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Pepita Solsona Falip, com a secretària de l’escola Alfred Potrony de 

Térmens, 

 

 

Faig constar que la present programació general anual del centre 

correspon al curs 2017/18 i fou presentada al Consell Escolar en la 

sessió del dia 26 de setembre de 2017. 

 

 

Térmens,  26 de setembre de 2017. 

 

 

 

 

Vist-i-plau 

La Directora 

 

 

 

 

Rosa Miralles Pascual 
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1. DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL CENTRE 
 
ESC Alfred Potrony 

C/ Pompeu, 1   25670 Térmens  (Lleida) 

Tel. / Fax 973180135 

e-mail: c5004565  xtec.cat 

web: escolatermens.org 

codi: 25004565 

NIF: Q7555151E 

 

2. INTRODUCCIÓ 

 

Tota la informació que es redacta a continuació està d’acord amb el document 

per a l’organització i el funcionament de les escoles que va ser publicat el 22 de 

juny de 2017. 

 

Tal i com s’estableix a l’article 10 del Decret 102/2010, d’autonomia dels 

centres educatius, el centre ha elaborat la Programació General Anual. 

 

Aquesta programació és la concreció de les prioritats i de tots els aspectes 

relatius a les activitats i el funcionament del centre per al curs 2017-2018 i 

correspon al 4t any de PdD. 

Hi queden reflectides les actuacions que es duran a terme, els recursos, els 

responsables i els mecanismes de seguiment per avaluar-nos i poder elaborar 

la Memòria a final de curs. 

 

Aquesta programació s’ha de presentar i valorar a Consell Escolar i, pel que fa 

a les activitats educatives, a l’aprovació prèvia del Claustre. 

 

Per a que tota la comunitat educativa n’estigui informada, s’explicarà en la 

reunió general de famílies de principi de curs, el dia 28 de setembre, i se 

n’imprimirà una còpia que quedarà dipositada al despatx de Direcció per a que 

qualsevol membre d’aquesta comunitat educativa la pugui consultar. 
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Com que es tracta d’una previsió, caldrà ser flexible amb els possibles canvis 

que puguin esdevenir al llarg del curs escolar i s’informarà al Consell Escolar. 

Sempre que sigui possible, es planificaran en un període d’un trimestre abans 

de la seva execució. 

Es tracta doncs d’un document obert. 

 
Destaquem: 

 
1. La col·laboració de l’AMPA en els diferents aspectes de la vida escolar i 

en concret en la gestió del menjador escolar, llibres de text, 

l’organització d’activitats extraescolars, celebracions... i la seva voluntat 

de col·laborar amb el Claustre sempre que se’ls hi proposa. 

 
2. A l’Ajuntament de Térmens li agraïm la seva tasca en el manteniment de 

l’edifici, reparació d’avaries... i li demanem que continuï invertint i 

col·laborant en projectes de millora del centre educatiu. 

 
3. Al Departament d’Educació l’encoratgem a que aposti per la qualitat de 

l’ensenyament públic. 

 

3. PRINCIPALS OBJECTIUS I ACTUACIONS PER AL CURS 

 
Els principals objectius i actuacions concretes que ens han d’ajudar en la 

millora dels objectius principals del centre i que prioritzem per aquest curs, han 

estat pensats i pactats tenint en compte: 

- El PdG 

- Els resultats obtinguts a les proves diagnòstiques i a les CCBB. 

- Memòria Anual amb les avaluacions i valoracions pertinents. 

- AVAC. 

Aquestes actuacions les hem concretat i en fem el seguiment a través de 

l’aplicació informàtica del Departament, rebent l’assessorament corresponent 

per part d’en Xavier Eroles. 
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Objectiu 1. Millorar els resultants educatius  
Objectius 
específics 

Activitats  Indicadors  Instrument 
avaluació 

Temporització 
i 
Responsable 

1.1. Inclusió 
d’alumnes amb 
nee 
 

1.1.1. Organitzar els 
Racons de joc a EI. 
 

1.1.1. Grau de 
participació i 
interacció de 
l’alumne amb 
nee als racons 
de joc 
 
1.1.2. Grau de 
satisfacció 
vetlladora 

 

-Graella 
d’observació 
 
 
 
 
 
-Entrevista 
vetlladora 

-  Cap d’estudis 
Inici 2n trim. 

 

1.2. Millorar el 
gust per la 
lectura  

1.2.1. 30 minuts de 
lectura 

 

 
1.2.2. Apadrinament 

lector 
 

1.2.1. Grau 
de satisfacció 
dels alumnes 
 
1.2.2.Grau de 
satisfacció 
dels alumnes 
 

- Enquesta 
alumnes 
- Enquesta 
pares 
 
 

- Tutores/ 
1r.trim. 
 
 
 
 
 
 

1.3.Dissenyar 
les 
programacions 
de l’àrea de 
plàstica a CM i 
CS  

1.3.1. Programar les 
unitats de plàstica a 
CM 
 
 
1.3.2. Programar les 
unitats de plàstica 
en llengua anglesa a 
CS  
 

1.3.1. % 
d’unitats 
programades 
 
 
1.3.2. % 
d’unitats 
programades 

Programacions 
 

- Tutores i 
mestres de 
plàstica de CM 
i CS 
 

1.4. Promoure 
l’aula 
tecnològica 

1.4.1. Organitzar el 
funcionament de 
l’aula tecnològica 
 
 
 
