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0.PRESENTACIÓ
En el document que us entreguem, s’inclou la memòria del curs 2018-19, la valoració i els aspectes
de funcionament del centre.
Als annexos, trobareu la memòria del Pla d’actuació del curs 2018-19 dels Serveis Educatius de l’Alt
Maresme i el calendari escolar 2018-19 aprovat pel Consell Escolar.
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1. PLANTILLA
Al curs 2018-19, el claustre ha estat format per:
Marta Trubat (P3)
Make Formento (P4)
Laia Arroyo/Gemma Boronat (P5)
Sandra Tous (1r)
Maria Farré (2n)
Amaya Moreno (3r)
Nadia Velasco (4t)
Raül Borràs (5è)
Anna Ballester/Míriam Solà (6è)
Reforç d'Educació Infantil: Marta Cubilo, Ariadna Comas
Mestra d'Educació Primària: Carme Mateu, Amàlia González
Especialistes de llengua anglesa: Judit Godall, Natàlia Millán
Auxiliar de conversa: Carolina Sanchez
Especialista de música/art: Marta Grané
Especialistes d'educació física: Nadia Velasco, Raül Borràs
Especialista d'educació especial: Míriam Tebar, Míriam Solà, Julián Coca
Mestra de religió: Elisenda Suari
Vetlladores: Àngels Miquel, Lídia Oriol
Conserge: Sílvia Molist
Administrativa: Tònia Vila
Càrrecs directius i no directius:
Directora: Natàlia Millán
Cap d'Estudis: Anna Ballester/Gemma Boronat
Secretària: Amàlia González
Escòla Sagrada Família –Caldes d’Estrac
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Coordinadora d'infantil: Marta Cubilo
Coordinadora de primària: Marta Grané
Coordinadora LIC: Nadia Velasco
Coordinadora de Riscos Laborals: Míriam Tebar
Coordinadora d'Informàtica: Natàlia Millán
El consell escolar està format per:
Presidenta: Natàlia Millán
Cap d’Estudis: Anna Ballester/Gemma Boronat
Secretària: Amàlia González
Sector mestres: Maria Farré, Marta Cubilo, Marta Grané, Sandra Tous, Marta Trubat, Make Formento
Sector pares: Susana Serrano, Núria Freixas, Georgina Pou, Nuria Serna, Ainhoa González, Ana Ruiz
Representant AMPA: David Soto/Marta Ametller
Representant Ajuntament: David Serra i Rosa Pou (assisteixen tots dos amb un sol vot)
PAS: Tònia Vila
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2.MILLORA DELS RESULTATS
2.1.Resultats acadèmics de final de cicle
Superació de cicles i d’àrees
Anàlisi:
La superació de cicle es situa en quasi un 100%. Només a segon hi ha una alumna que no promociona, perquè és nouvinguda i necessita més temps per a adquirir la llengua i la lectoescriptura. A quart
i sisè, la superació és d’un 100%.
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Anàlisi 2n primària:
Les àrees són assolides per la majoria de l’alumnat. Només dos alumnes no superen la llengua catalana i a la resta de llengües, medi, l’àrea artística, només hi ha una alumna que no supera. A les àrees lingüístiques, l’alumnat es situa en assoliment satisfactori i notable. Cal destacar, també un número elevat (9) d’alumnes que aconsegueixen un assoliment excel·lent. Respecte a l’àrea matemàtica,
la meitat de la classe es situa en assoliment notable, fet que es repeteix a l’àrea artística, medi natural i social. A educació física l’alumnat es situa entre assoliment excel·lent i notable.
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Anàlisi 4t primària:
En primer lloc, cal destacar que el 100% de l’alumnat supera totes les àrees. A l’àrea lingüística, es
troba una lleugera diferència entre la llengua catalana i la llengua castellana. A la llengua catalana,
l’alumnat es situa entre l’assoliment excel·lent i notable, mentre que a la llengua castellana es distribueix entre l’assoliment notable i satisfactori. La llengua anglesa presenta una assoliment notable i,
lleugerament, excel·lent. A l’àrea matemàtica, la meitat de l’alumnat supera l’àrea de forma excel·lent mentre que l’altra meitat es situa principalment a un assoliment notable. Finalment, la majoria de l’alumnat supera de forma excel·lent i notable l’àrea artística, medi natural i social, i educació física.
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Anàlisi 6è primària:
En primer lloc, tant a llengua catalana com castellana, la majoria de l’alumnat es situa entre assoliment notable i excel·lent, mentre que a llengua anglesa, la gran majoria es situa a assoliment notable. A l’àrea matemàtica, hi ha tres alumnes que no superen l’àrea i la resta es situa sobretot entre
assoliment notable i satisfactori. A l’àrea artística, la superació es situa sobretot entre l’assoliment
notable i satisfactori. Per últim, a medi natural i social, i educació física, l’alumnat es situa principalment en un assoliment notable.
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2.2.Resultats de les proves externes (6è de primària)
A principis del mes de maig de 2019 (7-9 de maig) va tenir lloc la prova d’Avaluació d’Educació Primària que es realitza a sisè de primària. La prova està organitzada pel Consell Superior d’Avaluació
del Sistema Educatiu. La prova està dividida en tres dies:
-primer dia: llengua catalana i llengua anglesa
-segon dia: medi natural
-tercer dia: matemàtiques i llengua castellana
Els resultats es descriuen segons el percentatge de l’alumnat que es situa a les diferents franges
d’assoliment de la prova:
-nivell Baix (no assoliment de la prova)
-nivell Mitjà-Baix
-nivell Mitjà-Alt
-nivell Alt

Anàlisi:
La Prova la van realitzar la totalitat del grup-classe (29 alumnes). Cal destacar que hi havia un alumne nouvingut que va ser exempt de realitzar les proves de llengua catalana i medi natural, i la prova
de llengua anglesa es va fer amb correcció interna.

A llengua catalana, un 6% més de l’alumnat va assolir el nivell Alt en comparació amb el curs 201718 situant-se en un 17,9%. També cal destacar que el nivell Baix també va pujar un 5% situant-se en
un 28,6%.
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A llengua castellana, es redueix el nivell Alt que l’alumnat assoleix situant-se en un 6,9% en comparació amb el 13,9% del curs 2017-18. Cal destacar l’augment en un 7% del nivell Baix, fet que suposa
que un 27,6% de l’alumnat no supera la prova.

A llengua anglesa, els nivells Baix i Alt es mantenen igual (17,9% i 21,4%, respectivament). La gran
diferència respecte al curs 2017-18 és que hi ha una davallada d’un 12,6% en l’alumnat que assoleix
un nivell mitjà-alt situant-se en un 28,6%. La diferència es situa al nivell mitjà-baix: 32,1%.
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A matemàtiques, l’aspecte més important és que s’ha reduït en un 19,1% l’alumnat que assoleix el
nivell Mitjà-Alt situant-se en un 28,6%. Un 48,3% de l’alumnat supera la prova amb un nivell MitjàBaix, fet que suposa un 21,7% més que els curs 2017-18.

A medi natural, prova que era la segona vegada que es realitzava, el més destacat és que la meitat
de l’alumnat es situa en un nivell Mitjà-Baix, fet que suposa un 12,4% més que el curs 2017-18.
L’assoliment del nivell Alt es redueix en un 8,9%, situant-se en un 3,6%.
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3.OBJECTIUS GLOBALS DEL CENTRE
Objectiu 1: Millora dels resultats educatius
Estratègia 1-Actualització del PEC.
Seguint amb la renovació del PEC iniciada durant el curs 2014-15 que va donar a aprovar el
document base a través del Consell Escolar el 28 d'octubre de 2015, s'ha treballat en l'actualització
de la metodologia emprada a les diferents etapes educatives i àrees d'aprenentatge.
Actuació 1. Continuació del treball de redacció de la metodologia emprada per cicles i àrees.
1.1.

Revisió del document de la metodologia de llengües.

S'ha redactat la metodologia per cicles i llengües (català, castellà i anglès). Falta fer un document
unitari.
Durant el primer trimestre, es realitzarà una revisió exhaustiva dels continguts i materials de les
carpetes de llengua per tal d'actualitzar-les.
1.2.

Revisió de la metodologia de matemàtiques.

Actuació 2. Actualització document base.
S’ha elaborat un document del funcionament de l’educació primària en relació a totes les àrees i
altres aspectes funcionals. El van realitzar les coordinadores de primària.
Estratègia 2-Redacció del Pla TAC.
Actuació 1. Redacció del Pla TAC.
No s’ha iniciat. Es treballarà en el document durant el curs 2019-20.
Estratègia 3-Revisió i actualització del Projecte Lingüístic.
Actuació 1. Actualització del Projecte Lingüístic (PLC).
El PLC vigent no està actualitzat, només amb les actes de tancament del programa d'innovació GEP.
Durant el curs 2018-19, s’ha treballat en la seva actualització, tot i que no s’ha acabat. Roman
pendent i urgent per a dur-se a terme al curs 2019-20 per tal que reflecteixi la realitat lingüística del
centre.
El document vigent està penjat al bloc de l'escola a la pàgina Documentació Escola.
Estratègia 4-Pràctica reflexiva de l'exercici docent i l’aprenentatge de l'alumnat.
L’escola ha seguit treballant per la transformació educativa.
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Actuació 1. Participació a l'Escola Nova 21 mitjançant la Xarxa Local de l'Alt Maresme (Trobades,
grup de treball).
Durant el curs 2018-19, hem portat a terme quatre trobades del grup impulsor, a altres escoles que
formen part de la xarxa de transformació.
L’equip impulsor ens hem reunit quatre vegades per la gestió i organització interna els dilluns i
s’havia de combinar amb altres projectes oberts a l’escola. A més, hem fet en algunes sessions el
traspàs al claustre de les visites a altres escoles que fan canvis metodològics i organitzatius. En
aquestes reunions preparàvem les trobades que anaven dels propòsits, projectes, eixos...
Vam començar la visió de centre amb el claustre i està previst continuar el curs vinent i implicar a les
famílies en aquest projecte.
L’acord al qual hem arribat ha estat de fer una assemblea o dinàmica per a que les famílies vegin la
manera de treballar dels seus fills i filles.
Cap a l’octubre de 2019, hi haurà una altra trobada amb la dinamitzadora de la Xarxa E21 de l’Alt
Maresme, Pilar Pelegrí, per tal de concloure i deixar espai a les escoles per la seva pròpia
transformació.
De cara al curs vinent, buscarem més moments per trobar-nos i buscarem les accions que volem fer
per aconseguir els nostres propòsits a partir de la metodologia GAP i l’espiral d’indagació.
Actuació 2. Funcionament del grup impulsor.
L'equip impulsor ha estat format per un membre de l'equip directiu i quatre mestres representatives
dels diferents cicles.
Infantil-Make Formento
Inicial-Sandra Tous
Cicle mitjà i superior-Nadia Velasco i Carme Mateu
Equip directiu-Natàlia Millán
2.1. Reunions periòdiques de l'equip impulsor.
S’han realitzat reunions per a preparar les trobades de la xarxa de l’Alt Maresme i un parell per a
preparar les dinamitzacions en els claustres pedagògics per a treballar sobre la visió de centre i una
reunió final per a realitzar la valoració de l’equip impulsor del funcionament durant el curs.
2.2. Realització de tasques per a crear la visió de centre i concretar actuacions.
Actuació 3. Formació de l'equip docent.
3.1.

Formació de centre en relació amb els projectes.
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Part del claustre ha participat a la formació organitzada pels Serveis Educatius de l’Alt Maresme
sobre matemàtiques manipulatives (A100361A10C Treballar les matemàtiques de forma
manipulativa i més competencial).
Es van realitzar cinc sessions: tres sessions a la sala cultural de Sant Vicenç de Montalt i dues
sessions a l’escola.
La primera part es va dur a terme al Centre Cívic de Sant Vicenç de Montalt. Va estar molt
interessant, però poc aplicable a les aules. També era un lloc inadequat per a fer sessions
pràctiques.
A les dues sessions en centre, es van aportar molt de material. Tot molt pràctic.
En general, la valoració és interessant i positiva. Només que estava més enfocat per primària i,
sobretot, els cursos superiors.
3.2.

Formació complementària.

La formació realitzada pels mestres està detallada a l’Apartat 16. Activitats relacionades amb l’equip
docent.
3.3.

Claustres pedagògics.

S’han realitzar claustres pedagògics de temes diversos. Entre aquests cal destacar el traspàs de les
visites realitzades a altres centres durant el curs.
De cara al curs 2019-20, els claustres pedagògics s’estendran per tal de poder treballar i traspassar
totes aquelles experiències realitzades (formacions, visites escoles, projectes, iniciatives, etc.) amb
l’objectiu que tot l’equip docent sigui coneixedor del que es fa al centre.
Estratègia 5-Potenciar la lectura.
Actuació 1. Realització i programació d'activitats amb la biblioteca del poble.
Com cada curs, des de la Biblioteca Can Milans s’organitzen activitats repartides en tres àmbits:
-conta contes (infantil i inicial)
-conèixer el funcionament de la biblioteca (cicle mitjà)
-tertúlia literària (cicle superior)
La valoració de les activitats es troba a l’apartat 11. Activitats de l’àmbit escolar de caràcter especial
Actuació 2. Dinamització de la biblioteca del centre.
L'escola aposta per la biblioteca com a espai clau en el procés d'aprenentatge de l'alumnat. Per tal
d'organitzar i gestionar les propostes endegades de la millor manera, des del curs 2017-18 hi ha un
grup impulsor de la biblioteca (mestres de l'escola i l'administrativa) que vetlla pel bon
funcionament de la biblioteca, de les activitats proposades i detecció de necessitats.
2.1.

Proposta d'activitats per a realitzar a la biblioteca del centre.
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Aquest curs s'ha continuat realitzant el servei de préstec durant les estones de pati. També s’ha dut
a terme:
•

L'hora del conte i lectura infantil de llibres.

•

Taller Monstruós pels alumnes de quart.

(http://www.agusandmonsters.com/ca/categoria/taller-monstruos/)
•

Presentació trimestral dels llibres nous adquirits.

•

Apadrinament lector (primer i cinquè, segon i sisè, respectivament).

•

Compilació de revistes (Cucafera, Cavall Fort, Petit Sàpiens) per cursos que cada mes rotaven

de classe.
Actuació 3. Treball del grup impulsor.
Com ja s’ha mencionat prèviament, el grup impulsor format per la Tònia Vila, la Marta Grané i la
Nadia Velasco s'han encarregat de dinamitzar la biblioteca i presentar iniciatives per a promoure la
lectura a la resta del claustre. La memòria de la biblioteca es troba a l’apartat 5. Grups de Treball i
comissions.
Actuació 4. Dinamització del projecte “El gust per la lectura”.
“El gust per la lectura” que ja fa uns cursos que es porta a terme a l'escola té com a objectius, per
una banda, que els nens i les nenes gaudeixin de la lectura i, per altra banda, que el llegir llibres
faciliti la millora de la comprensió lectora.
Als resultats interns, el grup de sisè presenta a la dimensió de comprensió lectora en llengua
catalana una assoliment satisfactori i notable igual situant-se a la meitat. Respecte a la llengua
castellana, la dimensió de comprensió lectora es situa amb una assoliment notable del 62% per un
28% d’assoliment satisfactori.
Respecte a la prova d’avaluació de l’educació primària, ha augmentat el nivell Alt respecte al curs
2017-18 situant-se en un 21%. També cal destacar la reducció dràstica del nivell baix, no superació,
situant-se en un 7%. El mateix succeeix a la llengua castellana on trobem un augment del nivell alt
situant-se en un 30% i reducció del nivell baix a la meitat, 10%.
De cara al curs vinent, s’haurà de programar quines activitats es fan.
Actuació 5. Condicionament de la biblioteca del centre.
S’explica a l’apartat 5. Grups de Treball i comissions.
Actuació 6. Condicionament d'altres espais de lectura a l'escola.
S’explica a l’apartat 5. Grups de Treball i comissions.
Estratègia 6-Revisió i millora del treball de llengües de forma competencial.
L'escola segueix el treball de llengües iniciat fa tres cursos que es realitza a través de la tipologia
textual dotant de significat allò que els alumnes se'ls demana i facilitant que siguin més autònoms.
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Els resultats de l'avaluació interna del centre mostren una superació del 100% en les tres llengües a
4t i a 6è de primària: -a 4t entre AE (assoliment excel·lent) i AN (assoliment notable) a llengua
catalana i anglesa, i entre AN i AS (assoliment satisfactori) a llengua castellana.
-a 6è entre AN i AS a llengua catalana i castellana, i AE i, sobretot, AN a
llengua anglesa.
Dels resultats de la prova d'Avaluació de l'Educació Primària, en llengua catalana el nivell alt arriba a
un 17,9% suposant un augment del 6% i la no superació es situa en un 28% (5% més que el curs
2017-18) mentre que la no superació a la llengua castellana i anglesa, es manté en un 20% i 17,5%,
respectivament.
Actuació 1. Seguiment del treball de llengua.
1.1.

