones verdes a l’escola 

TALLERS INTERNIVELLS 
 

 
TREBALL COOPERATIU 

 

AMBIENTS D’APRENENTATGE 
 

EDUCACIÓ 
EMOCIONAL 

 

PROJECTE 
D’ESCACS 

 

PARTICIPACIÓ 
DE LES FAMÍLIES 

Tallers 
Xerrades 

Festes 
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NORMES 
 

 

Les normes que tot seguit us especifiquem també les trobareu a l’agenda, 

juntament amb altres informacions. Us preguem que la reviseu perquè sovint 

serà la mitjancera entre l’escola i vosaltres. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Els/les alumnes han de portar els estris i material necessari per a la 

realització de les tasques escolars: llibres, agenda, llibretes, … 

 Per poder realitzar l’activitat d’Educació Física l’alumne/a ha de portar 

roba i calçat adequats. 

 Utilitzar la carmanyola i no emprar embolcalls de plàstic o alumini per 

portar els esmorzars a l’escola. 

 Dins de classe no es poden menjar ni xiclets ni llaminadures. 

 A les aules i passadissos, els/les alumnes no poden deixar que els 

soni el seu telèfon mòbil, tanmateix no està permès que, dintre del 

recinte escolar, facin fotos amb ell. Si incompleixen aquesta norma, 

se’ls custodiarà el telèfon fins que vingui el pare o la mare i se’ls pugui 

tornar. 

 Les dependències escolars no es poden embrutar. Si un/a alumne/a 

n’embruta alguna l’haurà de netejar. 

 S’ha de respectar i tenir cura del material propi i dels altres. En cas de 

causar danys materials intencionadament, l’alumne/a o els seus pares 

hauran de reparar els danys causats. 

 Estan totalment prohibits els actes d’indisciplina, les injúries, les 

ofenses, les agressions, vexacions i humiliacions a qualsevol 

membre de la comunitat educativa. 
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ORGANITZACIÓ CURRICULAR EDUCACIÓ 

INFANTIL 

El desenvolupament de les capacitats és el resultat del què s’aprèn. Així, doncs, 

al llarg de l’etapa d’educació infantil els xiquets/es  hauran d’anar desenvolupant 

les nou capacitats a l’entorn dels eixos següents: 

CAPACITATS 

Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma 

• Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i coordinació, tot 

adonant-se de les seves possibilitats. 

• Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge 

positiva d’ell mateix i dels altres. 

• Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar 

amb seguretat i eficàcia. 

Aprendre a pensar i a comunicar 

• Pensar, crear, elaborar i iniciar-se en les habilitat matemàtiques bàsiques. 

• Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions 

de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges. 

Aprendre a descobrir i tenir iniciativa 

• Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i 

respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals. 

• Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificant-ne els perills 

i aprendre a actuar-hi en conseqüència. 

Aprendre a conviure i habitar el món 

• Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica 

de conflictes. 

• Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una 

autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social. 

 

ÀREES 

ÀREA DE DESCOBERTA 

D’UN MATEIX I DELS ALTRES 

 Autonomia i gestió de les emocions 

 Joc i moviment 

 Autonomia personal i emocional 

ÀREA DE DESCOBERTA 

DE L’ENTORN 

 Exploració de l’entorn 

 Experimentació i interpretació 

 Raonament i representació 

ÀREA DE COMUNICACIÓ I 

LLENGUATGES 

 Observar, escoltar i experimentar 

 Parlar, expressar i comunicar 

 Interpretar, representar i crear 
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ORGANITZACIÓ CURRICULAR EDUCACIÓ  

PRIMÀRIA 

 
El currículum d’educació primària s’organitza en àmbits.  