 
1.4.2. Programar 
una activitat 
setmanal per curs 
dins l’aula (mestres 
Aula tecnológica) 
 
1.4.3. Programar 
dues activitats dins 
l’aula tecnològica al 
trimestre per curs 

1.4.1. Grau 
de satisfacció 
dels alumnes 
en relació al 
funcionament 
de l’aula. 
 
1.4.2. Grau 
satisfacció 
mestres en 
relació a 
l’aula 
 
1.4.3. Grau 
de satisfacció 
de les 
mestres 

- Enquestes 
alumnes 
- Enquestes 
mestres 
- Entrevista 
mestres 
coordinadores 
de l’aula 
tecnològica  
-Graella 
control   
 

- Direcció i 
coordinadores 
de l’aula 
tecnològica 
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(tutores) 
 
 
 

coordinadores 
de l’aula 
 
1.4.4. % 
activitats 
programades 
pels tutors 
dins l’aula 
tecnològica 

1.5. Millorar 
les 
Matemàtiques 

1.5.1. Programar 
una activitat 
manipulativa i 
vivencial en cada 
tema matemàtic a 
CM 
 
 
1.5.2. Programar un 
dia a la setmana de 
geometria i/o 
descoberta 
matemàtica (deduir 
els continguts 
matemàtics) a 5è 

1.5.1. % 
alumnes 
aprovats amb 
una nota 
superior a 6 
en 
matemàtiques 
 
1.5.2. % de 
sessions 
realitzades  

- Resultats 
Proves 
diagnòstiques i 
CCBB 
 
 
 
 
- Programació 
sessions 
matemàtiques 
5è 

-Tutores de 
curs i cap 
d’estudis / 3r 
trim. 

 

1.6. Millorar el 
nivell de 
castellà 

1.6.1. Parlar en 
castellà tots els 
dimecres 

1.6.1. % 
alumnes que 
milloren en 
llengua 
castellana  

- Resultats 
Proves 
diagnòstiques i 
CCBB 

- Cap d’estudis 
/ 3r trim. 

 
 
 

Objectiu2. Millorar la cohesió social  
Objectius específ ics  Activitats  Indicado rs Instrument 

avaluació 
Temporització I 
Responsable 

2.1. Millorar la 
participació  de les 
famílies 

2.1.1. 
Realitzar un 
espectacle a 
final del 1r 
trimestre 
 
2.1.2. 
Realitzar una 
festa de 
cloenda del 
projecte 
interdisciplinari 
 

2.1.1. / 
2.1.2. 
Índex de 
famílies 
que 
participen 
 

-Memòria Direcció / 1r i 3r 
trim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

2.2. Millorar la 
convivència i els valors 
de centre 

2.2.1. Cada 
tres setmanes 
dedicar una 
sessió a la 
tutoria entre 
iguals. 

2.2.1. Grau 
de 
satisfacció 
dels 
alumnes 
de 1r i 6è 

- enquesta 
alumnes 
 

Tutores / 3r trim. 

2.5. Aprofitar els 
recursos de l’entorn 

2.5.1. 
Organitzar tres 
activitats 
anuals amb 
els recursos 
de l’entorn 
dins l’àrea 
d’educació 
física (sortides 
pel poble, 
espai de 
BTT...) 
 

2.5.1. Grau 
de 
satisfacció 
dels 
alumnes 
de CM i CS 
 
 

- memòria 
 
 

Mestra EF / 3r 
trim. 

 
 
 

Objectiu 3. Millorar la gestió i organitzaci ó del centre  
Objectius 
específics 

Activitats  Indicadors  Instrument 
avaluació 

Temporització I 
Responsable 

3.1. Actualització i 
adequació del 
PEC 

3.1.1. 
Redactar el 
pla de 
convivència  
 
3.1.2. 
Dissenyar 
els 
informes 
d’avaluació 
 
 
 

3.1.1. / 3.1.2. 
% de 
documentació 
elaborada 
respecte la 
prevista 

Documentació Direcció / 2n trim 
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4. CONCRECIÓ DE FUNCIONS EN L’ORGANITZACIÓ GENERAL 

    DEL CENTRE 

 

4.1. Equip Directiu 
 

Aquest curs correspon al darrer any de Projecte de Direcció. L’Equip Directiu el 

forma: 

 
 
 
 
 

4.2. Claustre 
 
Està format per 14 mestres. D’aquests 3 són d’Educació Infantil, 6 de primària, 

(un dels quals realitza mitja jornada), 4 especialistes i 1 de religió que està al 

centre mitja jornada. 

El Claustre es reuneix els divendres de 2/4 d’1 a les 2 del migdia una vegada al 

mes aproximadament. Si una reunió de Claustre no es pot acabar es convoca 

pel proper divendres i en cas de temes urgents es farà el més aviat possible. 

Es recorda a tot el Claustre que l’assistència és obligatòria. 

 

 
CALENDARI  DE  REUNIONS 

1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre 

1, 4 i 22 setembre 
27 octubre 

17  novembre 
15 desembre 

 

12 gener 
16  febrer 
2 de març 

 
 

6 i 20  d’abril 
18  maig 

8 i 29 juny 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

    DIRECTORA                        CAP D’ESTUDIS                SECRETÀRIA 

  Rosa Miralles                       Elisabet   Navarro               Pepita Solsona 
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4.3. Cicles, Nivells i Tutories 
 
El professorat està distribuït en 4 cicles. Cada  cicle disposa d’una hora o hora i  

mitja setmanal de reunió per tal de coordinar-se. 

  
               CICLE         NIVELL     Nº ALUMNES              TUTOR 

    P3                   9         Andrea Balagueró 

              INFANTIL      P4         12       Elisabet Navarro 

                                    P-5                  10                           Teresa Ferrer 

                 INICIAL        1r                    4                      Teresa Palau   

      2n                  13                            Rosa Beltran  

                                                         (tutoria conjunta CI)                                                                                                   

                   MITJÀ         3r                  16                    Josepa Pascual 

                                      4t                   18                      Pepita Solsona 

           SUPERIOR        5è                  14                      Belén Figuerol  

                                      6è                  14                     Mònica Mayench  

                                                           110 

 
 

4.4. Consell  Escolar 
 
Està format per 15 membres que representen els diferents sectors.  