Revisió i actualització del treball de les llengües a partir de la seqüenciació de textos.

Amb la seqüenciació de textos acordada el curs 2014-15, les mestres han continuat treballant l'àrea
de llengua a través dels textos i creant materials.
A cada nivell, es fa un recull dels materials treballats durant el curs. De totes maneres, aquests
poden canviar ja que les mestres busquen i actualitzen materials a utilitzar a l'aula relacionats amb
la tipologia textual que s'estigui treballant a cada moment.
Durant el primer trimestre es realitzarà la revisió de les carpetes de llengua de cada nivell en cicle
gran per a actualitzar-les.
1.2.

Treball ortografia.

El treball d'ortografia s'ha dut a terme en relació a la tipologia textual treballada.
A cicle superior, dintre dels racons de llengua, també es realitzaven activitats per a treballar
l'ortografia.
No s'ha acordat un treball sistemàtic d'ortografia. Fet que s'haurà de tractar a principis de curs i
decidir com i quan es treballa.
1.3.

Treball comprensió lectora.

El treball de comprensió lectora s'ha dut a terme en relació a la tipologia textual amb els materials
“A la Carta”1, projectes i les ACL2
De cara al curs vinent, es tindrà unes carpetes de cada promoció amb els resultats de les ACL a cada
curs que facilitaran la informació i evolució de cada grup.
1

“A la carta”-material per a treballar la comprensió lectora, lèxic, concienciació fonològica, jocs
d'ortografia.
2

ACL-Avaluació de comprensió lectora
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Estratègia 7- Millora de la competència lingüística dels alumnes en llengua anglesa.
A l’àrea de llengua anglesa, es treballa les diferents dimensions subratllant l’aspecte comunicatiu de
la llengua. Com el curs anterior, s’ha comptat amb una mestra de suport a cicle superior una sessió a
la setmana per a treballar bàsicament l’expressió escrita.
Aquest curs, s’ha comptat amb una auxiliar de conversa amb la que es treballava fonamentalment
l’aspecte oral de la llengua.
Cal destacar la petita davallada en els resultats en la dimensió de comprensió lectora de la prova
externa d’avaluació de l’educació primària. La no superació s’ha situat en un 25% mentre que el curs
2016-17 era del 11%.
Actuació 1. Participació al programa GEP (Grup Experimental Plurilingüe) 3r any.
A l’apartat 3. Projectes d’innovació pedagògica d’aquest document es troba la memòria d’actuació
del programa GEP.
Actuació 2. Organització de dues mestres especialistes a Cicle Superior per a treballar l'expressió
escrita.
Durant tot el curs s'ha treballat amb dues mestres a l'aula en una de les dues sessions de llengua
anglesa a cicle superior. Aquesta organització ha permès ajudar l’alumnat amb més dificultats.
Cal destacar la millora en expressió escrita presentada a la prova d'anglès d'Avaluació de primària on
s'ha augmentat el nivell Alt de a un 62%. Per altra banda, s’ha aconseguit mantenir la no superació
per sota del 20% situant-lo en un 14%.
Malauradament la comprensió oral i la lectora han patit una petita davallada. Es realitzaran racons
de llengua per tal de poder treballar diferents aspectes aprofitant que hi ha dues mestres a l’aula.
Actuació 3. Participació en projectes internacionals.
Aquest curs, des de l'àrea d'anglès, s'han participat en tres projectes d'eTwinning:
•
Al rencontre des autres (Cicle mitjà) amb escoles de França, Itàlia, Polònia. La valoració ha
sigut molt positiva. S'han realitzat activitats de coneixença d'un mateix i dels altres que han
engrescat molt a l'alumnat. Cal apuntar que només s'han realitzat activitats d'intercanvi amb la
classe de 4t de primària. Aquest projecte ja està tancat.
•
Dear Friends, a pen pal project (sisè) amb una escola de Nokia, Finlàndia. La rebuda del
projecte ha sigut molt positiva. L'alumnat ha estat molt engrescat i participatiu. S'ha treballat la
coneixença d'un mateix i dels altres a través de la tipologia textual, correu electrònic, que han enviat
cadascú a l'alumne que tenien destinat. Aquest projecte no tindrà continuïtat durant el curs 2019-20
perquè les mestres referents ja no hi treballen al centre.

Escòla Sagrada Família –Caldes d’Estrac

Pagina 26

Memòria Curs 2018-19
•
Dear friends-A pen pal project with Denmark (cinquè) amb una escola de Dinamarca. Els
alumnes han enviat correus electrònics amb els companys danesos com a primer contacte. El curs
vinent no es podrà continuar, perquè el mestre col·laborador ja no es troba al centre.
De cara al curs 2019-20, s’intentarà participar en algun altre projecte i establir comunicació amb
l’auxilar de conversa, Carolina Sánchez, a través del correu electrònic i altres vies, si és possible.
Estratègia 8- Revisió de treball a l'Educació Infantil i Cicle Inicial
Actuació 1. Programació dels espais.
Es troba a l’apartat 5 i 6, respectivament, de valoració d’educació infantil i primària.
Actuació 2. Programació de racons intercicle a Cicle Inicial.
Es troba a l’apartat 6. Valoració d’Educació primària.
Estratègia 9-Treball per projectes a primària.
La programació i valoració del treball per projectes es troba a l’apartat 5.Grups de treball i
comissions i a l’apartat 6 i 7 de Valoració d’educació infantil i primària.
Actuació 1. Realització de projectes intercicle a cicle mitjà i superior.
L'organització suposa dos dies a la setmana a la franja de 9-11h, cada cicle es parteix en tres per a
treballar de forma reduïda comptant amb tres mestres. El primer projecte és a la classe i el segon
intercicle.
L'eix del curs era els jocs olímpics.
A partir del segon trimestre, es va realitzar el treball intercicle.
Els projectes van ser els següents:
Cicle mitjà: el poble
Cicle superior: Forces, energies i màquines
Actuació 2. Realització de projectes a l'àrea de medi a cicle inicial.
Estratègia 10-Treball de l'àrea matemàtica de forma més vivencial
Actuació 1. Formació “A100361A10 Treballar les matemàtiques de forma manipulativa i més
competencial”.
La valoració de la formació es troba a l’Apartat 2.Objectius globals de centre. Estratègia 4. Actuació 2
Formació de l’equip docent 3.1. Formació en relació als projectes.
Actuació 2. Programació de matemàtiques per dimensions.
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Fa dos cursos es va realitzar la programació de les matemàtiques per dimensions. El que sí s’ha fet
és un recull amb el buidatge per repartir-los per cursos. De cada contingut, es va pensar una
activitat concreta d’exemple. El recull es troba al Drive de l’escola. A més, el Document de
funcionament de primària explica com es treballa les matemàtiques.
Estratègia 11-Treball per la millora en la cohesió dels grups-classe.
Des de l’escola, es realitzen una sèrie d’activitats per tal de potenciar i fomentar la cohesió social
dels grup-classe.
-Aepae (Asociación Española para la Prevención Escolar)
-Fundació Vicky Bernadet
-Edpac (Educació per a l’acció crítica)
-No m’estereotipis.
La valoració d’aquestes activitats es troben a l’apartat 3. P d’innovació pedagògica i/o grups de
treball i a l’apartat 11.Activitats de l’àmbit escolar de caràcter especial.
Estratègia 12. Atenció a la diversitat.
Actuació 4. Vetlladors.
S’ha comptat amb 35 hores amb dues vetlladores.
Actuació 8. Absentisme.
6.1.

Protocol d'absentisme.

El protocol d'absentisme tal i com es recull a les NOFC3 del centre descriu els passos que el centre
seguirà en cas d'un possible cas d'absentisme.
6.2.

Actuació en cas d'absentisme.

Quan es detecta un possible absentisme, en primer lloc el tutor o la tutora es posa en contacte amb
la família. Si persisteix o no es possible contactar per a que es justifiqui la citada absència, la direcció
prendrà partir intentant comunicar amb la família.
Si no s'aconseguís contactar, es donaria avís a Serveis Socials per a que realitzés un seguiment de la
família i esclarir quins poden ser els motius per l'absentisme.
Finalment, si l'absentisme arriba a dos mesos sense tenir comunicació amb la família, el cas passaria
a inspecció d'ensenyament.
Estratègia 13-Ús del laboratori de llum com a font de recursos per a l'aprenentatge dels alumnes.

3

NOFC: Títol VIII. Funcionament del centre-Capítol 1. Aspectes generals-Secció 5. De les absències.
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És un espai polivalent que permet treballar amb la llum negra des de diverses àrees d'una manera
més experimental i manipulativa.
Actuació 1. Programació de tallers.
A cada cicle hi ha hagut un taller al laboratori de llum utilitzant tots els recursos i materials
disponibles en aquest aula.
Al curs 2018-19, els tallers al laboratori de llum han estat els següents:
•

“Friedensreich Hundertwasser” Educació Infantil

•

“Body painting” Cicle Mitjà

Els tallers al laboratori de llum són molt ben valorats per l'alumnat, ja que experimenten amb la llum
i materials reflectants que els criden molt l'atenció potenciant la creativitat i el treball en equip.
Actuació 2. Integració de les activitats recollides a la programació de les àrees.
Els últims anys, s'ha augmentat l'ús del laboratori de llum no tan sols per a tallers, però per activitats
d'aula (llengua, matemàtiques, medi)
També comptem amb un recull d'activitats realitzat durant un grup de treball de fa uns cursos. En
aquest recull es poden trobar propostes per a tots els cicles i àrees.
De cara al curs vinent, s’intentarà que tot el claustre pugui assistir al Laboratori de Llum per tal de
conèixer el material i les possibilitats que ofereix l’aula.
Estratègia 14-Ús del laboratori d'art com a espai creatiu.
La valoració del taller del Laboratori d’Art es troba a l’apartat 7. Valoració d’Educació Primària
Actuació 1. Programació i dinamització de tallers d'aula.
El laboratori d'art es realitza a tota l'Educació Primària. Els tallers s'inicien amb una sessió explicativa
per tal que els alumnes entenguin el funcionament, l'organització del Laboratori d'art. La mestra
presenta una proposta per a treballar amb la que els alumnes poden fer el que vulguin. Una vegada
finalitzada la proposta del dia, els alumnes poden treballar en creacions lliures que poden ser
individuals o col·lectives de qualsevol temàtica utilitzant tot el material que disposa el Laboratori
d'art.
Actuació 2. Dinamització del Laboratori d'art.
Al Laboratori d'art, els materials estan ordenats i distribuïts als prestatges. Durant el curs, s'ha anat
reposant els materials per tal que tots i totes les alumnes trobessin una varietat de materials per tal
de realitzar llurs creacions.
Tal i com recull, la normativa de l’Educació Primària, el material que es troba al Laboratori d’Art és
d’ús exclusiu pels tallers de Laboratori d’Art.
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Actuació 3. Dinamització del bloc del Laboratori d'art.
Durant el curs, el bloc ha sigut testimoni de les activitats que es realitzaven a l'aula documentat amb
imatges i descripcions.
Actuació 4. Creació i posada en marxa del projecte conjunt amb la Fundació Palau i Fabra.
La valoració del projecte “Petits grans artistes” es recull a l’apartat 3. Projectes d’innovació
pedagògica.
4.1. Redacció del projecte.
Al final de curs, dues mestres de l’escola (Marta Grané i Anna Ballester) van treballar a la redacció
del projecte “Petits grans artistes”. També i seguint recomanacions de l’inspector del centre, es va
realitzar una sol·licitud al programa d’innovació “AraArt” per participar i donar reconeixement oficial
a tota la feina que es fa en aquest projecte. A finals de setembre, es pot confirmar que “Petits grans
artistes” ha estat admès a la llista provisional. S’haurà d’esperar la llista definitiva d’admesos al
programa d’innovació.
Estratègia 14-Coordinació pedagògica entre les diferents etapes educatives.
Actuació 1. Reunions setmanals entre cap d'estudis i les coordinadores de cicle.
El treball de les coordinadores amb la Cap d'Estudis permet conduir i dur a terme tasques
organitzatives i funcionals que posteriorment es realitzen als cicles, a la tasca de trimestre i als
claustres, si s'escau.
Actuació 2. Reunions periòdiques entre Infantil i Primària.
No s'han realitzat de forma periòdica, però si que s'han tractat temes de forma puntual segons
necessitats. Es considera necessari poder comptar amb aquestes reunions, però es fa molt difícil
poder fer-les per motius organitzatius.
Actuació 3. Coordinació Primària-Secundària.
Des del curs 2016-17, les escoles i l'Institut participen en un Seminari conduït per la Inspecció on es
tracten aspectes com la llengua, les matemàtiques, etc. Durant aquest curs, la Secretària i la tutora
de quart han assistit a sessions sobre el disseny del Pla de Convivència. La valoració ha estat
negativa, ja que es va iniciar el treball, però en successives sessions no es va tornar a tractar.
Com escola, hem començat l’apartat de sensibilització que continuarem durant el primer trimestre
del curs 2019-20.
Actuació 4. Reunions periòdiques amb les escoles de Sant Vicenç de Montalt per a col·laborar en
activitats conjuntes.
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Les direccions de les tres escoles mantenen una relació fluïda. Tot i que es fa molt difícil poder
realitzar reunions, s’està en constant comunicació per a tractar qualsevol aspecte relacionat amb la
gestió, participació, etc.
Actuació 5. Reunions periòdiques amb l'EBM Sagrada Família.
La col·laboració entre els dos centres educatius és molt bona. Es participa en activitats conjuntes
(celebració de festes i tradicions) com a únics centres educatius del municipi. D'altra banda, els nens
i les nenes de P2 assisteixen a l'escola per a realitzar:
•

Sessió setmanal de psicomotricitat.

•

Visita trimestral de la biblioteca i l'aula de música de l'escola.

•

Visita a la classe i al sorral de P3.
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Objectiu 2: Millora de la cohesió social
L’escola té una borsa de pares voluntaris per a ajudar en la realització d’activitats fixes i puntuals,
com la piscina a 1r, sortides, activitats a l’escola, etc. Es valora molt positivament i cada curs es
convida a totes les famílies a que, en la mesura que puguin, col·laborin en activitats puntuals
programades per l’escola.
La participació tan als Tallers d'hàbits saludables com les dinàmiques de la Fundació Vicky Bernadet i
la xerrada dels Mossos sobre Internet Segura, es valoren molt positivament.
Altre activitat que s’ha treballat és a sisè amb EdPac la problemàtica dels videojocs, mòbils, etc. a
través de teatre educatiu.
Es considera fonamental poder continuar aquests tallers, ja que són complementaris a les
actuacions que es puguin fer des de l'escola i els realitzen professionals en les matèries.
La valoració d’aquestes activitats es troben a l’Apartat 11 Activitats de l’àmbit escolar de caràcter
especial.
Estratègia 1-Col·laboració amb les entitats de l’entorn.
Actuació 1. Coneixement dels espais del poble que són propers als nens.
L’escola intenta apropar l’entorn i s’organitzen activitats d’aula o per cicle per visitar els diversos
espais de la ciutat.
-

Mercat.

-

Fundació Palau.

-

Can Muntanyà.

-

Biblioteca Can Milans.