Cada àmbit, desplega les àrees curriculars i les dimensions (agrupació de 

competències a desenvolupar) 

 

ÀMBITS ÀREES 
DIMENSIONS 

(competències bàsiques pròpies) 

ÀMBIT 
LINGÜÍSTIC 

• Llengua catalana i literatura 

• Llengua castellana i literatura 

• Llengua estrangera (anglès) 

• Comunicació oral 

• Comprensió lectora 

• Expressió escrita 

• Literària 

• Plurilingüe i intercultural 

ÀMBIT 
MATEMÀTIC 

• Matemàtiques 

• Resolució de problemes 

• Raonament i prova 

• Connexions 

• Comunicació i representació 

ÀMBIT DE 
CONEIXEMENT 

DEL MEDI 

• Coneixement del medi 
natural 

• Coneixement del medi social 
i cultural 

• Món actual 

• Salut i equilibri personal 

• Tecnologia i vida quotidiana 

• ciutadania 

ÀMBIT ARTÍSTIC 
• Educació artística: visual i 

plàstica, música i dansa 

• Percepció, comprensió i valoració 

• Interpretació i producció 

• Imaginació i creativitat 

ÀMBIT 
D’EDUCACIÓ 

FÍSICA 
• Educació física 

• Activitat física 

• Hàbits saludables 

• Expressió i comunicació corporal 

• Joc motor i temps de lleure 

ÀMBIT 
D’EDUCACIÓ EN 

VALORS 

• Educació en valors socials i 
cívics 

• Personal 

• Interpersonal 

• social 

 

ÀMBITS 
DIMENSIONS 

(competències bàsiques tranversals) 

ÀMBIT DIGITAL 

• Instruments i aplicacions  

• Tractament de la informació i organització dels entorns digitals de 
treball i d’aprenentatge 

• Comunicació interpersonal i col·laboració 

• Hàbits, civisme i identitat digital 

ÀMBIT 
D’APRENDRE A 

APRENDRE 

• Autoconeixement respecte de l’aprenentatge 

• Aprenentatge individual 

• Aprenentatge en grup 

• Actitud positiva envers l’aprenentatge 

ÀMBIT 
D’AUTONOMIA, 

INICIATIVA 
PERSONAL I 

EMPRENEDORIA 

• Autoconcepte 

• Presa de decisions 

• Creació i realització de projectes 
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AVALUACIÓ 

 
El currículum competencial requereix canvis no només en la manera d’ensenyar i 

d’aprendre sinó també en la manera d’avaluar l’alumnat 

 
L’AVALUACIÓ SERVEIX PER: 

 
 Recollir informació del procés educatiu. 

 Constatar els avenços de cadascun dels alumnes. 

 Identificar, tan bon punt es produeixin, les dificultats que es poden donar 

durant el procés d’aprenentatge. 

 Adoptar les mesures i els suports necessaris perquè els alumnes puguin 

continuar amb èxit el seu procés d’aprenentatge. 

 
INSTRUMENTS PER AVALUAR 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMES 
 
Els informes que es lliuraran al llarg del curs seran: 

PARVULARI 
1 informe al febrer 

1 informe a fi de curs 

PRIMÀRIA 
1 informe al finalitzar cada trimestre 

1 informe final 

 

QUALIFICACIÓ PRIMÀRIA 
 
La qualificació es correspon al grau d’assoliment de les competències i s’expressa 

amb els següents termes: 

AE – Assoliment excel·lent 

AN – Assoliment notable 

AS – Assoliment satisfactori 

NA – No assoliment 
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PERSONAL DEL CENTRE 
 
 
 
EQUIP DIRECTIU 

 

Càrrec Nom i cognoms Horari d’atenció 

Directora Marta Capera Cases Dimecres, de 15:00 a 17:00 

Cap d’estudis Eva Balsells Romaguera Dimecres, de 15:00 a 17:00 

Secretària Cinta Pérez Mangrané Divendres, de 15:00 a 16:30 

 

 

 
TUTORIES I ESPECIALITATS 

 

NIVELLS TUTOR/A HORARI TUTORIA 

EDUCACIÓ 
INFANTIL 

P3A 
Yolanda Fernández 

González 
Divendres, de 9:00 a 10:00 

P3B Montse Alcón Alcón Dijous, de 11:30 a 12:30 

P3C Arantxa Pitarch Sabaté Divendres, de 11:30 a 12:30 

P4A Imma Cid Solé Dijous, de 10:00 a 11:00 

P4B Cinta Rima Gilabert Dijous, de 9:00 a 10:00 

P5A Pilar Fort Iago Dimarts, de 10:00 a 11:00 

P5B Lídia Grau Roche Dimarts, de 9:00 a 10:00 

P5C Mª Jesús Baiges Salvadó Dimarts, de 11:30h a 12:30 

Reforç 
Rosa Espelta Jové Dilluns, de 9:00 a 10:00 

Cinta Pérez Mangrané Divendres, de 15:00 a 16:30 

TEI Montse Pla Tomàs Dimecres, de 15’00 a 16’30 

Coordinadora: Arantxa Pitarch Sabaté 

 