Les reunions es faran en primera opció els dimarts a 2/4 d’1 del migdia. N’estan 

previstes 3 d’ordinàries, una per trimestre. 

Segons la normativa vigent, les reunions es convocaran amb un mínim de 48 

hores i en el cas de què sigui un consell extraordinari, amb el temps just i 

necessari per a què tots els membres se n’assabentin. 

Les convocatòries s’enviaran per correu electrònic . 

En cas de no poder-hi assistir cal comunicar-ho trucant a l’escola. 

 

Caldrà debatre els temes que són prescripció de cada curs i altres que se’n 

generin. 

L’ordre del dia serà proposat per l’Equip directiu però quedarà obert a noves 

propostes que formulin els diferents membres. 

 
La composició actual és la següent: 
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                                                         Rosa Miralles (Directora) 
  Equip Directiu                               Elisabet Navarro (Cap d’Estudis) 
                                                        Pepita Solsona (Secretària) 
 
  SECTORS 
 
                                                        Belén Figuerol 
  Mestres                                          Neus Rosell 

    Teresa Ferrer                                
                                                        Josepa Pascual 
        Andrea Balagueró 
 
                                                        Ainhoa Garcia 
 Pares i Mares                                 Lluïsa Monter 
                                                        Teresa Tribó 
        Carme Solé 
 
 Representant de l’AMPA                Meritxell Fermín 
 
 Ajuntament                                      Vicent Pascual 
 
 Administració i Serveis                    Francina Bieto 
 
 
 

4.5. AMPA 
 

L'AMPA és una entitat sense afany de lucre que agrupa els pares i mares de 

l'escola. Està reconeguda legalment en el Registre d'Associacions i les seves 

funcions estan regulades per un Decret de la Generalitat de Catalunya.  

El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració entre pares i 

mares, direcció de l'escola i mestres.  

La composició actual és la següent: 

 
 

Presidenta    Meritxell Fermín Balcells 
Vicepresidenta   Montse Balcells Ros         
Secretària                 Duvi Espínola Garcia 
Tresorera                 Montse Piñol Rosell 
Vocals:                      Imma Monter Farré 
                                Vanesa Funes Fernández 
                                Oriol Cunyat Castells    
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4.6. Comissions 
 

4.6.1. Activitats complementàries (Festes) 
 

COMPONENTS Rosa Miralles i Belén López 

COORDINADORA Belén López 

HORARI 
 Dimarts de 12,30 a 13,30  

ESPAI  DE 
TROBADA Aula ordinària 

ACTUACIONS 

 
� Organitzar i dinamitzar les festes escolars juntament 

amb la resta de professors/es dels centre, tenint en 
compte el contingut triat. 
Aquest curs es realitzarà un treball sobre els SOMNIS. 

 

      
4.6.2. Activitats complementàries (Sortides)  

 
 

COMPONENTS Teresa Ferrer, Teresa P, Belén F. i Josepa 

COORDINADORA Teresa Ferrer 

HORARI 
                            Dilluns de 12,30 a 13,30  

ESPAI  DE 
TROBADA Aula ordinària 

ACTUACIONS 

 
� Organitzar i dinamitzar les sortides escolars juntament 

amb la resta de professors/es dels centre, tenint en 
compte les necessitats i preferències de cada curs. 

 
4.6.3. Llengües (Grup Impulsor – Avancem): 

 

COMPONENTS Neus Rosell, Rosa Beltran, Elisabet Navarro, Josepa 
Pascual i Belén Figuerol 

COORDINADORA Neus Rosell 

HORARI 
 Dimecres de 15,45h a 16,30h  

ESPAI  DE 
TROBADA Aula d’anglès 
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ACTUACIONS 

� Coordinar totes les actuacions en relació a la llengua 
que es realitzen al centre. 

� Assistir a la formació “Avancem” com a grup impulsor. 
� Prendre decisions en relació al Pla integrat de llengües. 
� Planificar les activitats de llengua anglesa. 
� Programar l’àrea de llengües a CI, CM i CS de manera 

coordinada. 
� Programar el Medi a CS en anglès. 
� Programar les diferents actuacions en les festes i 

celebracions (teatre a CS a finals del 1r. Trimestre, 
cançó pel DENIP, poemes per Sant Jordi...) 

� Iniciar els tràmits per la sol·licitud d’un auxiliar de 
conversa. 

� Iniciar els tràmits per participar en un programa 
ERASMUS+. 

� Supervisar el Projecte lingüístic del centre i proposar els 
canvis necessaris. 

 
4.6.4. Aula tecnològica 

 
COMPONENTS Belén López i Elisabeth Casanova 

COORDINADORA Belén López 

HORARI 
                              Dilluns de 9,30 a 10,30h  

ESPAI  DE 
TROBADA Aula tecnològica 

ACTUACIONS 
 
� Organitzar i dinamitzar l’aula tecnològica. 
� Programar els espais de ràdio, TV i edició. 

 
4.6.5.  Atenció a la Diversitat (CAD) 

 

COMPONENTS Teresa Ferrer, Teresa Palau, Rosa Miralles, Elisabet 
Navarro, Anna Farré 

COORDINADORA Teresa Palau 

HORARI 
 Divendres a les 10,20h.  