-

Platja.

-

Ajuntament.

-

Garden.

-

Centre del poble.

La valoració és molt positiva. Hi ha una bona col·laboració amb les entitats i organismes del poble.
Les activitats que ofereixen són molt engrescadores i faciliten que els nens i les nenes es familiaritzin
amb el seu entorn.
Actuació 2. Participació als tallers i propostes d’activitats de la Fundació Palau.
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Com cada any, l’escola participa activament en els tallers i activitats organitzades per la Fundació
Palau que engloben els continguts de l’àrea plàstica i visual amb tallers per a tots els nivells tant
d'Educació Infantil com d'Educació Primària.
La valoració dels tallers es troba a l’Apartat 11 Activitats de l’àmbit escolar de caràcter especial. 11.1.
Tallers de la Fundació Palau.
Actuació 3. Participació a les activitats endegades per la Biblioteca Can Milans.
L’escola participa en diverses activitats programades per la biblioteca per tal de conèixer el seu
funcionament i fomentar la lectura. D’aquesta manera, es fan activitats de cerca bibliogràfica,
xerrades, tertúlies literàries, etc.
La col·laboració amb la biblioteca permet treballar en un dels objectius fonamentals del
departament i, per extensió, de l’escola: la millora de la competència lectora que permetrà una
millora de la competència comunicativa.
La valoració es troba a l’Apartat 11 Activitats de l’àmbit escolar de caràcter especial. 11.2. Tallers de
la biblioteca Can Milans.
Actuació 4. Xerrada Internet Segura dels Mossos d'Esquadra.
Internet està present en el dia a dia de la societat actual i, d’igual manera, de l’alumnat de l’escola.
Per aquesta raó, la participació dels Mossos d’Esquadra per tal d’explicar els perills que poden
comportar un mal ús d’Internet (xarxes socials, aplicacions, etc.).
La valoració de l’activitat es troba a l’Apartat 11 Activitats d’àmbit escolar de caràcter especial. 11.4.
Altres activitats.
Estratègia 2-Treball conjunt amb l’AMPA.
Actuació 1. Reunions periòdiques per tractar temes diversos.
L'escola treballa conjuntament amb l'AMPA per tal de celebrar les festes, endegar projectes i
aconseguir més recursos, ja que l’escola per sí sola no té aquesta capacitat. Per tal de coordinar-nos,
es realitzen reunions periòdiques per tal de tractar els diversos temes que poden aparèixer. Durant
el curs, s'han realitzat sis reunions i múltiples trucades, correus que permeten agilitzar les tasques
que tant l'escola com l'AMPA han de gestionar.
Actuació 2. Col·laboració en activitats puntuals del centre (reunió d’inici de curs, castanyada, nadal,
portes obertes, etc.).
En tot moment, l’escola compta amb l’estreta col·laboració de l’AMPA per organitzar actes a l’escola,
sortides, reunions, etc. També cal destacar l'aportació econòmica que cada any realitzen en favor de
l'escola, ja sigui per a material pedagògic, festes i/o activitats endegades des de l'escola. Aquest curs
cal destacar especialment la instal·lació del parquet a la primera planta i la proposta d'ajudes per la
festa de fi de curs, entre d'altres.
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Estratègia 3-Col·laboració de les famílies en activitats de l'escola.
Actuació 1. Participació de les famílies a activitats puntuals del centre.
Per tal de poder realitzar algunes activitats, es requereix de la participació de les famílies. Per una
banda, es troba la borsa de pares i mares per a activitats i sortides puntuals. Enguany no ha
funcionat massa bé i s'ha hagut de fer de vegades crida general per tal d'aconseguir acompanyants a
algunes sortides.
D'altra banda, es trobaria els col·laboradors del Laboratori d'Art que han assistit de forma constant i
que han permès que es duguessin els tallers de creació adequadament, ja que amb només un adult
seria molt complicat.
Estratègia 4-Treball conjunt amb l’Ajuntament.
Des de fa uns cursos, la classe de tercer participa en un activitat amb l'Ajuntament per tal de
conèixer el funcionament del govern municipal.
Aquest any la visita s’ha inclòs dintre del projecte intercicle de cicle mitjà “El poble”. La valoració de
l’activitat es troba a l’Apartat 7 Valoració d’Educació Primària 7.5. Projectes.
Actuació 1. Reunions mensuals amb la regidora d’educació per tractar l’actualitat del centre.
La relació amb l’Ajuntament és fluïda. Es treballa conjuntament per tal d’aconseguir el millor pels
alumnes i per l’escola.
Sempre s’està en contacte ja sigui via correu, telèfon o en persona. Aquest curs s'han realitzat tres
reunions on s’ha fet seguiment de temes relacionats amb el funcionament i manteniment del
centre.
Actuació 2. Participació amb informació de l’escola a la revista mensual “Portada”.
Durant el curs, l’Ajuntament permet la participació de l’escola a la revista mensual “Portada” com a
la pàgina web de l'ajuntament. L’escola participa informant d’actes, projectes, sortides, etc., que es
realitzen a l’escola. L’experiència ha sigut positiva i es continuarà participant.
També hi ha una força presència al web de l'Ajuntament de tots els actes destacats del centre.
Actuació 3. Col·laboració a les propostes endegades com la Mostra literària, decoració de l’arbre de
nadal, etc.
L’escola participa a les activitats que l’Ajuntament organitza. Es continuarà participant durant el curs
següent per tal de fer partícips als nens i les nenes de les activitats que es realitzen al municipi.
Respecte a la Mostra Literària, el claustre demana que l’alumnat de cicle mitjà i superior pugui
presentar els seus textos via ordinador.
Estratègia 5. Treball conjunt amb la Policia Local i els Mossos d'Esquadra.
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A part de la Policia Local, l'escola ha iniciat una estreta relació amb els Mossos per a treballar temes
com Internet. Es valora molt positivament.
Actuació 1. Participació en les activitats d’Educació Vial organitzades per la Policia Local.
Les activitats d'Educació Vial són realitzades per 1r, 3r i 5è. Es realitzen visites pel poble observant
les senyals, normes de circulació de tots els vehicles subratllant les bicicletes, com anar dins del
vehicle.
La valoració de les activitats es troba a l’Apartat 11 Activitats d’àmbit escolar de caràcter especial.
11.6. Educació Viària.
Actuació 2. Participació de xerrades de diversa tipologia (Internet Segura, mobilitat,...)
Aquest curs no s’han realitzat cap xerrada organitzada per la Policia Local. De totes maneres, l’escola
està oberta a la participació de qualsevol xerrada d’interès per als alumnes que la Policia Local
vulgui realitzar.
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4.PROJECTES I/O GRUPS DE TREBALL D’INNOVACIÓ
PEDAGÒGICA
4.1.GEP
El curs 2018-19 ha suposat l’últim curs del programa d’innovació GEP. A final de curs, s’ha presentat
memòria d’aquests tres cursos d’implementació.
Aquest curs s’ha comptat amb el recurs de l’auxiliar de conversa durant 8 mesos. La Carolina
Sánchez s’ha integrat en el funcionament del projecte i del centre. Ha realitzat suport a l’àrea
d’anglès, als tallers en anglès i el medi d’infantil i de segon.
S’han realitzat les següents activitats dins del GEP:
-un taller a cicle mitjà i un taller a cicle superior
-càlcul mental a cicle inicial
-medi a educació infantil i a 2n de primària
Reunions:
15 d’octubre de 2018
14 de gener de 2019
27 de maig de 2019
Acords:
-Realitzar el dia de les llengües el 26 de setembre de 2018.
-Realitzar l’horari de l’auxiliar de conversa.
-Assistir a la jornada d’assessorament d’auxiliar de conversa.
-Realitzar la memòria de tancament del programa GEP.
-Realitzar una unitat de medi a 2n.
4.2.Escola Nova 21
Durant el curs 2018-19, hem portat a terme quatre trobades del grup impulsor, a altres escoles que
formen part de la xarxa de transformació.
L’equip impulsor ens hem reunit quatre vegades per la gestió i organització interna els dilluns i
s’havia de combinar amb altres projectes oberts a l’escola. A més, hem fet en algunes sessions el
traspàs al claustre de les visites a altres escoles que fan canvis metodològics i organitzatius. En
aquestes reunions preparàvem les trobades que anaven dels propòsits, projectes, eixos...
Vam començar la visió de centre amb el claustre i està previst continuar el curs vinent i implicar a les
famílies en aquest projecte.
L’acord al qual hem arribat ha estat de fer una assemblea o dinàmica per a que les famílies vegin la
manera de treballar dels seus fills i filles.
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Cap a l’octubre de 2019, hi haurà una altra trobada amb la dinamitzadora de la Xarxa E21 de l’Alt
Maresme, Pilar Pelegrí, per tal de concloure i deixar espai a les escoles per la seva pròpia
transformació.
De cara al curs vinent, buscarem més moments per trobar-nos i buscarem les accions que volem fer
per aconseguir els nostres propòsits a partir de la metodologia GAP i l’espiral d’indagació.
4.3.Petits grans artistes
El projecte “Petits grans artistes” el duu a terme la classe de cinquè que s’encarrega de preparar tots
els aspectes necessaris per a la realització de l’exposició a final de curs.
Valoració general
És un projecte amb molt potencial i una gran experiència per a l’alumnat.
Implicació de l’alumnat
L’alumnat ha demostrat una implicació molt positiva durant tot el projecte.
Xerrada inicial a la Fundació Palau
Primer contacte que serveix per fer-se una idea del projecte.
Tallers a la Fundació Palau
Valoració positiva per a veure les diferents tasques per a poder fer una exposició.
Recaptació de fons
Personalment crec que no hi hauria d’haver un mínim per a evitar incidents desagradables.
Visites guiades
Els i les guies van tenir una actitud molt positiva i van realitzar la tasca amb una gran autonomia.

4.4.Altres projectes (AEPAE)
El curs 2018-19 ha sigut el segon any que s’ha realitzat aquest projecte a cicle superior. A diferència
del curs passat, s’ha pogut realitzar totes les activitats planificades al projecte. Les activitats eren les
següents:
-xerrada sensibilització mestres
-xerrada sensibilització i detecció de les classes de cinquè i sisè
-xerrada mediadors (dos alumnes de cinquè i de sisè, respectivament)
-xerrada sensibilització famílies
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-tutoria a través del llibre “El club de los raros” de Jordi Sierra i Fabra.
Estructura de la tutoria:
1.Lectura capítols
2.Reflexió conjunta
3.Fragment èmfasi
-realització d’uns tests (TEBAE) a l’inici del curs i a final de curs.
Les xerrades van ser fetes per Joan Martínez Prieto, director de la delegació a Catalunya de l’AEPAE.
Punts forts: Els tutors valoren molt positivament les xerrades als alumnes. En aquesta xerrada, el
Joan va detectar dinàmiques i alumnes amb actituds poc recomanables. El llibre ha funcionat bé. La
lectura donava peu a reflexionar. Es feia a tutoria.
Punts febles: La figura del mediador li ha faltat acompanyament durant el curs. Faltaria també una
reunió amb els tutors sobre el rol dels mediadors. També ha faltat seguiment de l’AEPAE durant el
curs.
Propostes de millora: Es considera que treballar el tema és molt important. Els tutors proposen de
seguir l’estructura a cada curs a partir de 3r a nivell intern fent reflexions, tertúlies, ja que es treballa
l’expressió oral. Es pot generar un debat. És important que es facin acords després de tractar alguns
temes i fer la revisió dels mateixos.
Continuïtat al curs vinent: pendent pel setembre.
Valoració del claustre: Al claustre de final de curs, es considerava que la resta del claustre no havia
sigut conscient de com es treballava aquest projecte. No s’ha vist cap actuació a nivell de resoldre
conflictes a l’hora del pati. També falta un retorn a les famílies.
Des del Departament d’Educació, ens han ofert formar part del programa d’innovació pedagògica
#aquiproubullying que aposta per la formació del professorat i l’elaboració d’un projecte. En
claustre, s’ha decidit realitzar la sol·licitud per a formar part del programa.

5.ALTRES PROJECTES DE CENTRE
5.1.Apadrinament lector
L’apadrinament lector es realitza en una sessió setmanal entre cicle superior i cicle inicial: cinquè
amb primer i sisè amb segon, respectivament.
L’objectiu de l’activitat és que es creïn vincles entre les parelles lectores que promoguin el gust per
la lectura.
La valoració és molt positiva tant pels grans com pels petits.
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De cara al curs vinent, es facilitaran unes enquestes de valoració a l’alumnat per a tenir constància
dels aspectes forts i febles i quines propostes presenten els nens i les nenes.

5.2.Gust per la lectura
Des de fa ja uns cursos, l’escola dedica una estona diària a la lectura per plaer. L’objectiu és que
l’alumnat pugui gaudir de la lectura d’aquells llibres que han escollit.
Per aquest motiu, tenen oberta la biblioteca cada dia per a realitzar préstec.
Es valora positivament, les recomanacions i rànquings que algunes classes han realitzat durant el
curs.
De cara al curs vinent, es vol potenciar que hi hagi sessions de lectura en veu alta tant del mestre
com de l’alumnat.

6.GRUPS DE TREBALL I COMISSIONS
6.1.Biblioteca
1.Dinamització de la biblioteca del centre: dades d’assistència i préstec.
Les dades d’assistència, no tenim una mitja exacte ja que no hem fet mai un càlcul. Intentarem esbrinar si des del Pèrgam es pot saber el nombre de préstecs realitzats al llarg del curs. Sí sabem que
la biblioteca és un lloc tranquil que agrada força, no hi ha un nombre exacte d’assistents, sí hi ha
uns lectors assidus que venen setmanalment i després un nombre entre 8 o 9 préstecs diaris. La
majoria de préstecs es fa també a les hores de lectura i les realitzen les tutores que ens deixen un
llistat cada setmana i nosaltres entrem les dades. Els jocs cooperatius tenen molt d’èxit i sovint hi
van un nombre elevat d’alumnes, sobretot de cicle mitjà i superior. Cicle inicial hi va regularment un
grup d’alumnes a dibuixar i agafar llibres.
2.Recull d’actuacions realitzades a la biblioteca.
Al mes de setembre s’inicia l’endreça de la biblioteca ja que durant l’estiu s’ha realitzat obres a la
planta baixa i la biblioteca estava plena de mobiliari i material del despatx. La biblioteca és un espai
comú de l’escola on tots hi gaudim, va faltar la col·laboració de la majoria de mestres per fer endreça i tornar-ho tot a lloc, sembla ser que la biblioteca pertany a tres persones i la resta exceptuant
alguna tutora, es va desentendre. Per aquest motiu la biblioteca va trigar una mica més a obrir-se
doncs no estava en condicions.
Al mes de setembre també s’inicia la revisió dels revisters d’aula i es reparteixen les revistes per a
cada curs. A final de mes s’ha de fer el canvi de revisters entre els cursos. Cada aula té un revister
amb “Cavall Fort”, “Tatano”, “Cucafera”, etc. És feina de la tutora que s’utilitzin aquestes revistes,
està ple de contes, poemes, còmics de gran qualitat. Hi ha cursos que en fan ús i d’altres que el revister queda “abandonat” a l’aula. Ens plantegem si val la pena seguir amb les inscripcions de les
revistes.
Al novembre es crea “El punt lila” amb llibres de dones com a protagonistes.
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Al desembre comprem nous prestatges que col·loquem sota la finestra d’ed. especial i a la porta
d’entrada i servirà per a posar les novetats i les recomanacions. També fem una compra de llibres i
els ratolins “Sam i Júlia” per al racó dels ratolins.
En el mes de març fem el racó del “Harry Potter” amb els seus llibres, fotos dels mestres, vareta
màgica, material de laboratori , etc., als alumnes els hi crida l’atenció i els llibres tenen èxit (objectiu
assolit).
També tornem a fer una compra de llibres i es crea el racó de “Grans lectors”, llibres de recomanacions per als grans i també té força èxit.
Durant el mes d’abril es realitza el “Racó de Sant Jordi”: llibres, contes i revistes relacionats amb el
patró de Catalunya. També l’Ampa ens regala un lot de llibres, àlbums il·lustrats i jocs per a la biblioteca. Es crea el mural “Jo sóc...i tu?” amb fotos d’alumnes disfressats de personatges literaris. La
idea no ha avançat gaire i diguem que ha tingut poc èxit, només hi han participat 5 alumnes.
3.Resum dels temes tractats a les reunions.
Les reunions de la biblioteca han sigut ben escasses degut a la manca de temps, ens coordinem
entre passadissos o al despatx en qualsevol moment, tot i així creiem que ens en sortim prou bé. Sí
que seria ideal tenir un temps per coordinar-nos però el dia a dia se’ns menja.
4.Condicionament d’altres espais de lectura a l’escola.
Durant el curs s’han fet préstecs de llibres per a les aules d’infantil que retornen i agafen de nou un
o dos cops per trimestre. A Cicle inicial es va adequar un espai per fer lectura amb sofà, coixins i
llibres que les famílies van donar a l’escola. En desconeixem quin ús s’ha fet. Al pis de dalts de
l’escola també es va fer un espai amb sofà, cortines i alguns llibres perquè servis per a estar tranquils llegint en algunes estones. L’ús no ha sigut correcte, els coixins s’han utilitzat sovint per jugar,
la cortina al cap de pocs dies estava desmuntada, hem estat tot el curs arreglant aquest racó i recordant als alumnes el bon ús de l’espai però ha sigut en va. Aquest racó desapareix per al proper
curs.