CICLE 
INICIAL 

1A Estefania Llamas Flores Dilluns, de 15:00 a 16:30 

1B Elisabet Reverter Antolí Dimecres, de 15:00 a 16:30 

1C 
Carme Elena Fernández 

Ramos 
Dijous, de 11:30 a 12:30 

2A Gerard Pallarés Llunart Dimecres, de 9:00 a 10:00 

2B Ivana Canalda Vidal Dimecres, de 10:00 a 11:00 

2C Maribel Caballé Valverde Divendres, de 11:30 a 12:30 

Coordinadora: Ivana Canalda Vidal 
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CICLE 
MITJÀ 

3A Empar Garcia Guimerà Dimecres, de 11:30 a 12:30 

3B Àngela Domingo Salvador Dimarts, de 10:00 a 11:00 

3C Jaume Sastre Cortiella Dimarts, de 11:30 a 12:30 

4A Lídia Bedós Bedós Dimarts, de 10:00 a 11:00 

4B Montse Cortiella Homedes Dijous, de 15:00 a 16:30 

4C Mª Pilar Rodríguez López Divendres, de 15:00 a 16:30 

Coordinadora: Mª Pilar Rodríguez López 

 

CICLE 
SUPERIOR 

5A 
Juan Josep Benaiges 

Valldepérez 
Dilluns, de 9:00 a 10:00 

5B Antonio Domingo Robres Dimarts, de 9:00 a 10:00 

5C Montse Navarro Alcoverro Divendres, de 10:00 a 11:00 

6A Maria Rosa Valls Trullén Dilluns, de 15:00 a 16:30 

6B Margarita Hierro Crivillé Dimecres, de 15:00 a 16:30 

6C Juan Dols Corregidor Dijous, de 9:00 a 10:00 

Coordinadora: Laura Lores Senar 

 

 

 

 

MESTRES ESPECIALISTES 

EDUCACIÓ 
ESPECIAL 

Cinta Alegria Monroig Dimecres, de 11:30 a 12:30 

AUDICIÓ I 
LLENGUATGE 

Roser Sendra Cambrils Dimecres, de 11:30 a 12:30 

EDUCACIÓ FÍSICA 
Santiago Añó Tafalla Divendres, de 9:00 a 10:00 

Jordi Arasa Gisbert Divendres, de 9:00 a 10:00 

EDUCACIÓ MUSICAL 
Josi Medina Candel Dilluns, de 15:00 a 16:30 

Mª Lluïsa Valls Montesó Dimecres, de 9:00 a 10:00 

LLENGUA 
ESTRANGERA: 

ANGLÈS 

Laura Lores Senar Dilluns, de 11:30 a 12:30 

Elisa Garrigosa Canivell Divendres, de 10:00 a 11:00 

Agustí Rodríguez Vicente Dijous, de 10:00 a 11:00 

SIEI 

Tutora: 
Lara Pascual Sanjuan 

Dimecres, de 11:30 a 12:30 

Educadora:  
Rosanna Àvila Robres 

Dimecres, de 11:30 a 12:30 

RELIGIÓ 
Rosa Morelló Amades Dilluns, de 10:00 a 11:00 

Inmaculada Folch Ayza Dimecres, de 10:00 a 11:00 
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ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA Anabel Faiges Cortés 

CONSERGE Pepita Casanova Arques 

 
 
 

HORARI  SECRETARIA 

MIGDIA De dilluns a divendres de 12:30 a 13:30 

TARDA Dimecres de 16:30 a 18:00 

MATÍ Dijous de 9:00 a 10:00 

 
 
 

CALENDARI ESCOLAR CURS 2018-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