ESPAI  DE 
TROBADA Sala de Professors 

ACTUACIONS 

 
� Actualitzar el Pla de treball d’Atenció a la Diversitat de 
      l’escola. 
� Actualitzar el mapa dels alumnes susceptibles de 
     ser atesos, revisió i actualització dels PI. 
� Revisar el funcionament del reforç i SEP a l’escola.  
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       4.7. Coordinacions 
 

     4.7.1 Riscos Laborals 
 
COORDINADORA Josepa Pascual 

HORARI Dimecres de 10,20h a 11,10h 

ACTUACIONS 

� Revisar el pla d’emergència 
� Realitzar el simulacre d’evacuació: un d’obligatori al 
      1r trimestre i, si es creu convenient un al 2n o 3r 
      trimestre. 
� Revisar i avaluar les mancances detectades en les 
      instal·lacions. 
� Actualitzar document dels alumnes amb alguna 

problemàtica (al.lèrgies, malalties…) i entregar-ho al 
claustre. 

� Coordinació empresarial. 
   

     4.7.2 Informàtica 
 
COORDINADORA Rosa Beltran 

HORARI Dimarts de 9,30h a 10,20h. 

ACTUACIONS 

� Impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i 
assessorar el professorat per a la seva implantació. 

� Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els 
equipaments informàtics i telemàtics del 

      centre, en coordinació amb el servei de manteniment 
      preventiu i d’assistència tècnica. 
� Assistir a les Jornades d’actualitzacions TAC programades 

per als coordinadors. 

 
    4.7.3 Educació Infantil 

 
COORDINADORA Teresa Ferrer 

ACTUACIONS 
� Coordinar totes les actuacions descrites en l’apartat de 

Cicles i Nivells, especialment les que afecten a l’Educació 
Infantil. 

 
     4.7.4 Educació Primària 

 
COORDINADORA Teresa Palau 

ACTUACIONS 
� Coordinar totes les actuacions descrites en l’apartat de 

Cicles i Nivells, especialment les que afecten a l’Educació 
Primària. 
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5. DISTRIBUCIÓ DEL CURRÍCULUM 
 

Per acord de claustre la distribució horària es comptabilitza per sessions de 45 

i/o 50 minuts, i 30min l’esbarjo, i és la següent: 

Matèria CI CM CS 

Català i  

Castellà 

14 14 14 

Anglès 6 6 6 

Medi Natural i Social 6 6 6 

E. Artística 8 

(4h en anglès) 

6 

(2h en anglès) 

4 

(2h en anglès) 

E. Física 4 6 6 

Matemàtiques 8 8 8 

Religió 2 2 2 

Tutoria 2 2 2 

Esbarjo 5 5 5 

 

6. HORARI GENERAL DE LES ACTIVITATS DEL CENTRE I DE  

L’ALUMNAT 

 
L’escola obre les portes a 2/4 de 9 del matí amb el Servei d’acollida que es fa a 

la biblioteca i tanca a les 20h amb el servei de neteja. 

Fora d’aquest horari l’escola queda tancada i connectada a una alarma. 

La porta del pati per a l’entrada dels alumnes s’obrirà cinc minuts abans de les 

9h i de les 15 hores i es tancarà poc després d’aquestes hores i de les 16,30h. 

Un cop finalitzades les classes els alumnes i les famílies no tenen accés a les 

aules, exceptuant aquells que participen en les activitats extraescolars que es 

desenvolupin a l’escola. 

 

Cal respectar les hores d’inici i finalització de les classes. 

Si un alumne arriba amb retard i troba la porta tancada haurà de passar per la 

porta principal. 
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El Calendari Escolar està penjat tot el curs al tauler d’anuncis del centre i també 

es lliura a les famílies en la reunió general d’inici de curs. 

 

6.1. Horaris 
 

CLASSES 
 

General Jornada intensiva 

               Matí: de 9 a 12,30 h                                   

Tarda: de 15 a 16,30h 

                   Matí: de 9 a 13h 

                   Tarda: No 

 
 

MENJADOR 
 

General Jornada intensiva 

               Matí: de 12,30 a  15h                   Matí de 13 a 15h 
 

ACOLLIDA 
 

General Jornada intensiva 

Matí: de 8,30 a 9 h 
        Migdia: de 12,30 a 13h 

                 Matí: de 8,30 a 9h 
 

 
 

SEP (dilluns, dimarts i dimecres) 
 

General Jornada intensiva 

Matí: de 12,30 a 13,15h                             No 

 
 

ADMINISTRATIVA (Francina Bieto) 
 

General Jornada intensiva 

        Dilluns i dimecres:  

        Matí: de 9 a 14 h                                   

       Divendres  (quinzenalment) 

 

              Dilluns i dimecres:  

              Matí: de 9 a 15 h 

              Tarda: No 
 
              Divendres (quinzenalment)        
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SERVEI  DE  BIBLIOTECA (fora horari escolar) 
 

General Horari d’estiu i Nadal 

Tarda: de 16.30h a 20.30h                   A concretar 
 
 
 

SERVEI  DE  NETEJA 
 

General Jornada intensiva 

Tarda: de 16,30 a 20 h                 Tarda: de 15 a 18,30 h 

 
 

TUTORS/ES 
 

General Jornada intensiva 

Dilluns: de 12,30 a 13,30 h                  Dilluns: de 13 a 14 h 

 
 

ATENCIÓ  AL  PÚBLIC EQUIP  DIRECTIU   
 

Matí  

Dimart s i Divendres de 9h a 10h.  
 
 

PROFESSORAT 
 

Els horaris dels mestres estan penjats al suro de la Sala de Professors, al 

despatx de Secretaria i també al despatx de Direcció. 