6.2. Tallers
Educació Infantil
Cicle inicial
Tallers de quatre sessions
Cicle mitjà

Cicle superior
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Laboratori d’art
Hundertwasser (diversos tallers)
Laboratori d’art
Joan Miró
Teatre
Llums i ombres
Laboratori d’art
Body Painting
Wassily Kandinsky
Shapes around us! (anglès)
Laboratori d’art
Alexander Calder
Stop Motion (anglès)
Arbres i flors
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6.3.Projectes
Projectes
Infantil 1819
1r
2n
Projectes
CI 18-19
1r

Marta T., Make, Gemma, Marta C.

Nom de la classe.
Monstre de colors per treballar les emocions.
Maria, Sandra
Nom de la classe relacionat amb l’eix de l’escola (jocs olímpics)
1r-paralímpics/natació
2n-hoquei de gel/salt de trampolí
Amaya, Carme i Nàdia.

Projectes
CM
18-19

1r
projecte
Olimpíades
(per classe)

●

MEDI
-Món actual:
Planteja preguntes sobre el projecte treballat.

●

Reconeix i comprèn els canvis de l’entorn al llarg del temps.

●

Utilitza estratègies per buscar informació i troba respostes coherents.

●

Analitza l’entorn i reconeix els canvis socials.

●

Identifica les causes i conseqüències dels problemes socials i aporta solucions.

●
●

-Salut i equilibri personal
És conscient dels hàbits de vida saludable i els adopta.
-Ciutadania:
Participa en la vida col·lectiva a partir de valors democràtics, per millorar la convivència i per afavorir un entorn més just i solidari.

●

CATALÀ
-Comunicació oral:
Té una comprensió oral adequada.

●

Sap mantenir una conversa d’acord als temes que es proposen.

●

Exposa temes de producció pròpia oralment utilitzant tots els recursos
treballats.

●

-Comprensió lectora:
Comprèn el que llegeix i és capaç de respondre preguntes referides al
text.

●

Extreu la informació i les idees rellevants dels textos proposats.
-Expressió escrita:
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●

Planifica l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el destinatari
(Power Point).

●

Produeix textos de diversos tipus amb vocabulari i estructura adequats.
(Text expositiu)

●

●

-Dimensió literària:
Llegeix fragments de textos diversos relacionats amb el tema.
MATEMÀTIQUES
- Resolució de problema:
Comprèn i representa un problema amb les seves paraules o gràficament. (relacionats amb les olimpiades)

●

Resol i comprova la solució d’un problema.

●

Fa preguntes i genera problemes de caire matemàtic.

●

Utilitzar adequadament les operacions aritmètiques treballades (resta
portant).

●
●

-Raonament i prova:
Segueix sèries a partir de l’observació de patrons (parelles i senars).
-Connexions:
Identifica les matemàtiques implicades en situacions quotidianes i escolars i sap trobar exemples. (Geometria)

CURS
CS
18-19

Anna, Raül i Carme
1r projecte Les Olimpíades
MEDI
-Món actual:
● Planteja preguntes sobre el projecte treballat.
● Reconeix i comprèn els canvis de l’entorn al llarg del temps.
● Utilitza estratègies per buscar informació i troba respostes coherents.
● Analitza l’entorn i reconeix els canvis socials.
● Identifica les causes i conseqüències dels problemes socials i aporta solucions.
-Salut i equilibri personal
● És conscient dels hàbits de vida saludable i els adopta.
-Ciutadania:
● Participa en la vida col·lectiva a partir de valors democràtics, per millorar la convivència i per afavorir un entorn més just i solidari.
CATALÀ
-Comunicació oral:
● Té una comprensió oral adequada.
● Sap mantenir una conversa d’acord als temes que es proposen.
● Exposa temes de producció pròpia oralment utilitzant tots els recursos
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treballats.
-Comprensió lectora:
● Comprèn el que llegeix i és capaç de respondre preguntes referides al
text.
● Extreu la informació i les idees rellevants dels textos proposats.
-Expressió escrita:
● Planifica l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el destinatari
(Word).
● Produeix textos de diversos tipus amb vocabulari i estructura adequats.
(Text expositiu).
-Dimensió literària:
● Llegeix fragments de textos diversos relacionats amb el tema.
MATEMÀTIQUES
- Resolució de problema:
● Comprèn i representa un problema amb les seves paraules o gràficament. (relacionats amb les olimpíades)
● Resol i comprova la solució d’un problema.
● Fa preguntes i genera problemes de caire matemàtic.
● Utilitzar adequadament les operacions aritmètiques treballades (resta
portant).
-Raonament i prova:
● Segueix sèries a partir de l’observació de patrons (parelles i senars).
-Connexions:
● Identifica les matemàtiques implicades en situacions quotidianes i escolars i sap trobar exemples. (Geometria)
2n projecte intercicle: Forces, energia i màquines
Per a la realització d’aquest projecte es van plantejar 3 tallers de 3 sessions
cadascun. En total es van realitzar 9 sessions i 1 sortida al Museu de La Ciència
i la Tècnica de Terrassa, coma activitat de tancament.
1r taller: Energia.
- Què és l’energia?
- Energia renovables i no renovables (vídeos)
- L’electricitat
• Central nuclears
• Centrals tèrmiques
• Centrals solars fotovoltaiques
• Centrals hidroelèctriques
• Centrals termosolars
• Molins eòlics
- Circuit elèctric
- Activitats realitzades:
• Power Point per parelles
• Cartell per estalviar energia
• Construcció d’un circuit elèctric amb i sense interruptor
2n taller: Forces.
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-

Què és la força?
Tipus de força
Mesura i representació de les forces
Sòlids deformables i no deformables
El moviment
Diferència entre massa i pes
El desgel dels pols (introducció al principi d’Arquímedes)
Activitats:
• Presentació d’un Power Point
• Experimentació
• Dossier d’activitats
• Kahoot

3r taller: Màquines
- Què és una màquina?
- Tipus de màquines
• Màquines simples
• Màquines compostes
- Eines
- Activitats:
• Presentació d’un Power Point
• Construcció d’una màquina (els 3 grups construïen una màquina diferent: hidràulica, eòlica i simple)

MEDI
●
●
●
●

Món Actual:
Utilitza estratègies de cerca de dades i analitza resultats per trobar respostes coherents.
Tecnologia i vida quotidiana:
Reconeix les propietats dels materials i els utilitza adequadament.
Dissenya màquines simples i utilitza aparells de la vida quotidiana de
forma segura i eficient.
Ciutadania:
Reconeix i adopta hàbits com a consumidor responsable.

CATALÀ
- Comunicació oral:
● Té una comprensió oral adequada.
● Exposa temes de producció pròpia oralment utilitzant correctament tots
els recursos treballats.
- Comprensió lectora:
● Comprèn el que llegeix i és capaç de respondre preguntes referides al
text.
● Extreu la informació i les idees rellevants dels textos proposats.
- Expressió escrita:
● Planifica l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el destinatari.
(Power Point i Cartell)
● Aplica correctament l’ortografia treballada.
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MATEMÀTIQUES
- Resolució de problemes:
● Compren i representa un problema.
● Resol i comprova la solució d’un problema.
-Connexions:
Estableix relacions entre diferents operacions aritmètiques.

6.4.Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD)
La CAD s’ha reunit tres cops al mes, els dilluns a les 10h que la referent de l’EAP, Meritxell Lleal,
assisteix a l’escola.
A la comissió assisteixen la referent de l’EAP, la mestra d’Educació Especial i la directora del centre.
Es realitza el seguiment dels alumnes amb necessitats educatives amb els professionals que assisteixen i les famílies.
Per al curs vinent, es proposa que la Cap d’Estudis també hi assisteixi.

6.5.CAD social
La comissió està formada pels membres de la CAD més la tècnica de Serveis Socials de l’Ajuntament
de Caldes d’Estrac. S’ha reunit un cop al trimestre.
Es realitza el seguiment de l’alumnat amb necessitats educatives especials que presenta indicadors
socials.

6.6.Comissió de pati
La comissió de pati està formada per mestres i mares amb la intenció que el proper curs també hi
assisteixi els representants de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac.
A part de les reunions, la comissió va crear un grup de whatsapp on també es parlen temes i
s’aporten idees.
S’ha comptat amb l’assessorament de la Inara Hasanova, paisatgista.
Reunions:
13 de novembre
12 de desembre
2 d’abril
Reunió amb l’Ajuntament per explicar el projecte:
27 d’abril
Assemblea Ampa-projecte pati
3 de maig
Acords de la comissió:
-Preguntar a l’alumnat de l’escola: “Què vols fer al pati? A què vols jugar?”
-Observar per part del claustre a què juguen i què fan a l’estona de pati.
-Treballar a les sessions de tutoria sobre el tema amb l’alumnat.
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-Realitzar un mural “Empatitza’t” amb dibuixos i missatges dels alumnes de què significa el pati per
a ells i elles.
-Mesurar i fer el plànol del pati per part dels grups de 4t i 6è.
-Presentar el projecte de pati a les famílies a l’assemblea de l’Ampa.
-Proposta d’actuació a la pista.
-Pressupost d’actuació a la pista.
-Fer l’actuació a la pista a l’agost.
-Plantar la vegetació al setembre amb l’alumnat com a projecte d’escola.

6.7.Material
Per tal de tenir un millor control del material, hi ha tres responsables de material:
-infantil
El material està centralitzat a la classe lila.
-cicle inicial
El material està ubicat al replà de la primera planta entre la classe de primer i segon.
-cicle mitjà i superior
Fa tres cursos es va decidir que hi hagués una persona encarregada del material a cicle mitjà i a cicle
superior. Aquesta necessitat va sorgir per tal de portar un control més exhaustiu del material que es
comprava ja que ens vam trobar que si no hi havia un control, es gastava massa i es comprava material que ja teníem. Les tasques del/a responsable de material són:
• Fer i portar al dia un inventari del material.
• Realitzar i revisar les comandes abans de passar-les a direcció.
• Guardar el material nou i repartir-lo quan arriba.
El material fungible de cicle mitjà i cicle superior està guardat en un armari tancat de l’aula de 6è. Hi
ha un altre armari a la 2a planta (al costat dels lavabos) on hi ha material pels tallers de plàstica. La
clau la té l’encarregat/da de material. No es pot enviar als alumnes a buscar material. Si es necessita
alguna cosa, s’ha de deixar una nota al/la responsable de material a la seva safata o donar-li en mà.
Damunt l’armari de material de la 2a planta (al costat dels lavabos) hi ha una llibreta on s’ha
d’apuntar el material que necessita cada tutor/a per tal que el/la responsable de material el tingui
en compte per a la següent comanda. Un cop arriba el material, l’administrativa de l’escola el revisa.
Un cop feta la revisió i, quan s’hagi pogut guardar a l’armari, el/la responsable el repartirà.
Valoració:
Es valora molt positivament el fet que hi hagi una persona encarregada del material ja que d’aquesta
manera no es gasta tant i hi ha més control. Per facilitar la tasca a aquesta persona, és molt important que la resta de mestres segueixi les consignes establertes, sobretot, la de no enviar l’alumnat en
mig d’una classe a demanar material. Com a proposta de millora, estaria bé que la persona responsable pogués disposar, ni que fos de 30 minuts setmanals, per tal de poder dur a terme el seu càrrec.
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7.VALORACIÓ D’EDUCACIÓ INFANTIL
7.1.Reunió d’inici de curs
P3.
La valoració de la reunió d’inici de curs va ser positiva. L’assistència va ser d’un 95% de les famílies.
Es va realitzar a l’aula i es van tractar els següents aspectes:
- Organització curs de P3
- Activitats d’adaptació
- Horari lectiu (àrees que es treballaran al llarg de la setmana)
- Hàbits i Rutines.
- Activitats específiques: Psicomotricitat, música, protagonista.
- Metodologia de treball (espais, tallers, agrupaments E.I.)
- Normes de centre (puntualitat, medicaments, aniversaris, etc.)
- Explicació dossier E.I.
- Altres.
- Torn de preguntes.
La reunió va durar 1h 30 min.

P4-P5
Aquest curs 2018-2019 es va realitzar la reunió d’inici de curs el dia 8 d´octubre a les 16.45h de la
tarda de dilluns. es va fer conjunta els dos cursos a la biblioteca del centre amb la presencia de les
dues tutores. La reunió es va desenvolupar amb el suport d’un power point amb els aspectes més
pedagògics (espais, tallers, medi…) i altres informacions i recordatoris. Una vegada finalitzada
aquesta part cada grup de pares van anar a la seva classe amb la tutora per seguir amb els aspectes
més específics del seu curs.
L’Assistència va ser:
A p5 van faltar 5 famílies de 17 i a p4 també 6 famílies de 19
Valoració:
La durada de la reunió va ser correcta. En total 1h i quart.
Es valora positivament el detall que van fer els nens i nenes per a les famílies (un dibuix amb forma
de piruleta de cor i un missatge darrera que havien escrit els nens) i els pares també van deixar un
missatge de resposta escrit en una pedra. L´endemà es van llegir aquests missatges i es van
classificar segons el desig que havien escrit els pares.
De cara a l´any que ve potser es podria fer una dinàmica per iniciar la reunió que engresqui més els
pares.

7.2.Entrada relaxada
L’entrada relaxada es du a terme 3 cops a la setmana(dilluns, dimarts i dimecres (9.00h-9:40h).
S’organitzen diferents propostes:
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P3: Experimentació, material 3/6, Psicomotricitat fina, plàstica, fustes, llengua/matemàtiques.
P4: Plàstica, experimentació, material 3/6, llengua/matemàtiques i fustes.
P5: Plàstica, experimentació, material 3/6, fustes, lletra lligada/lectura i lúdic (jocs de taula).
Metodologia:
- Els nens i nenes entren a l’aula i es troben les diferents propostes.
- Cada nen/a pot anar on vol, sempre que la proposta no estigui plena (4nens/es)
- Són propostes lliures i obertes. Cada 3 setmanes es canvien.
- No es controla en quina proposta van. Però si un nen/a no es mou d’una activitat, es convida
a que provi una altra.
- La mestra acompanya als nens/es que no saben on anar.