ALUMNAT 

Els horaris dels alumnes per nivell estan penjats al suro de la Sala de 

professors i al despatx de Direcció. 

 

PSICOPEDAGOGA (Anna Farré) 
 

General Jornada intensiva 

Divendres: de 9 a 14  
 (les tres primeres                                                  
setmanes del mes) 

                Divendres: de 9 a 14 h 
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ALTRE  PERSONAL  EXTERN  AL  CENTRE 

 

Especialista Horari 

           Lourdes Valero (vetlladora) 
 

M. José Muñoz (fisioterapeuta) 
 

Josefina (CRDV) (Centre de Recursos 
de deficients visuals) 

 
 CDIAP (Centre de desenv. Imfantil i 

atenció precoç). 

 
20h de dilluns a dijous.  

 
Dilluns matí 

 
Sessions de Coordinació amb la 

vetlladora un cop al trimestre. 
 

Traspàs d’informació un parell de cops 
a l'any, amb la tutora, coordinat amb la 

psicopedagoga 

                Jose Rodríguez (logopeda) 

 
 

Dilluns de 15h a 16,30h 

 
 

6.2. Torns de pati 
 
  

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

 

Belén F.  

     Andrea 

Teresa F. 

Neus 

 

 

Pepita 

Rosa B. 

Mònica (Pili) 

Josepa 

 

Elisabet 

Neus 

Teresa P. 

 Teresa F. 

Raúl 

 

Pepita  

       Rosa B. 

       Belén F. 

       Andrea 

 

Mònica (Pili). 

Josepa 

Elisabet 

Teresa P. 

 
6.3. Substitucions 

 

El quadre de substitucions està penjat al suro de la sala de mestres. La Cap 

d’estudis és l’encarregada d’informar als mestres que han de realitzar alguna 

substitució, seguint l’ordre establert i acordat en claustre.  

En primer lloc els reforços, la mestra d’EE, les coordinacions (si afecta al 

mateix cicle) i la direcció. 
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7. CONCRECIÓ  ANUAL  DELS  PROJECTES  DEL CENTRE 

 

PROJECTE EDUCACIÓ  PER  LA  SALUT 

COORDINACIÓ Rosa Miralles 

ACTUACIONS 

- Àmbit de l’alimentació : 

o Esmorzars Saludables: recomanem el consum de 

fruita els dll i dv per esmorzar. Continuarem rebent la 

fruita del Dep. d’Agricultura una setmana al mes. La 

resta de dia aconsellem esmorzars saludables i la 

utilització de carmanyoles enlloc de paper d’alumini. 

o Tallers de cuina: un per trimestre. 

- Àmbit de l’activitat física i l’esport : 

o Activitats de control postural i concentració 

o Participació en activitats i sortides esportives 

o Programa Nereu d’activitat física i alimentació 

o Xerrades 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9-9,25     Mònica  
Pepita 

Josepa 
Belen F 

Andrea 
Elisabet 

Teresa 
Rosa M 

Teresa F 
Rosa B 
Belén F 

9,25-9,35 MINDFULNESS 

9,35-10,20 
Teresa F 
Josepa P 

Eli 

Rosa B 
Raúl 

Elisabet 

Teresa F 
Raúl 
Eli 

Josepa 

Belén L 
Pepita 

Rosa B 
Teresa P 

Raúl 
Eli 

10,20-11,10 Belén F 
Eli 

Andrea 
Teresa P 

Raúl 

Raúl 
Josepa  

Rosa B/ Teresa P 

Teresa P 
Mònica 
Josepa 

Teresa P 
Belen F 
Josepa 

11,10 - 11,40 E    S    B    A    R    J    O 

11,40-12,30 
 

Rosa B 
Teresa P 
Mònica 

Teresa F 

Teresa P 
Belén F 
Elisabet 

Teresa P 
Mònica 
Josepa 

Belén F 
Teresa P 
Josepa 

Teresa P 
Raúl 

12,30 - 15 Descans migdia 

15 - 15,45 
 

Rosa B 
Belén L 

 

Andrea 
Teresa P 

Pepita 
Josepa 

 
Mònica 
Belén F 
Pepita 

 

Andrea 
Teresa P 
Mònica 

Teresa P 
Mònica 

15,45 - 16,30 
 

Pepita 
Mònica 

Andrea 
Teresa P 

Pepita 
Josepa 

Mònica 
Belén F 

Teresa P 
Mònica 

Teresa F 
Andrea 

Teresa P 
Raúl 
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- Àmbit de l’Educació Emocional : 

o Activitats definides a l’hora de tutoria  

o Activitats transversals i de línia d’escola 

o Participació en projectes d’investigació  

o Activitats de mindfulness 10 minuts cada dia. 

o Tallers i formació amb l’equip docent; Coaching i 

Educació emocional. 

o Programa Escolta’m  de tutoria personalitzada a EI i 

tots els cursos de primària. 

o Participació en jornades i congressos sobre el tema. 

o Tutoria entre iguals (Alumnes de 1r i 6è) 

o Assemblees; un divendres al mes a l’hora que tots els 

grups tenen tutoria, d’11.30h a 12.30h.. 

- Calendari de les assemblees: 

22 setembre  16 febrer             18 maig 
          27 octubre  2 març 

17 novembre  20 abril   
• Vespres emocionals; reunions amb les famílies per 

comentar els articles que cada mes s’envien. 
Calendari: 14 de desembre, 22 de març i 31 de maig.  

 

PROJECTE PCEE 

COORDINACIÓ Rosa Miralles 

ACTUACIONS 

- Coordinar les activitats extraescolars del centre 

juntament amb l’AMPA i l’empresa Quàlia. 

- Participar i potenciar trobades i activitats esportives. 

- Vetllar pel funcionament de les instal·lacions i material 

esportiu.  
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8. SUPORT  ESCOLAR  PERSONALITZAT (SEP) i REFORÇOS 

 
El Suport Escolar Personalitzat i els reforços durant aquest curs queda distribuït 

de la següent manera: 

 

• Fora de l’horari lectiu  (SEP): 

Dies: Els dilluns, dimarts i dimecres.  

Horari: 12,30h - 13,30h (45min /1h) 

Mestres que el duen a terme:  

- Teresa Palau, tutora de 1r curs i especialista d’educació 

especial, realitza el SEP als alumnes de C. Inicial i tercer. 

(dilluns i dimarts) 

- Raúl Modinos, mestre de reforç, realitza el SEP als alumnes 

de 4t i C. Superior (dimarts i dimecres). 

• Dins l’horari lectiu (reforç) : 

- 3 sessions a l’educació infantil. 

- 11 sessions a Cicle inicial. 

- 7 sessions a 3r curs i 6 sessions a 4t curs.  

- 6 sessions a 5è curs i 5 sessions a 6è curs. 

 

• Els alumnes que assistiran al SEP els decidirà la tutora de cada curs en 

funció de les necessitats que vagi observant al llarg del curs, coordinant-

PROJECTE PROJECTE  INTERDISCIPLINARI 

COORDINACIÓ Equip Directiu 

ACTUACIONS 

Aquest Projecte es portarà a terme la setmana del 16 al 23 

d’abril. Hi participen tots els alumnes de l’escola i es fa un 

seguit d’activitats internivells, tenint en compte la vessant 

emocional. 

Es modifiquen horaris i s’utilitzen metodologies actives, 

vivencials i diverses. 

Aquest curs el tema serà: Els somnis.  
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se amb l'encarregat de dur a terme el SEP. Es prioritzaran aspectes de 

lectoescriptura i matemàtiques. 

 

• És obligatori omplir la plantilla amb els objectius i les actuacions que es 

realitzen al SEP i fer-ne un seguiment. 

 

• La mestra d’educació especial dedica 3 sessions a atendre alumnes amb 

nee. 

 

• Les sessions de la Comissió d’atenció a la diversitat CAD, seran a les 
9,35h. un  divendres al mes.  

 

9. ABSENTISME 

Per tal de dur a terme un control acurat de l’absentisme escolar, cada tutor/a 

portarà El registre de les faltes d’assistència i en el cas d’observar algun 

alumne amb faltes d’assistència reiterades s’informarà a la direcció per poder 

realitzar les actuacions oportunes.  

La cap d’estudis serà la persona encarregada de controlar i gestionar a través 

de l’aplicatiu informàtic les absències de l’alumnat, tenint en compte el % de 

faltes. 

Si el tutor/a observa algun cas d’absentisme es citarà als pares a tutoria i se’n 

farà un seguiment. 

En el cas de que algun alumne falti durant un període llarg de temps, per 

motius justificats i si es preveu, es programarà juntament amb la família les 

tasques a realitzar. Un cop s’incorpori al centre el tutor/a valorarà el cas i si es 

necessari s’incorporarà l’alumne al SEP. (Concretat a les NOFC). 

 

10. PROVES DIAGNÒSTIQUES I COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

 

Tal i com s’indica a les instruccions d’inici de curs, del 5 al 16 de març de 2018 

es passaran les proves diagnòstiques als alumnes de tercer curs  de primària. 

El 9 i 10 de maig de 2018  es passaran les competències bàsiques als alumnes 

de sisè curs . 
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11. PROGRAMACIÓ DE LES ACTIVITATS ESCOLARS 

COMPLEMENTÀRIES 
 

11.1. Festes 

 

Aquest curs les celebracions que tindran lloc al centre giraran al voltant de la 

temàtica dels SOMNIS. 

Les activitats s’aniran perfilant i dissenyant al llarg del curs, partint de la 

següent programació inicial: 

 

 

 

Celebració  DIA I HORA  ACTIVITAT  

LA TARDOR - 
CASTANYADA   Dimarts, 31 d’octubre  

Taller de cuina.  
Cafè de l’artista.   

Cafè de l’artista  Divendres, 15 de 
desembre. 

Cafè de l’artista  

DARRER DIA DEL 1r 
trimestre   

Divendres, 22  de 
desembre  Al matí; Teatre musical.  

DENIP  Dimarts, 30 de gener  
Cantada de cançons de diferents 
idiomes.   
Cafè de l’artista.   

CARNAVAL Divendres,  23 de 
febrer 

Teatre EI. 
Espectacle patins CM i CS. 
Xocolatada. 

DARRER DIA DEL 2n 
trimestre                                                                                                                       

Divendres, 23 de març 
Matí: Taller de música i Teatre CI. 
Tarda: taller de cuina, exposició i 
tast. 

PROJECTE 
INTERDISCIPLINARI   
JORNADA FAMÍLIES   

Setmana del 16 al 23 
d’abril   

-Treball sobre els somnis.  
-Espectacle: Somnis.  
 

Cafè de l’artista   Divendres, 25 de maig  Cafè de l’artista   

Teatre Dijous, 21 de juny Teatre alumnes de CM. 

Fi  DE CURS  Divendres, 22 de juny  Caminada i festa de l’aigua.  

COMIAT 6è  
Divendres, 22 de juny- 
Tarda – nit.  Activitats de comiat.  
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11.2. Sortides 
 

Les sortides programades per aquest curs són les que mostren al quadre. En 

cas de sorgir alguna altra sortida durant el curs escolar s’informaria i 

s’aprovaria a Consell escolar. 