Després de 4 mesos, la nostra valoració és molt positiva. Els agrada molt. Va costar una mica, al
principi, que respectessin les poques normes posades, però ara, ja tenen la dinàmica assolida i
funciona molt bé.
Pels curs vinent, cal tenir-ho més programat, tant els materials i calendari de canvis

7.3.Espais
ESPAI JOC: En general funciona molt bé. Els nens i nenes tenen molt assolida la dinàmica d’aquest
espai.
Quan venen tots els que toques (15), no funciona massa bé. També hem observat que segons amb
qui venen, hi ha nens que funcionen molt bé o molt malament. Proposem tenir-ho present pel pròxim curs.
ESPAI LLENGUA: Al grup de P4, els ha costat l’autonomia de l’espai. S’ha canviat la metodologia de
l’espai. Normalment la mestra es dedicava la primera estona als nens i nenes de P3 i la resta treballava autònomament, després la mestra es dedicava a P4 i P5. Davant la situació, ha inclòs als de P4
dins el grup atès a primera hora.
ESPAI DE PLÀSTICA: Degut al nombre de nens, la mestra ha necessitat estar acompanyada per una
altra persona (mestra o mare).
Ens estem plantejant canviar algun espai per introduir l’Espai de llum, i fer espais 3 dies per poder
aprofitar les altres hores (1,30 + 1,30) per treballar matemàtiques o llengua( potser per racons?).

7.4.Tallers
Aquest curs hem treballat l’artista Hundertwasser (repetim cada tres anys). Els nens i nenes de tot el
cicle estan distribuïts en quatre grups que van passant pels diferents tallers relacionats en aquest
autor.
La nostra valoració és molt positiva. L’agrupament de nens i nenes de totes les edats ajuda a crear
ambients que afavoreixen el ritme de cada nen/a.
Els tallers treballen diferents tècniques plàstiques, on els nens/es es poden expressar lliurement,
basant-se en alguna obra d’aquest autor. Això facilita i fomenta la creativitat i l’expressió de cadascú
sense límits.
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7.5.Projectes
-Nom de la classe
Es valora negativament en alguns grups. Creiem que segons quin tema, són poc motivadors pels
nens i nenes. Pensem que haurien de ser més propers. Aquest curs (Olimpíades), ha costat una mica. No el sentien proper.
-Monstre de colors
Per introduir el tema, vam anar a veure l’obra de teatre al Teatre Principal a Arenys de Mar (valoració de la sortida a Sortides)
Cal pensar quina activitat es pot fer pel curs següent. Presentar un monstre físic??
Molt motivador i vivencial pels nens i nenes. Ens ha servit per conèixer més als nens i nenes, a nivell
emocional.
Propostes de millora:
Pel curs vinent, estaria bé tornar a treballar els mateixos i ampliar-lo cap a altres emocions.

7.6.Reforços i desdoblaments
P3
L’únic desdoblament que s’ha fet el curs 2018-19 a P3 ha estat els dilluns a la tarda de 15h a 16.30h.
El grup es dividia en dos i feia una sessió de psicomotricitat amb la mestra d’EE Míriam Tebar i treball de grafisme amb la tutora, Marta Trubat.

8.VALORACIÓ D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
8.1.Reunió d’inici de curs
Cicle Inicial
Valorem positivament la forma d’organitzar la reunió. Els pares van fer preguntes d’organització,
com la piscina, tovalloletes... i algunes concretes d’organització horària. Van verbalitzar que entenia
molt millor el treball per projectes i ambients.
La primera part es va fer conjunta, tot el cicle, a més de les tutores va assistir la Judit (mestra
d’anglès).
Es va preparar un power point amb el més significatiu del curs, d’aquesta manera les famílies
podien veure més clar el que fem i el que treballem a l’aula, ja que també s’han afegit fotografies
dels nens i de les nenes portant a terme l’activitat.
Es va preparar algun material que es fa servir a l’aula, per tal que les famílies poguessin veure com
treballem a l’aula. Es va incidir en fer una bona explicació perquè entenguessin bé el treball per
ambients i per projectes i el que representa a la franja horària.
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La segona part va continuar a les aules corresponents. Es va fer una activitat, com un joc, cap a les
famílies.
A 1r es va fer una descripció d’ells mateixos i les famílies havien de descobrir qui eren.
A 2n es va fer una descripció del que els hi agrada fer en família, i havien de descobrir qui eren
també.
L’assistència va estar bé, tot i que van faltar algunes famílies tant de primer com de segon.
Famílies de 1r- 13 famílies de 20. Famílies de 2n- 12 famílies de 21.
Valorem positivament la forma d’organitzar la reunió. Els pares van fer preguntes d’organització,
com la piscina, tovalloletes... i algunes concretes d’organització horària. Van verbalitzar que entenia
molt millor el treball per projectes i ambients.
Cicle mitjà i cinquè
La reunió va començar a les 16:45.
En general, la valoració, és molt positiva. Tothom va participar molt i els pares i mares van entendre
la dinàmica i la metodologia en la que volem treballar. A més, és una reunió amena i divertida i es
crea un clima molt bo.
Prèviament a la reunió es preparen cadires de les aules en forma de rotllana i a l’aula l’activitat que
van fer els nens i nenes de la classe: “caldesgram” (una mena de perfil, amb un dibuix, aficions,
interessos, llibres preferits...) amb un missatge per les famílies.
La primera part, és una reunió inicial conjunta on es tracten els punts generals per part de la
coordinadora i on es presenten els mestres i especialistes.
Un cop acabat es van fer a les aules tres dinàmiques de matemàtiques manipulatives (Kapla, mesura
i geometria), amb els pares de 3r, 4t i 5è barrejats.
Un cop acabades vam tornar a seure al hall a fer les reflexions conjuntes, sobre quins continguts
matemàtics havien sorgit espontàniament i es van repartir unes galetes.
Seria important continuar fent les reunions d’aquesta manera dinàmica i divertida per a que les
famílies entenguin el canvi metodològic que estem fent.
3r
L’assistència de famílies de 3r va ser: 15 de 20
Es va fer una reunió inicial conjunta al hall de la planta on es van tractar els punts generals per part
de la coordinadors (Marta G.)
Un cop acabat es van fer a les aules tres dinàmiques de matemàtiques manipulatives.
Posteriorment, vam tornar a seure al hall a fer les reflexions i es va repartir el berenar.
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Cada tutora va marxar a la seva aula on els pares van contestar el missatge “caldesgram” escrit pels
seus fills/es (després d’encertar quina era la del seu fill/a).
A les aules es va explicar el tema de les enquestes de la sortida “Creix amb el peix”, es va explicar el
funcionament de les classes, de les àrees i es van resoldre precs i preguntes.
Es va posar una graella on els pares es van apuntar per la primera entrevista.
La reunió es desenvolupa sense incidents remarcables.
4t
A la reunió només van faltar tres famílies. Per tant, van assistir 24 de 27 famílies.
Cada tutora va marxar a la seva aula on els pares van contestar el missatge “caldesgram” escrit pels
seus fills/es (després d’encertar quina era la del seu fill/a).
Després, cada grup classe va tornar a les aules i es va explicar el funcionament de les classes, de les
àrees i es van resoldre precs i preguntes.
5è
La reunió constava de dos parts diferenciades. La primera part consistia en fer diferents grups de
famílies i fer una activitat cooperativa. I per acabar una petita reflexió conjunta. La segona part
consistia en una xerrada a cada aula amb el tutor. El format de la reunió em sembla molt positiu,
simplement algunes famílies no es van poder quedar amb el tutor en la segona part per falta de
temps.
6è
Hi va haver molt poca assistència; van assistir 8 famílies. Una família en concret es va queixar del
tema que posàvem pocs deures i que quan anessin a l’institut no estarien preparats. Es va crear un
debat sobre aquest tema (la majoria de les famílies assistents a la reunió, estaven d’acord amb la
línia de l’escola, però clar, al ser molt poques les famílies assistents, no és representatiu). Aquest
debat es va allargar massa, i va ocupar molt de temps de la reunió. Vam poder tractar tots els temes
marcats, sobretot incidint en el tema de la recaptació dels diners pel viatge de fi de curs (que la
informació arribi a tothom per tal que totes les famílies que ho vulguin, puguin participar).A la
reunió no van sortir els delegats d’aula.
Propostes de millora:
Un dels temes que s’haurien de tractar a la reunió d’inici de curs, és la Cantània, ja que és un
projecte d’escola molt important i crec que no se li ha estat donant el pes necessari. Si des de
principi de curs s’explica bé a les famílies el projecte, això farà que hi hagi més implicació per part de
les famílies
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8.2.Espais a cicle inicial
Als espais s’ha treballat tant la llengua com les matemàtiques. Durant tot el curs hi ha hagut 2 racons de matemàtiques (Maria i Nàdia) i 2 racons de llengua (Sandra i Amàlia) i s’han treballat diferents continguts com geometria i càlcul i numeració o grafisme i escriptura.
Valorem molt positivament poder treballar en petits grups i per nivells (no sempre) ja que això,
permet a tots els alumnes treballar segons el seu ritme i capacitats d’una manera més inclusiva.
Valorem molt positivament poder treballar en petits grups i per nivells (no sempre) ja que això,
permet a tots els alumnes treballar segons el seu ritme i capacitats d’una manera més inclusiva

8.3.Tallers
Cicle inicial
-Teatre en anglès.
Es realitza l’adaptació d’una història en llengua anglesa. L’objectiu és que l’alumnat estigui en contacte amb la llengua anglesa i experimenti amb la mateixa d’una forma més lúdica.
La valoració és positiva.
-Joan Miró
Cada dos anys es realitza aquest taller a cicle inicial. Es treballa l’autor català a través de les seves
figures i colors tan característics.
Aquest taller es complementa amb la visita que es realitza a la Fundació Miró al cicle inicial.
-Taller de llums i ombres
El taller es realitza al laboratori de llum. L’alumnat representa una història a través del teatre
d’ombres xineses. El teatre d’ombres xineses és un recurs pedagògic òptim ja que permet desenvolupar la creativitat i la imaginació, així com les habilitats manuals i el treball cooperatiu en la creació
conjunta de l’obra. És a més una potent eina d’animació a la lectura. Fan ombres amb les mans,
amb les titelles… de sobte sorgeixen personatges i històries inventades i es deixen portar per una
imaginació que es complementa amb la de la resta de companys. La llum i els colors de seguida
capten l’atenció dels infants i els engresquen a descobrir, conèixer i manipular diversos materials
del seu entorn i en la descoberta de diversos aspectes (ombres, qualitats en els materials…) És una
activitat molt engrescadora i la tècnica i l’ús del laboratori de llum convida a la participació de
l’alumnat a l’activitat.

Cicle mitjà
-Kandinsky.
El taller sobre Kandinsky s’ha desenvolupat amb normalitat.
S’han realitzat 5 sessions que són les adequades en general. Després s’ha realitzat una sessió extra
amb feines per acabar d’alumnes que han faltat a alguna sessió. Es valora positivament poder fer
aquesta sessió extra per poder donar obres per finalitzades.
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S’han realitzat cartel·les per a totes les obres i es valora molt positivament.
-Body painting.
Per segon any consecutiu es realitza aquest taller que està molt ben valorat per l’alumnat. Es
treballa al labori de llum. La pintura de cos, o (bodypainting, en anglès), és una forma d'art de cos.
La pintura s'aplica directament sobre la pell i generalment dura diverses hores.
Aquest taller dona peu a treballar les parts del cos com a contingut.
-Shapes all around us! (taller en anglès)
Aquest taller es realitza en llengua anglesa com a part del programa GEP. L’objectiu d’aquest taller és
ensenyar les formes i que l’alumnat sigui capaç de detectar-les al món que els envolta, tot
interactuant. També es pretén que l’alumnat parli sobre el que veuen i convidar-los a que ho
comparteixin. S’utilitza l’anglès com a llengua vehicular i a l’hora d’explicar els treballs realitzats.
A l’alumnat els agrada realitzar un taller de forma diferent. Es troba a faltar mecanismes per
aconseguir que utilitzin l’anglès més sovint. Tot i això, la valoració és molt positiva.
Cicle superior
-Alexander Calder
El taller pretén que, per una banda, l’alumnat conegui els trets més importants de la biografia, les
temàtiques i els trets més característics de l’obra d’Alexander Calder i, per altra banda, l’alumnat
sigui capaç d’identificar una obra de l’autor per crear una obra imitant les temàtiques i tècniques
d’Alexander Calder.
-Stop motion
Aquest taller es realitza en llengua anglesa com a part del programa GEP. És el segon curs de forma
consecutiva que es porta a terme. A través de la tècnica de l’Stop Motion utiitzant els iPads,
l’alumnat crea històries passant per totes les fases: planicació, producció i postproducció.
L’alumnat el valora molt positivament.
-Arbres i flors

8.4.Laboratori d’art
L'alumnat ha assistit a les activitats del laboratori d'art molt engrescats, segueixen demanant més
sessions i més temps doncs se'ls hi queda curta l'estada en aquest espai. Participen activament, i
després de 5 cursos realitzant aquest projecte observem que cada vegada més la creativitat està
molt present en els treballs realitzats.
Cada vegada són més autònoms i tenen molt clar el funcionament i les 4 normes perquè tot flueixi.
S'arriba a crear un ambient de calma i concentració encara que molts cops és trencada per l'anar i
venir de mestres o alumnat d'altres tallers, demanant material. Per aquest motiu i altres, es decideix que a partir del curs vinent dins el laboratori d'art no hi haurà material d'altres tallers, cada
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cicle tindrà el seu material en armaris fora del laboratori d'art i serà un espai tancat on només s'entrarà a realitzar el projecte artístic. Els matins infantils i les tardes primària. No s'entrarà a fer altres
projectes, doncs sovint ens hem trobat material malmès i fora del seu lloc.
La participació dels pares cada curs augmenta, disposem ja d'una "borsa" de 13 pares i mares voluntàries per col·laborar i treballar conjuntament amb els alumnes. Gràcies a aquest ajut s'aconsegueix
un ambient de treball molt relaxat on es gaudeix fent art.
Totes les activitats es troben al bloc del laboratori d’art.

8.5.Projectes
Cicle inicial
A cicle inicial realitza els projectes per curs. Aquest es va realitzar sobre l’eix de l’escola: jocs olímpics. L’alumnat es mostra molt engrescat aportant informació, realitzant preguntes, prenent decisions.
Primer-paralímpics
Segon-hoquei
De cara al curs 2019-20, s’intentarà fer un projecte intercicle .
Cicle mitjà
Valoració positiva del treball intercicle entre 3r i 4t.
Ens va mancar temps de preparació per programar les 3 mestres que intervenim en el projecte. No
vam disposar de suficients hores de coordinació.
Per qüestions organitzatives d’escola, algunes sessions s’han posposat, trencant el fil del projecte.
Les tres sortides han sigut productives, engrescadores i motivadores pels nens i nenes.
La torre verda: gràcies al contacte de la mare del Francesc Busquets, també ens va proporcionar la
llegenda rodada per tv3 anys enrere, per gent del poble i de l’escola.
L’ajuntament: l’alcaldessa ens va atendre molt bé i va respondre totes les preguntes dels nens i
nenes. Ens va saber greu que la sala de plens estava ocupada i ens va atendre fora.
La platja: l’avi de l’Arnau Pou va preparar una activitat per explicar als nens i nenes continguts
relacionats amb el projecte.
Pel que fa l’organització del projecte (3 sessions cada mestra) ha funcionat molt bé, així com la
integració de les sortides al poble.
Cada mestra, s’ocupava d’uns continguts (ja pactats i organitzats) durant les 3 sessions.
Valorem que aquest treball intercicle s’ha de fer en el segon tram de curs per facilitar que els
alumnes de 3r tinguin la dinàmica del CM.
Cicle superior
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Ens vam organitzar en 3 tallers de 3 sessions cadascun, un cada mestre/a: Forces i energies, Circuit
elèctric i Màquines (construcció d’una màquina).
Al taller de construcció de màquines el temps va ser molt just i considerem que una sessió més
hauria anat molt bé per poder fer un tancament del taller més significatiu.
La sortida de tancament del projecte va ser productiva, engrescadora i motivadora per l’alumnat:
Museu de la Ciència i Tecnologia de Terrassa.
La valoració del treball intercicle entre 5è i 6è és positiva.
Ens va mancar temps de preparació per programar el i les 3 mestres que intervenim en el projecte.
Per qüestions organitzatives d’escola o diferents activitats, algunes sessions s’han posposat, trencant
el fil del projecte i havent d’excusar el nombre de sessions.