Al llarg de tot el curs escolar es realitzen sortides pel poble i rodalies a peu per 

completar aspectes de les programacions ja sigui visites a diferents 

establiments del poble, Ajuntament, el riu, o assajos al Centre Cultural. 

A l’àrea d’educació física es realitzen desplaçaments al pavelló poliesportiu i a 

la piscina, on es duen a terme les classes. També es realitza una unitat de 

programació “la bicicleta a l’escola” i durant aquestes classes es realitzen 

sortides pel poble i rodalies, arribant en els cursos superiors als pobles veïns 

(Menàrguens, Vilanova de la Barca, Vallfogona de Balaguer, Torrelameu i les 

Franqueses), en aquests casos hi ha un mestre acompanyant.   

 

SORTIDES 
Trim.   Data  Activitat i lloc   Alumnes   
1r  4, 5 i 6 

oct  
Colònies Anglès - Altafulla CS 

20 oct   Vila Romana d’Albesa (només matí) CI-CM- 
CS 

3 nov  Teatre Anglès - Àger  CS 

2 i 3 nov  Camp d’aprenentatge - Tarragona CI - CM 

3 nov  Parc de les olors – Ivars de Noguera EI 

 2n 

9  febrer  Museu del paper de Capellades i 
Montserrat 

CI- CM 

7, 8 i 9 
març 

Camp d’aprenentatge a Tarragona. CS 

3r  Maig CREBA – Torrelameu (en bicicleta) 4t i CS 

Maig Trobada esportiva - Balaguer CS 

21 i 22 
maig 

Colònies Cal petit – Vilanova de Meià EI 

1 Juny  Sortida d’emprenedoria  CS  
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12. PROGRAMACIÓ ANUAL  DE  LES  ACTIVITATS 

EXTRAESCOLARS 

 

 

L’AMPA juntament amb la coordinadora del PCEE i també amb l’empresa 

externa Quàlia, programen un seguit d’activitats extraescolars a partir de la 

demanda de les famílies. Com que l’escola forma part del Pla Català de l’Esport 

les activitats esportives hi tenen un paper important. 

Es realitzen coordinacions amb la presidenta de l’AMPA, la coordinadora del 

PCEE i els diferents monitors, per poder atendre les diferents demandes, fer un 

seguiment de les activitats i definir una línia a seguir.  

Tots els monitors segueixen una mateixa organització i normativa, i es realitza 

una valoració de cada participant en les diferents activitats, per escrit, per poder 

assabentar a les famílies dels progressos dels seus fills/es. 

Aquestes activitats es realitzaran a l’escola i al poliesportiu. 

La Direcció del centre farà un seguiment del bon ús dels espais que s’utilitzen. 

A continuació us presentem els quadres que ho especifiquen: 

 
 
 
 
 

EXTRAESCOLARS  
HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8:30-9h Acollida matí 
(Tati- Biblioteca) 

Acollida matí 
(Tati) Acollida matí (Tati) Acollida matí 

(Tati) 
Acollida matí 

(Tati) 

13:45-
14:45h 

Hora de la son 
(Andrea / 

Arantxa- Psico) 

Hora de la son 
(Andrea/ Arantxa) 

Hora de la son 
(Andrea/ Arantxa) 

Hora de la son 
(Andrea/ 
Arantxa) 

Hora de la son 
(Andrea/ Arantxa) 

12:30 - 
13:15h 

Teatre (Goretti- 
Aula música)    

NEREU (2n-3r) 
(Sílvia)  

NEREU (4t-5è) 
(Sílvia)  

16:30 - 
17:30 

Zumba primària 
(Gemma- Sala 

blanca) 

CreArt (P4 a 6è) 
(Tati- P5) 

Atletisme P3 a 2n 
(Alex-pavelló) 

Anglès P3-P5 
(Mar-aula P5) 

Escacs (1r a 6è) 
(Àlex-Aula 3r) 

 

 

Rítmica (P3-P5) 
(Àngels - 
pavelló)   

Atletisme 3r a 
6è (Alex- 
pavelló) 

Patinatge (P4- 6è)  
(Judit- Pavelló) 

17:30 - 
18:30  

Rítmica (1r-6è) 
(Àngels - 
pavelló)      
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 EXTRAESCOLAR  INSCRITS  

 

CreArt P4-6è 8 

 

Zumba Primària 11 

 

Escacs 4 

 

anglès EI 5 

 

Patinatge 8 

 

Rítmica (1r-3r) 6 

 

Rítmica (EI) 7 

 

atletisme (P3 - 2n) 9 

 

atletisme (3r-6è) 8 

 

Nereu  23 

 

Acollida 11 

 

Hora son 20 

 

 

 

13. CALENDARI DE REUNIONS I ENTREVISTES AMB LES 

FAMÍLIES 
 

Tots els mestres disposen dins del seu horari d’una hora setmanal per 

entrevistar-se amb les famílies. Majoritàriament és els dilluns de 12,30 a 

13,30h. 

Per parlar amb algun mestre cal concertar visita a través de l’agenda o bé 

telefònicament. 

Al principi del segon trimestre i a final de curs els tutors convocaran a totes les 

famílies per tenir una entrevista personal.  