8.6.Reforços i desdoblaments
Cicle Inicial
Valorem molt positivament poder treballar en petits grups i per nivells (no sempre) ja que això,
permet a tots els alumnes treballar segons el seu ritme i capacitats d’una manera més inclusiva.
Aquest curs, tant a l’àrea de català, de matemàtiques i de medi, en diferents moments hem estat
dos mestres a l’aula. Això ha permès que el grup es pogués desdoblar i, que aquells alumnes amb
més dificultats poguessin rebre una atenció més individualitzada.
Pel que fa als ambients, s’han dut a terme durant dos sessions a la setmana (dimarts i dijous)
d’1hora. Cada mestra es situava en un espai diferent, ens distribuíem en les aules de 1r i 2n,
biblioteca i aula de llum, deixant el material preparat en cada espai.
Cada mestre tenia entre 11 i 12 alumnes intercicle, distribuïts per grups de color (blau-taronja-lilavermell) per a realitzar el seu racó, una organització molt funcional i pràctica pels nens i nenes.

Cicle mitjà
3r
Els dilluns de 10 a 11 es realitzava el reforç de català de textos on l’Amàlia agafava els alumnes per
fer una correcció individua dels textos.
Es valora molt positivament l’activitat, però és una feina molt lenta i entre això i que sovint hem
perdut el reforç s’han pogut corregir pocs textos.
Els dijous d’11’30 a 12’30 es portava a terme el reforç de matemàtiques. La Karma sortia a la taula
de fora amb un petit grup d’uns 3-4 alumnes i es feien 3 tipus d’activitats:
-El mateix que a l’aula però en petit grup.
-Reforç de continguts no assolits mentre a l’aula es fa ampliació.
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-Recuperació d’activitats d’alumnes que no les havien pogut fer. Es valora molt positivament aquest
reforç ja que permet un ajut molt puntual i específic per a situacions molt concretes
4t
La valoració és molt positiva, ja que al ser un grup tant nombrós és necessari poder treballar amb
grups més reduïts, en certs moments. Es valora molt positivament tenir un espai lliure per realitzar
els desdoblaments, i estaria bé disposar d’horaris a tots els espais.
Els dijous a la tarda, realitzàvem resolució de problemes, de manera que cada nen/a anava al seu
ritme i podíem dedicar més temps en fer les correccions o orientacions individuals.
Aprofitàvem també, la última mitja hora per realitzar tutories individuals, quan l’organització del
centre ho permetia.
Cicle superior
5è
De l’àrea de català s’han realitzar dos reforços.
-

Expressió escrita dimarts de 9 a 10 h. amb l’Amàlia: Normalment l’Amàlia es quedava a la
classe i participava d’ella.
Es valora molt positivament.

-

Expressió escrita dimarts de 9 a 10 h. amb la Míriam T.: Normalment la Míriam es quedava a
la classe i participava d’ella. Esporàdicament treballava fora de l’aula amb un grup reduït.
Es valora molt positivament.

-

Apadrinament lector: dilluns de 15 a 16:30 h. amb la Maria: Normalment es feia una estona
per a treballar ortografia i la Maria reforçava a primer. Després la Maria, la Sandra i jo fèiem
l’apadrinament lector amb el grup de primer.
Esporàdicament la Maria es feia càrrec del grup quan havia de fer la psicomotricitat de P3.
Es valora positivament.

-

Matemàtiques dijous de 10 a 11 h. amb la Míriam S. I després amb en Julián: Normalment
es quedaven a la classe i participaven d’ella. Durant el segon trimestre i el tercer, aquest
desdoblament s’ha vist afectat per diverses activitats: Sortida al Parlament, Fundació Palau...
No puc fer una valoració positiva perquè hem perdut moltes sessions.

-

Matemàtiques divendres de 9 a 10 h. amb la Karma: Normalment es feia un desdoblament
del grup. La Karma es quedava a la classe fent una activitat més “tradicional” i jo anava al taller de ciències a fer una activitat més “experimental”.
Es valora molt positiu treballar amb mig grup.

6è
Aquest curs, tant a l’àrea de català, de matemàtiques i de medi, en diferents moments, hem estat
dos mestres a l’aula. El reforç s’ha centrat principalment en donar suport dins l’aula però també, a
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vegades, s’ha aprofitat per desdoblar el grup, o sortir de l’aula amb un petit grup d’alumnes. Així,
aquells alumnes amb més dificultats han pogut rebre una atenció més individualitzada.
A català, els reforços es centraven sobretot en donar suport en aquells moments en que es realitzen
expressions escrites o activitats individuals. A matemàtiques, per a la resolució de problemes i aplicació de continguts treballats en diferents activitats. A medi per a la recerca d’informació i
l’elaboració de treballs en grup. D’aquesta manera cadascú ha pogut treballar al seu ritme i d’una
manera més inclusiva.

9.VALORACIÓ D’EDUCACIÓ ESPECIAL
-Coordinació entre els mestres d’educació especial del centre
Cada dimecres de 11 a 11:30 ens hem reunit el Julián Coca i jo (Miriam Tébar), (al 1r trimestre era la
Míriam Solà) per coordinar i fer el seguiment dels alumnes amb NESE. Aquesta mitja hora resulta
insuficient ja que ens havíem de posar al dia de la informació que rebíem cadascú i decidir les següents actuacions. Aquest any també formava part dels mestres d’EE la Nadia Velasco. Amb ella ens
hem hagut de coordinar entre passadissos ja que no hi ha hagut més que una reunió conjunta, la de
final de curs.
Número de reunions.
Ens hem reunit en CAD cada dilluns del mes excepte l’últim de cada mes que no venia la psicopedagoga de l’EAP. Exceptuant també els dies que a l’EAP fan matrícules de P3 o altres tasques. Assistim
la directora de l’escola (Natàlia Millán), la referent de l’EAP (Meritxell Lleal) i jo mateixa (Miriam
Tébar).
-Valoració de les reunions
Les reunions han estat centrades en el seguiment dels alumnes i aportació de cada una de nosaltres. Aquestes reunions han estat molt necessàries per a prendre decisions respecte les properes
actuacions.
Propostes de millora:
És necessari que les coordinacions siguin d’una hora ja que encara que nosaltres treballem mitja
jornada coordinem tots els alumnes.
Seria necessari establir més reunions conjuntes al llarg del curs amb tots els mestres d’EE per una
bona coordinació i cohesió en la manera de treballar.
-Coordinació amb els tutors/es
Al principi de curs es va fer una roda de reunions amb cada tutor/a per a posar-los al dia de
l’alumnat amb NESE i determinar les actuacions, PSI i d’altres informacions familiars que calia tenir
en compte per atendre’ls. Amb tots els tutors i tutores hi ha hagut bona comunicació i preocupació
per a l’atenció de l’alumnat amb NESE.
-Número de reunions
A principi de curs formalment i una altra cap a final de curs, aquesta segona en funció dels grups
amb més necessitats s’ha fet abans o després i de manera més informal, ja que ha estat difícil trobar un horari que ens anés bé degut a d’altres reunions i la compatibilitat d’horaris.
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-Valoració de les reunions
La comunicació amb tots els tutors s’ha anat donant al llarg de tot el curs de manera informal amb
la voluntat de donar la millor atenció a l’alumnat.
La segona reunió amb cada tutor ha estat difícil d’organitzar ja que hi havien altres tasques o reunions a fer.
Caldria establir una sèrie de reunions més formals i organitzades al llarg del curs des de direcció per
a assegurar que el seguiment s’està fent i els tutors tenen clar tant la intervenció com l’avaluació
d’aquest alumnat que moltes vegades porta dubtes.

10.COORDINACIONS
10.1.Infantil-Primària
La cap d’estudis es reuneix un cop per setmana amb les coordinadores d’infantil i primària(inicial i
mitjà-superior) per tal de tractar temes d’interès pedagògic i organitzatiu. Els esmentats temes es
porten posteriorment a cicle.

10.2.LIC
Des de la coordinació LIC, s’ha atès a cinc alumnes nouvinguts.
Les sessions emprades:
-dilluns (coordinació LIC-1h)
-divendres tarda (1h30)
Treballàvem la immersió lingüística en català. Tot a base de repetició, jocs dinàmiques i teatre.
També de manera més sistemàtica amb un material LIC (comencem o la Nàdia i en Li). Són uns petits dossiers que van per temes. També utilitzàvem recursos en línia.
La valoració és molt positiva. Els nens i nenes es sentien segurs i tranquils. Podíem treballar la producció oral sense por ni vergonya. Entre ells s'ajudaven força i van crear un bon vincle de confiança i
treball. Això si, caldria disposar d'alguna estona per crear material.

10.3.Informàtica
L’escola compta amb el servei de manteniment:
-un informàtic del Departament un cop al mes
-un informàtic de l’Ajuntament tres cops al mes
Les tasques principals són:
-atenció a les demandes de l’equip docent
-revisió rutinària del funcionament dels ordinadors, especialment dels portàtils
-recomanar actuacions a nivell de compra com d’usos
La valoració és molt positiva. Quan hi ha un problema, es pot solucionar de forma immediata. Fins i
tot, es pot consultar via correu electrònic i, si s’escau, l’informàtic de l’Ajuntament es presenta a
l’escola per a solucionar el problema.
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Des de la direcció es vetlla per a que tot funcioni en les millors condicions possibles.
Compres curs 2018-19:
-ratolins
- 2 ipads
-complements (cables, aparells connectors, etc.)

Observacions:
Des del departament i dins del projecte de dotació als centres, s’han canviat els ordinadors del despatx, de la sala de mestres i de la biblioteca. També, han realitzat un inventari de tot el maquinari
tant del departament com del centre.
De cara al curs vinent, la Sandra Tous s’encarregarà de la coordinació informàtica. Un dels aspectes
a treballar serà el disseny del Pla Tac del centre.

10.4.Riscos Laborals
CONTINGUTS
Pla d’emergència

ACCIONS
- Actualitzar Pla d’emergència
- Assessorament Secció de RR.LL del Departament d’Ensenyament (Daniel Mateu)
- Assessorament bombers de Mataró.
- Actualització plànols de totes les aules.

Temporització

1r trimestre

Simulacre d’evacuació

- Realització simulacre d’evacuació
- Avaluació del simulacre (informe enviat a la
Secció de RR.LL)

Gener 2019

Sessions informatives pels
coordinadors de RR.LL.

- Assistència a les dues sessions informatives de Novembre 2018
la Secció de RR.LL
Febrer 2019

Adquisició farmaciola de mes- - Comanda de farmaciola de mestres a ASEPEYO 2n trimestre
tres
- Revisió i actualització de les farmacioles dels
Durant tot el curs
alumnes i mestres.
Informació al claustre sobre
RR.LL.

- S’aporta informació sobre el Pla d’evacuació del Gener 2019
centre, els accidents laborals, la Intranet del
departament on trobar tota la informació sobre
RR.LL.
- Els mestres em lliuren un document signat conforme han rebut aquestes informacions.

Coordinació activitats empresarials

- Coordinació d’activitats no pròpies: menjador i 3r trimestre
cuina, empresa 9 natural cuina.
- Servei Informàtic (pendent primer de rebre
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informes D i E seus)
TASQUES PENDENTS:
- Revisió alarma: enregistrar el so que fa per a poder fer una bona descripció. L’alarma no es va sentir a P3
ni en la cuina. Vam trucar a l’empresa d’alarmes però no ens van aclarir si ells feien el manteniment o no.
S’encarrega l’Ajuntament de gestionar-ho. Vam trucar a l’Ajuntament i ho vam deixar a les seves mans.
- Iniciar coordinacions empresarials amb empresa informàtica, extraescolars.
- Actualitzar Pla d’emergència. Cal? Enviar-li còpia a la Secció i al coordinador tècnic de l’Ajuntament
(Agustí)

11.HORARIS DE LES ACTIVITATS DEL CENTRE
11.1.Horari d’alumnes i mestres
L’horari és de 9 a 12:30h i de 15 a 16:30h.
Els horaris dels grups es troben els annexos.

11.2.Horari d’exclusives
Dilluns 12:30-13:30 Tasca de trimestre
Dimarts 13-14h Claustre
Dimecres 12:30-13:30 Reunió famílies
Dijous 13-14h Cicles

11.3.Horari de vigilància
PATIS PRIMÀRIA 2018/2019
TORN

LLOC

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

1R TORN

PISTA

Raül

Raül

Raül

Raül

Raül

11.00-

PORTA

Elisenda

Amàlia

Judit

Amàlia

Amàlia

11.15

PORXO

Natàlia

Amaya

Natàlia

Amaya

½ EES

SORRAL

Amaya

Miriam T

Amaya

Míriam S
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TORN

LLOC

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

2N TORN

PISTA

Nadia

Miriam T

Míriam S

Nadia

Nadia

11.15-

PORTA

Míriam S

Míriam S

Marta G

½ EES

Míriam S

11.30

PORXO

Karma

Karma

Karma

Karma

Karma

SORRAL

Maria

Maria

Maria

Maria

Maria

GIMNÀS

Sandra

Sandra

Sandra

Sandra

Sandra

Tònia

Nadia

Tònia

Marta g

Marta g

BALL
BIBLIOTECA

PATIS INFANTIL 2018/2019

P3

P4/P5

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Marta T

Marta T

Marta T

Marta T

Marta T

Judit

Míriam T

Marta C

Natàlia

Ariadna

Make

Make

Make

Make

Make

MªAngels

MªAngels

MªAngels

MªAngels

MªAngels

Gemma

Gemma

Gemma

Gemma

Gemma
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11.4.Quadre de substitucions

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

Elisenda

Amàlia

Karma

Míriam T

Míriam T

Judit

Sandra

Karma

DIJOUS

DIVENDRES

Karma
Amàlia

9-10

Judit
Karma
Míriam S
Amaya
Nàdia
Karma
Míriam T

10-11

Amàlia

Coordinadores

Maria

Míriam

Judit

Karma

Amaya

Karma

½ EE

Nadia

Judit

Karma

Míriam S

Maria

Ariadna (1r Trimestre)

Amàlia
Sandra

11-11’30
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Judit

Amaya

Míriam S

Elisenda

Nadia

Maria

Míriam T

Amaya

Amàlia

Amaya

Marta G

½ EE

Natàlia

Natàlia

Espais Inicial

Karma

Amaya

Míriam S

Míriam S

Susana

Nadia

Míriam T

Make/Míriam S

Amàlia

Tallers Infantil

Raül

Amaya

Tallers Superior

Tallers Cicle mitjà

½ EE

Elisenda
Míriam S

11’30-12’30

Míriam T
Maria
Amaya

DINAR

15-15’45

Maria

Nadia

Make

Tallers Inicial

Amàlia
Míriam T

15’45-16’30

Maria

Make/Míriam S

Sandra

Nadia

Tallers Cicle Mitjà

Amaya

Tallers Inicial

Tallers Infantil
Tallers Superior
½ EE
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12.ACTIVITATS DE L’ÀMBIT ESCOLAR DE CARÀCTER ESPECIAL
12.1.Tallers de la Fundació Palau
Curs

Activitat

Valoració

P5

Maya i els titelles

Hem entrat, primer a la Fundació per fer una visita per algunes
obres de Picasso, treballant els estats d’ànim i conèixer el teatrí i els
sis personatges que l’artista va fer per la seva filla Maya.
El grup de P5 ha estat molt motivat, s’han portat molt bé, una visita
ideal.
Al taller, han fet la seva titella, expressant diferents emocions. La
base era un plat de paper i tenien a la seva disposició molts
materials i estris per fomentar la seva creativitat. S’ho han passat
molt bé i han sortit titelles molt creatives i diferents.
La nostra valoració és molt positiva i desitgem seguir participant en
aquest tallers els cursos vinents.

1r

Retrats i tècniques

El taller es va iniciar amb una explicació dels retrats que Picasso va
fer al llarg de la seva vida (A qui retratava, on treballava, com ho
feia,...) A continuació, es va pintar una guardiola entre tots i totes.
També van reconstruir un objecte (una forquilla en un cocodril) amb
diferents materials.
La valoració és positiva. Va agradar molt a l’alumnat.

3r

Taller
retrats
tècniques Picasso

i Es presenta la col·lecció de la Fundació Palau, especialment l’obra
Picassiana i els retrats que Picasso va fer al llarg de la seva vida. A
qui retratava? On treballava i com ho feia? Analitzen els models, les
tècniques artístiques i els resultats plàstics de les obres. Finalment,
al taller, elaboraren retrats partint de les tècniques i maneres de
representar models que Picasso va fer servir al llarg de la seva vida.
Després d’una visita a la Fundació Palau on es comenten diferents
retrats realitzats amb diferents tècniques, els alumnes es divideixen
en tres grups on realitzaran un retrat amb tres tècniques diferents:
carbó, retrat sobre roba de sac i collage.
La valoració és fantàstica.

5è

Impressionats
artistes

pels Es valora positivament l’activitat. Es va dur a terme en 2h. A les 9h
vam baixar a la Fundació Palau i vam començar el taller. Sobre les
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11h vam anar a esmorzar al parc del davant. Va ser un taller on
l’alumnat va participar de forma tranquil·la però engrescadora.
Consistia en dos parts:
-Fer una plantilla
-Fer una estampació
6è

Impressionats
artistes

pels Es valora positivament aquest taller. Aquest va consistir en una
visita guiada per l’exposició on vam poder veure diferents gravats de
diferents artistes, fets amb diferents tècniques.
Després, els alumnes van dur a terme una activitat amb la tècnica
de l’estampat a partir del dibuix fet amb relleu en un bric de llet.
L’únic aspecte negatiu d’aquest taller és que després no es va poder
enllaçar amb cap contingut o activitat treballada a classe.

12.2.Tallers de la biblioteca Can Milans
Curs

Activitat

Infantil Contes

Valoració
P3: La pujada i baixada va anar molt bé. Al sortir de la biblioteca ,
vam esmorzar davant i en acabar vam tornar a l’escola. Conte: La
Bella Mandarina. És un conte molt bonic i sensible però potser pels
de P3, aniria millor algun amb les imatges més grans o
acompanyats d’estris al·lusius al conte. L’estada a baix mirant
contes, molt tranquil·la i relaxada.
P4: La pujada i baixada bé. Érem quatre persones per fer la pujada.
Conte: Llana a dojo. Els nens i nenes van estar molt atents al conte
i després vam baixar a mirar contes tots junts.
P5: Molt bé tot, pujada i baixada, atenció conte, estona de mirar
llibres a baix, esmorzar fora....Conte: Sóc molt Maria. Conte molt
bonic, però veure alguna imatge estaria bé.
AQUESTA ACTIVITAT QUE ENS PROPOSA LA BIBLIOTECA DEL POBLE,
ENS AGRADA MOLT. CAL REPETIR-LA CADA CURS.
De cara al curs vinent, cal tenir present que portem 2 nens amb
mobilitat reduïda i pot ser facilitaria fer l’activitat a baix.

1r

Contes

La Tamara va explicar un conte il·lustrat. Després, els nens van tenir
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la oportunitat de tocar altres contes il·lustrats molt bonics.
Una activitat molt adient als nens i nenes de primer.
Tot seguit la Tamara va obrir servei de préstec als alumnes.
2n

Contes

-Presentació per part de la Tamara de diferents tipologies de
llibres.
-Activitat de fer un conte per a partir d’un joc. En tres grups
responen per escrit a unes preguntes del tipus: diguis una forma,
una part del cos,... Després amb la base d’una narració escrita i
uns buits, es van omplint aquests amb les paraules claus que ells
han decidit. El resultat és tres grans històries que certament són
divertides.
-A continuació canviem l’espai i anem a la part de baix on
lliurement podem mirar o llegir llibres, revistes,... i a més demanar
en préstec llibres, pel·lícules,...
Valorem positivament aquesta activitat, que de fet són tres. La
realització del conte misteriós la troben divertida i s’engresquen
amb facilitat, serveix per treballar qualitats dels protagonista i
parts d’una narració.. Aquesta sortida també els motiva a utilitzar
la biblioteca i fer-se el carnet els que no el tenen.

3r

Cerca bibliogràfica

L’activitat a Can Milans es valora molt positivament. La va realitzar
la Tamara, directora de la biblioteca.
En primer lloc, després d’una breu explicació dels colors dels
gomets i la classificació i ordenació dels llibres de la biblioteca, van
fer un joc on havien d’aparellar els distintius amb els llibres
corresponents.
A continuació van fer una altre activitat on havien de buscar per la
biblioteca uns llibres concrets que els hi havia demanat. I, per
últim, els nens i nenes van tenir temps per agafar llibres i/o
pel·lícules en préstec. Els que no tenien carnet van deixar-los
reservats i se’ls hi va donar els impresos per sol·licitar el carnet.

4t

Cerca bibliogràfica

La valoració és molt positiva, ja que els nens i nenes de 4t sovint
van a la biblioteca del poble i fan ús del préstec.
Són nens i nenes molt lectors i van aprofitar la sortida per agafar
algun llibre.
Respecte el contingut de l’activitat (conèixer l’ordre dels llibres, les
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temàtiques, els gomets i les referències de l’etiqueta), els nens i
nenes ja ho coneixien, per tant l’activitat va ser molt ràpida.
5è

Tertúlia literària “Ser
nen no es tan fàcil”
de Pilar Lozano
Carbayo

Es valora positivament l’activitat. Es va dur a terme en 2h. A les 9h
vam baixar a la biblioteca. Va ser un taller on l’alumnat va
participar de forma tranquil·la però engrescadora. Consistia en fer
una tertúlia sobre el llibre. On es feien diferents preguntes i
l’alumnat anava participant

6è

Trobada amb la La tertúlia literària d’aquest curs, es va fer a la biblioteca amb la
il·lustradora
Anna il·lustradora Anna Clariana de 15h a 16h i va anar molt bé.
Clariana
Abans de la tertúlia, des de la biblioteca ens van fer arribar a
l’escola una caixa de llibres il·lustrats per ella, que els alumnes van
poder anar observant. Eren llibres de totes les edats, per tant, van
estar mirant les il·lustracions i alguns (que eren de la seva edat) els
van agafar en préstec per llegir.
També, prèviament, vam estar buscant informació sobre ella i vam
preparar un seguit de preguntes que els alumnes li van poder fer
durant la tertúlia. L’Anna Clariana es va mostrar molt agradable i
propera als nens. Va preparar una activitat introductòria per
explicar en què consistia i com es desenvolupava la seva feina, molt
visual i entenedora. Després també ens va ensenyar com dibuixava
i va reproduir un dibuix d’un dels seus llibres.
Els alumnes es van mostrar molt interessats, es van comportar
molt bé i els hi va agrada molt. Es valora molt positivament
l’activitat.

OBSERVACIONS:
Infantil:
Aquesta activitat que proposa la biblioteca del poble ens agrada molt. Cal repetir-la cada curs.
De cara al curs vinent, cal tenir present que portem 2 nens amb mobilitat reduïda i pot ser facilitaria
fer l’activitat a baix.

12.3.L’hort
S’utilitza part del pati (jardineres grans) com a hort. Allà es planten diferents tipus de plantes: des
d’hortalisses fins a plantes aromàtiques o ornamentals.
S’han plantat faves germinades prèviament, patates grillades, blat a anys alterns, cols, porros, cebes,
enciams, mongetes tendres.
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Activitats realitzades:
-observació i registre pautat (dibuix, fotografia) de a seva evolució.
-elaboració de menjars (una amanida), aprofitant el que hi ha plantat.
Es realitza en grup partit. Mentrestant, l’altra part del grup realitza activitats en relació a les planes
de l’hort i elaboren el seu dossier (diari de l’hort, observació de llavors, registre de germinacions, ...)
La valoració és positiva i es proposa que es continuï fent sempre que es pugui. Permet tenir cura
d’éssers vius (plantes) de forma organitzada i col·laborativa i aprendre de manera pràctica: les seves
parts, reproducció, alimentació, creixement, semblances i diferències, aprofitaments, ...

12.4.Altres activitats
-Xerrada mossos sobre internet (sisè)
Es va realitzar la xerrada dels mossos sobre internet segura a l’aula de 6è amb el suport de la
pantalla digital. Prèviament els alumnes van preparar un llistat de dubtes i preguntes que els
interessava resoldre i el mosso va poder preparar i resoldre a la xerrada. A més, vam veure un vídeo
i un PowerPoint molt interessants.
Es valora molt positivament, ja que amb aquesta edat molts alumnes ja tenen xarxes socials i grups
de whatsapp i no són conscients de les conseqüències que tot això pot comportar amb la seva edat.

-Estàs pantallat? (sisè)
Activitat teatralitzada a la biblioteca de l’escola a càrrec dos persones, amb el tema de les
pantalles (televisió, telèfon...), les xarxes socials i del mal ús que sovint se’n fa...
El teatre consisteix en quatre escenes breus diferents (una sobre la televisió, l’altre sobre
l’ordinador, una sobre el mòbil i l’última sobre les xarxes socials). L’activitat està molt ben
plantejada ja que fa que l’alumnat reflexioni sobre la dependència que tenim amb les
pantalles. Després de les escenes que ens presenten, hi ha una xerrada posterior on els
nens i les nenes comenten cada escena i donen el seu punt de vista sobre els temes
tractats.
L’activitat es valora molt positivament, ja que es parla d’un tema real i proper a l’alumnat i
es fa d’una manera dinàmica i engrescadora. Com a proposta de millora, estaria bé de
disposar de més temps ja que la xerrada posterior es queda curta i és essencial que els nens
i les nenes puguin reflexionar i dir la seva.
-Jornades esportives (sisè)
Es realitzen les jornades esportives en col·laboració amb les escoles de Sant Vicenç (Sant Jordi i Sot
del Camp) i l’IES Esteve Albert. Es realitzen durant el matí a les instal·lacions esportives de Sant
Vicenç de Montalt.
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Es valora molt positivament aquestes jornades. La bona coordinació del professorat en general ha
estat clau pel bon desenvolupament de l’activitat.
Per una altra banda, el camí a les instal·lacions resulta perillós degut a la quantitat de creuaments
que s’ha de fer per la carretera.
Les jornades estan molt ben organitzades i es valoren positivament.

-Taller “No m’estereotipis” (6è)
Es valora molt positivament aquest taller, ja que reforça algunes activitats que vam fer a tutoria.
Aquest taller va consistir en una xerrada i en la visualització de vídeos en els quals es va tractar el
tema dels estereotips de gènere. Aquest taller va ajudar a prendre consciència i discutir sobre les
encara diferències socials i estereotips que hi ha entre nois i noies. El noi i la noia que van venir a fer
la xerrada es van mostrar molt propers i van fer participar als alumnes. Tot i que al principi els
alumnes estaven molt esvarats i dispersos per el final de curs i ser l’hora de després del pati, es van
mostrar participatius i interessats.

-Tallers de l’Agència catalana de consum
Curs

Activitat

Valoració

Cicle
inicial

Veig,
veig...quina A través de contes amb unes làmines, van realitzar jocs de
botiga és?
diferents tipus de botigues. També van dissenyar alguna botiga.
Val treballar el vocabulari relacionat amb les botigues, atenció
visual, col·laboració entre ells, preses de decisions i acords
L’activitat va ser motivadora i engrescadora. Els que portaven el
taller en sabien molt i els materials estaven molt bé.

Cicle
mitjà

Com rutlla l’energia COM RUTLLA L'ENERGIA QUE CONSUMIM A L'ESCOLA?
que consumim?
L'escola és una institució que reflecteix els canvis en el temps:
socials, econòmics, culturals... i, també, en la gestió i el consum
de l'energia. Els estils de vida actuals tenen una alta dependència
del consum energètic. És per això que, la gestió responsable i
sostenible de l'energia esdevé clau per a l'educació en consum.
FIL CONDUCTOR
Un/a fotògraf/a està preparant una exposició que mostra els
canvis en una escola al llarg del temps. A partir del seu discurs es
reflexiona sobre l'evolució dels estils de vida, en general, i del
canvi de gestió energètica, en particular. Alhora, es donen eines a
l'alumnat perquè analitzi com és l'energia que arriba a l'escola i
quin consum se'n fa.
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CONTINGUTS ESTRUCTURANTS
•

Conèixer la diversitat de fonts d'energia renovables i no
renovables, i la seva relació amb els estils de vida i la forma de consumir.
• Ser conscients de la relació entre consum energètic i societat de consum.
• Explorar els impactes en la societat i el medi derivats del
consum energètic
• Conèixer el marc legal de consum i el paper del consumidor en la gestió
• de l'energia.
• Identificar el paper dels infants i les famílies en el consum
d'energia a la
• llar i a l'escola.
ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES
"Com rutlla l'energia que consumim a l'escola?" és una pregunta
que serveix de punt de partida per parlar de com l'estalvi
energètic s'ha convertit en un tema quotidià amb una forta
presència als mitjans de comunicació, als programes polítics, a les
escoles, etc. Hi apareix relacionat amb el consum global d'energia,
amb la disponibilitat de recursos naturals, amb la contaminació,
etc. El consum d'energia esdevé, doncs, un tema intrínsec a la
nostra forma de vida que afecta a tothom.
Duració: 1 h 30 min
VALORACIÓ:
Activitat correcta i engrescadora.
Cicle
Quin és el valor de QUIN ÉS EL VALOR DE L'ENERGIA QUE CONSUMIM?
superior l’energia
que
L’estalvi energètic s’ha convertit en una prioritat social, associat a
consumim?
la gestió dels recursos per la seva importància tant ambiental com
econòmica. Adoptar hàbits de consum responsable en la compra i
ús de béns i serveis esdevé una competència essencial per
aconseguir realitzar un consum d’energia eficient d’acord amb el
propi estil de vida.
FIL CONDUCTOR
Tots consumim de forma diferent i aquesta diversitat reflecteix
com som cadascú de nosaltres. Aquest és l'escenari en què es
mou un/a periodista d'investigació. Busca en diversos indrets com
és el consum dels joves que tenen entre 10 i 12 anys. Esbrinar
com són, què fan i com això influeix en el consum d'energia serà
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el seu repte. El seu objectiu és fer una crònica periodística
focalitzada en el consum de productes i serveis que necessiten
energia i la gestió que en fan els joves. Aquest és el punt de
partida del taller que vol reflexionar sobre la diversitat d ́estils de
vida dels joves i la seva relació amb el consum, la seva
dependència energètica, i com aquesta és diferent segons els llocs
en què s'hi produeix.
CONTINGUTS ESTRUCTURANTS
Diversitat d'estils de vida en relació amb el consum i l'energia.
Diversitat en el consum energètic a escala local i global.
Els usos quotidians de l'energia i la presa de decisions.
L'energia com a recurs natural i la diversitat de fonts.
Les responsabilitats davant el consum d'energia que es poden
adquirir en aquesta edat.
ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES
"Quin és el valor de l'energia que consumim?" és una pregunta
que ens porta a la relació que s'estableix entre el consum
d'energia i la qualitat de vida. El model de societat de consum
actual està lligat a una dependència energètica que cal replantejar
des de criteris locals i globals de consum sostenible i responsable.
Per això és important reflexionar sobre els nostres actes de
consum on hi ha consum d'energia, com és aquesta energia i quin
és el meu paper com a ciutadà en la gestió energètica.
Duració: 1 h 30 min
VALORACIÓ:
Activitat correcta i engrescadora.

-Tallers Educació per la Salut
Curs

Activitat

Valoració

P5

Alimentació
Aquesta activitat ja fa alguns cursos que es porta a terme.
Saludable: Pren fuita
La nostra valoració sempre és positiva, per ser una activitat
cada dia
dinàmica, engrescadora i molt motivadora pels nens i nens
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d’aquesta edat. Recomanem tornar-la a fer el curs vinent.
3r

Alimentació
Es realitza una activitat de la Diputació a l’aula sobre la importància
saludable:
Els de la higiene. Es visiona un PowerPoint que es va comentant i es fa
aliments, la nostra èmfasi en la importància de rentar-se bé les mans. Es realitza una
energia
prova pràctica de com rentar-se les mans i s’acorda rentar-se les
mans cada dia a l’escola abans de tocar l’esmorzar.
L’activitat és molt senzilla però es valora molt positivament, ja que
ha generat l’hàbit de rentar-se les mans abans d’anar al pati. Així
agafen l’esmorzar amb les mans netes.