 

El dia 28 de setembre es farà la Reunió General d’inici de curs en la que es 

reunirà a totes les famílies del centre conjuntament al Menjador Escolar i on es 

parlarà de les actuacions, normes... que ens afecten a tots/es. Tot seguit es 

faran les reunions per nivell amb el tutor/a corresponent per parlar dels 

aspectes concrets de cada curs. 
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14. CALENDARI D’AVALUACIONS I LLIURAMENT D’INFORMES  
 

CICLE 1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre 

INFANTIL 14 de desembre - 12 de juny 

INICIAL 11 de desembre 19 de març 13 de juny 

MITJÀ 12 de desembre 20 de març 14 de juny 

SUPERIOR 13 de desembre 21 de març 15 de juny 

Lliurament 

d’informes 
22 de desembre 

23 de març 

(Primària) 
26 i 27 de juny 

 

15. FORMACIÓ 
 

El centre prioritza la formació permanent dels seus mestres, donant informació 

sobre les diferents jornades, seminaris, cursos.... que es van realitzant al llarg 

del curs i facilitant la seva assistència. 

Aquest curs donat que estem introduint canvis en l’àmbit metodològic, 

realitzarem trobades pedagògiques  per compartir, valorar i millorar en 

aquests aspectes. 

Seguirem amb la formació d’Educació emocional i coaching educatiu , on hi 

participaran tots els membres de l’escola, així com les sessions de seguiment 

del Projecte escolta’m  que hi participaran els mestres que estan duent a 

terme l’escolta’m, tots els tutors. 

Continuem amb la formació de 2n any del Pla Integrat de llengües  – 

Avancem , que es desenvoluparà al llarg del curs escolar, sis sessions amb el 

Grup impulsor i 4 amb tot el claustre. 

Iniciem una formació en edició de vídeo i noves tecnologies  per endegar el 

funcionament de l’aula tecnològica. I una altra de primers auxilis . 

El quadre següent mostra les dates de les diferents formacions: 
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Trobades 
pedagògiques  

Formació: 
Pla 
Integrat 
de 
Llengües 
Avancem 

Educació 
Emocional, 
Coaching 
educatiu i 
Mindfulness  

Seguiment 
Escolta’m 
(tutores)  

Edició de 
vídeo i 
noves 
tecnologies  

Primers 
auxilis 

Dilluns Divendres  Dijous Dilluns Dimecres A 
concretar  

Cada 15 dies, 
dues trobades 
mensuals. 

 14 setembre   27 
setembre 

 

6 i 20 
d’octubre 

  18 i 25 
octubre 

 

10 i 24 de 
novembre 

9 novembre
 
  
 

27 
novembre 

15 i 22 
novembre 

 

1  de 
desembre 

21 desembre    

26 gener 11 gener  17 i 24 
gener 

 

2 i 23 de 
febrer 

  14, 21 i 28 
febrer 

 

16 de 
març  

1 març    

 26 abril    
25 maig  14 maig   

 

16. SERVEIS 

16.1. Menjador  escolar 

El Menjador Escolar és un servei que ofereix l’escola a les famílies, gestionat 

per l’AMPA. 

La franja horària abasta el moment de dinar, la migdiada i el temps de lleure.  

Actualment al menjador de l’escola es queden a dinar un promig de 75 alumnes 

i 8 mestres. 

Es realitzen reunions de coordinació entre la Junta de l’AMPA, la Direcció i les 

monitores de menjador. 

S’aplica el Pla de Menjador, aprovat a finals del curs 2015 i revisat al 2017. 

Es mantindrà el treball d’higiene bucal. 

La migdiada és lliure pels alumnes de l'educació infantil, tot i que s'aconsella 

pels alumnes de P3, hi ha un total de 20 alumnes. 

Es realitzaran tallers relacionats amb els bons hàbits a la taula. 
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PERSONAL  DEL  MENJADOR I HORA DE LA SON 

                                 Cuineres 
 
 
                        Monitores menjador    
 
 
                             
                          Hora de la son                           

            Carme Solana  
            Teresa Tomàs 
 
            Tatiana Cercós 
            Vanessa Gata 
            Inés Miró 
 
            Andrea Gardeñes 
          

  
 

16.2. Acollida  

Aquest servei es realitza tots els dies a les 8,30h del mati i fins a les 9h, hora 

d’entrada a l’escola. El realitza una monitora, Tatiana Cercós, contractada per 

l’AMPA. 

L’acollida es realitza a la biblioteca i hi assisteixen 11 alumnes fixes i alguns 

esporàdics, de tots els cursos.  

 

16.3. Biblioteca escolar 

Aquest servei està obert al públic totes les tardes. Hi ha una senyora del poble 

que realitza les tasques de bibliotecària amb coordinació amb l’escola. 

L’objectiu principal per aquest curs serà: 

- Dinamitzar la biblioteca fora l’horari escolar; duent a terme activitats com; 

l’hora del conte, endevinalles, concursos... 

 

16.4. L’hora de la son 

Els alumnes de P3 i els que ho desitgin de P4 compten amb el servei de l’hora 

de la son al migdia.  

Els alumnes descansen amb llitets i música suau a l’aula de psicomotricitat. 

Hi assisteix un total de 20 alumnes. 
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17. ALTRES ACTUACIONS 

 

17.1.  Revisions Mèdiques 

El Programa de Salut Escolar del Departament de Sanitat a través dels 

professionals del Centre Mèdic de Térmens i del CAP de Balaguer realitzarà les 

actuacions: 

ACTUACIONS ALUMNAT LLOC 

Revisió Mèdica 

Revisió dental 

Vacuna Hepatitis A (VHA) – (2 dosis) 

V. varicel.la (VVZ) – (2 dosis) 

V. Antimeninocòccia C (MCC) – (1 dosis) 

Vacuna Papil.lomavirus (VPH) – (2 dosis) 

P-4 

1r i 6è 

6è  

6è 

6è 

6è (nenes)  

Escola 

 

 
17.2 Pràcticum 

La nostra escola acollirà alumnes de pràcticum durant el curs escolar 17-18. 

 