-Tallers Fundació Vicky Bernadet
3r “Les cortines d’aire”
L’activitat es valora molt positivament. Els formadors tracten el tema de manera molt subtil i
l’activitat acaba amb unes “consignes-resum” que els alumnes copien i després es tornen a
comentar a l’àrea de valors.
6è “Acabem la història”
A través de diferents activitats parlen sobre la sexualitat i els abusos. L’activitat es divideix en dues
parts; una en la que en grups se’ls demana que escriguin quines creuen que són les parts íntimes del
cos. Després, es posa en comú i es fa un debat. La segona part de la sessió consisteix en presentar
diferents situacions on alguns alumnes participen amb un rol concret que els dona una de les dues
persones que porta la sessió. La resta de companys no saben de què tracta l tema, han d’observar.
Finalment, es parla de cada situació; de què creuen que tracta, quin és el problema, com l’haurien
solucionat ells i elles...
L’activitat es valora molt positivament ja que es parla d’un tema real i proper a l’alumnat i es fa d’una
manera dinàmica i engrescadora. Com a proposta de millora, estaria bé de disposar de més temps ja
que la xerrada posterior es queda curta i és essencial que els nens i les nenes puguin reflexionar i dir
la seva.

-Exposició “Chapeaux” a la Fundació Palau.
Infantil
Hem entrat a la Fundació Palau per lliure. La Gemma ha fet una petita explicació de la importància
dels barrets durant segles. Era un element indispensable a totes les classes socials, encara que ara
ens sembli una disfressa. Serien també un font d’inspiració per artistes com Picasso, Duchamp,
Miró, Brossa.
Primer entrem a la primera sala on hi ha obres de diferents artistes, però a totes, els personatges
porten barrets. Després d’una petita explicació, els nens i nenes, volten per la sala mirant i triant la
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seva obra preferida. Ens reunim al mig i cadascú explica la que ha triat. Fem una foto nen/a-obra
perquè quedi constància.
Després passem a la sala on estan exposats més de 250 barrets. Aquí els nens i nenes fan el mateix,
volten mirant i observant per poder triar el barret que més els a agradat. Finalment fem una foto de
cada barret triat i els nen o nena que ho ha fet.
Una vegada a l’escola i partint d’una fotografia en blanc i negre de cada nen/a, han intentat
reproduir al seu cap, un barret com el que han triat a l’exposició.
La valoració és molt positiva, els nens i nenes han estat molt atents a les explicacions i quan han
voltat sols, ho han fet tranquil·lament i intentant no alçar la veu. El curs vinent tornarem a repetir
l’experiència amb les exposicions que ens presentin la Fundació Palau.

Cicle inicial
2n
Aquesta activitat va ser la introducció dels últims tallers d’educació artística de cicle inicial. L’objectiu
a més de veure la exposició era motivar i treure idees pels tallers.
Va ser interessant i motivador per tant es valora positivament.
Els nens i nenes van donar idees i amb el que van dir vam organitzar els tallers:
-Elaboració d’un barret.
-Pintar amb el seu propi estil quadres de personatges amb barrets que havien vist a l’exposició.
-Amb la seva fotografia impresa afegir-hi un barret.
-Collage d’un cartell d’una barreteria inspirat en el cartell de Joan Miró de la barreteria Prats.

Cicle mitjà
Valorem positivament poder visitar l’exposició temporal de la fundació palau de barrets, ja que
després van fer uns tallers relacionats amb el tema. Vam entrar per grups de tallers, barrejats 3r i 4t.
Al primer grup que va entrar els van cridar l’atenció pel xivarri i soroll. Després vam decidir entrar les
tutores amb la resta de grups i va funcionar molt bé. Tot i així, valorem que el silenci que pretenien
era excessiu, ja que si anàvem a veure una exposició volíem que comentessin alguna cosa al
respecte.
Cicle superior (5è)
Es valora positivament poder visitar l’exposició temporal de la Fundació Ppalau de barrets, ja que
després van fer uns tallers relacionats amb el tema.
L’aspecte negatiu a destacar és que vam entrar tot el grup de cop i al ser un grup nombrós feien una
mica de xivarri i ens van cridar l’atenció diverses vegades. Tot i així, creiem que el silenci que
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pretenien era excessiu, ja que si anàvem a veure una exposició, volíem que comentessin alguna cosa
al respecte. Com a aspecte a millorar, el proper cop es proposa entrar amb petits grups.

12.5.Sortides i colònies
Educació Infantil
-Auditori “Ma me mi Mozart”
Com totes les obres que anem a veure a l’auditori, aquesta ens va agradar molt en tots els aspectes.
Els nens i nenes de p3 era la primera vegada que sortien de l’escola.
La primera proposta era dinar a Barcelona i tornar a la tarda, però degut al mal temps que feia, vam
tornar a l’escola per dinar a la classe.
-El Monstre de colors
Aspectes a destacar:
-L’escenografia molt encertada i molt relacionada amb el conte.
-S’explicava literalment el conte.
-L’organització va ser deficient. No hi havia ningú per acompanyar-nos i guiar-nos pel teatre.
-Els horaris deficients, vam entrar i sortir tard.
-En relació a l’obra, algunes emocions els hi dedicaven molt temps i en canvi altres van fer-les molt
ràpid.
-La cançó de l’empresa a final sobrava.
Educació primària
-El Corredor
El lloc i l’entorn són preciosos, tot i que el temps no va acompanyar.
Es van fer grups de diferents edats amb tots els alumnes barrejats de 1r a 6è. Es valora molt positiu.
El recorregut fins a l’ermita va ser correcte.
Es valora fer la sortida el divendres anterior a la castanyada. Així, el cap de setmana de descans i el
material dels panellets es pot anar portant abans amb calma. La valoració és positiva i es valora
repetir la sortida cada dos o tres cursos.
Cicle Inicial
-Teatre Monumental “Tothora música”
Valorem molt positivament aquesta sortida. A l’aula de música es treballen les audicions i els nens
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gaudeixen molt de l’espectacle.
-Fundació Miró i Estadi Olímpic
La sortida va ser molt positiva i ben aprofitada, ja que va permetre fer tres activitats. Això va ser
degut a la proximitat dels tres llocs on vam anar.
Visita comentada a la Fundació Miró. Ens va agradar molt tant als mestres com als nens i les nenes.
A l’estar fent un taller de Miró a l’escola, estan molt motivats. És un lloc fantàstic i els impressiona.
Veure obres de Joan Miró en directe i comentar-les els apropa a l’artista, viuen l’art i valoren la seva
importància.
Els alumnes que ja havien realitzat el taller, ja coneixien a l’artista i les seves obres; pels altres, va
servir d’inici pel taller. Abans d’anar-hi, es va fer una sessió conjunta a l’escola de record i/o
apropament (on anem, què veurem, ...)
Propostes de millora:
No cal realitzar una altra activitat. Amb la visita comentada n’hi ha prou S’aconsella que els mestres
que acompanyin als nens coneguin la fundació quines obres hi ha, on són, així encara que hi hagi un
guia al museu, poden incidir en les que obres que més interessin.
Aquest any s’ha aprofitat també per anar al museu i a l’estadi olímpic, perquè l’eix de l’escola era les
Olimpíades. Però un altre any seria bo anar a la Plaça de l’Escorxador on es pot dinar i, a més, veure
en directe l’obra escultòrica de Joan Miró “Dona i ocell”.
Aquesta activitat té sentit cada dos anys, quan a l’escola es faci el taller de Miró.
Estadi Olímpic i Museu Olímpic
Va ser interessant anar a l’estadi i al museu com activitat de cloenda del projecte de les Olimpíades.
Els nens i les nenes van gaudir al poder presenciar en directe aquests llocs. Van copsar les grans
dimensions de l’estadi. I al museu vam poder veure mascotes, esports, equipacions, elements de la
cerimònia inaugural de JJOO 1992.
Cicle Mitjà
-Mercabarna “Creix amb el peix”
Valorem molt positivament aquesta activitat ja que és molt adequada a l’edat dels alumnes i es
treballen continguts de medi molt interessants.
L’organització i el monitoratge van ser molt correctes així com els espais on es van realitzar les
activitats.
La sortida es va realitzar en autocar.
En aquesta sortida els nens i nenes van manipular i tocar moltes coses, van ser unes activitats molt
vivencials.
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La única cosa que valorem negativament era l’espai per esmorzar i jugar ja que era una plaça
pública, tot i així les monitores van estar vigilant tota l’estona i els alumnes es van comportar
correctament.
Es proposa tornar a fer-la d’aquí dos anys.
-Teatre Principal “Tututs”
El 14 de març el cicle mitjà va anar a veure l'espectacle "Tututs" que organitza el programa Anem al
teatre de la Diputació de Barcelona.
L'espectacle el valorem molt positivament. És de qualitat i el vàrem gaudir tots i totes. Vàrem anar al
teatre principal d'Arenys de Mar, ja que ens resulta molt proper i més econòmic doncs és al poble
del costat i podem utilitzar el transport públic sense problemes i abaratir la sortida.
Sempre que podem intentem anar al teatre Principal d'Arenys de Mar doncs es necessita poc temps
per arribar-hi i surt millor de preu.
Cicle Superior
-Palau de la Música “Flamenkat”
És un concert-espectacle de gran contrast visual i sonor que pretén trencar estereotips i traspassar
fronteres racionals, sentimentals, culturals o històriques per aproximar aquest gènere tant als
alumnes com als mestres: soleà, martinete, alegrías, guajiras, tangos, bulerías fins i tot noves
versions de repertori musical i literari d’origen català. Una proposta d’extrema intimitat, delicadesa i
passió a partir de la qual descobrirem que la música és un art que no deixarà mai de sorprendre’ns.
L’espectacle és molt bonic. Va agradar molt. És una oportunitat única de poder assistir a un
espectacle al Palau de la Música de Barcelona. Es va aprofitar també per realitzar una visita per
Barcelona.
Es repetirà, si es té l’oportunitat, tot i que no sempre és possible.
-El Parlament 5è
Aquest any aquesta sortida tenia una novetat. Consistia en fer un treball previ a l’aula i el dia de la
visita, representar la investidura del futur o futura President o Presidenta de la Generalitat.
Es va rebre material didàctic per a treballar. Es va confeccionar 4 grups parlamentaris i 4 portaveus i
candidats i candidates a la presidència.
El dia de la visita vam poder mantenir una xerrada amb el President de la Generalitat, vam fer el
taller d’investidura.
Es valora molt positivament la sortida.
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-La Pedrera 6è
Es va realitzar la sortida a La Pedrera de tot el dia amb desplaçament en tren. A l’estació ens van
informar que hi havia serveis mínims i els trens anaven amb retard i per aquest motiu vam arribar
una mica més tard de l’hora acordada.
Primer vam fer una visita guiada i després el taller Operació Gaudí, que consistia en un joc de pistes
amb el suport del visionat d’uns vídeos per descobrir coses sobre l’obra i l’època, que estava molt
bé. Alguns dels conceptes vistos durant la visita i el taller ens van servir per complementar el
posterior treball que es va fer a medi sobre l’edat contemporània.
En acabar, vam anar a dinar als jardins del Palau Robert, però cal avisar i sol·licitar permís amb
antelació.
La sortida va estar molt ben organitzada i quadrada d’horaris i es valora molt positivament
-La Cantània 6è
Un cop més l'escola ha participat en aquest gran projecte musical.
Aquest curs el tema era dedicat a Joan Brossa. Les cançons i l'argument de l'obra ha agradat molt
als infants i s'han mostrat molt engrescats a l’hora de treballar tota la Cantània.
Per primer cop hem actuat al vespre a l'auditori i han faltat 4 alumnes que les famílies no han volgut
que hi anessin. Com que no hi hagut comunicació amb les famílies i ens hem assabentat al darrer
moment (perquè els alumnes ens han dit que no hi anaven el dia abans de l'actuació) no ho hem
pogut gestionar bé del tot.
El proper curs, s'informarà a la reunió de pares de tot el que consisteix el projecte de la Cantània i
es demanarà la màxima col·laboració amb les famílies, perquè no ens torni a passar el mateix problema.
Els alumnes i les mestres vàrem gaudir molt el dia de l'actuació i el comportament va ser exemplar.
Sortides en anglès
-Teatre a l’escola “Gingerbread man” de la companyia Blue Mango (Infantil-Cicle Inicial)
La història està molt bé. La unitat a treballar permet adaptar segons el nivell del grup. Les cançons
estan molt bé. En el nostre cas, l'han vista P4, P5, 1r i 2n. La contacontes és molt bona. Primer fa un
recordatori de tot el vocabulari necessari per a seguir la història. També els engresca amb les
cançons i la història.
-Teatre a Malgrat de Mar “Tangled” de la companyia Eina d’escola. (Cicle mitjà)
Vam fer aquesta obra per cicle mitjà, perquè ens havíem quedat sense plaça d'IPA Productions. Va
ser una solució d'última hora. La valoració en general no és positiva. El dossier de treball era molt
pobre. Les audicions eren de molt mala qualitat. La funció va ser divertida i entretinguda, però no
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permetia identificar bé tot el que s’havia treballat.
-Teatre a la Sala Cabanes de Mataró “Robin Hood” de la companyia IPA Productions. (Cicle superior)
La valoració és molt positiva. El dossier de treball és molt complet. Hi ha activitats de diferents
nivells i activitats d’entreteniments. Les audicions són de molt bona qualitat. La funció és molt
entretinguda i permet a l’alumnat participar activament tant a l’escenari, uns quants, com des de la
platea. L’únic a destacar és que per primera vegada vam assistir a la Sala de Cabanyes en substitució
de l’Escola Valdemia i per la ubicació de les diferents escoles, va resultar incòmode el fet que els
actors no acabaven d’escollir cap participant de la nostra escola. Finalment i amb l’ajuda de la
mestra, es va aconseguir que sortissin uns quants alumnes.
Sortida últim dia de curs
-Gnomo Park de Lloret de Mar. (Infantil)
La proposta inicial era un espai lúdic on els nens i nenes poguessin gaudir d’un final de curs, fent
diferents activitats (piscina de boles, disco, tobogans inflables, llits elàstics....... i un final a una zona
d’aigües amb piscina de clapoteig i àrea de “SPRAY SPLASH”.
La realitat ha estat un altra. El lloc estava molt bé, però el monitoratge era deficient i poc organitzat,
ens van fet esperar molta estona abans de començar i el tracte amb els nens i nenes tenia molt que
desitjar, a estones estàvem soles en les activitats...
Afegim que feia molta calor i demanaven tota l’estona anar a l’aigua (l’àrea d’aigua era visible de tot
arreu). Hi havia algunes activitats a ple sol i algunes amb una mica d’ombra. La zona de pícnic era a
l’ombra, sota uns pins en canvi els tobogans eren a ple sol.
La percepció dels nens i nenes és bona, s’ho van passar molt bé. Nosaltres no la valorem
positivament, per la calor i pel monitoratge. Al cap i a la fi el que volen els nens aquest dia és aigua.
-Base Nàutica d’Arenys de Mar (Primària)
Els i les mestres no valoren positivament l’activitat. Hi va haver una mala organització i hi havia pocs
monitors per a tants alumnes. Amb tants grups la qualitat de les activitats no va ser l’adequada.
Algunes activitats van ser perilloses.
La majoria de l’alumnat, però, creiem que van gaudir de la sortida.
Acordem no repetir aquesta activitat com a sortida de final de curs. Es fa la proposta de realitzar la
sortida com una activitat d’Educació Física a cicle superior durant la jornada intensiva.
Colònies
-Can Rigol, Begues P5, 1r-4t
ESPAIS EXTERIORS: Molt bonics estèticament i pràcticament, adients als nens i nenes, amb molta
varietat de propostes per jugar, aprofitant la natura i els materials naturals.
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ESPAIS INTERIORS: La neteja impecable, als banys , habitacions, espais comuns....Habitacions amb
espai, les lliteres amb barana complerta pel lateral del llit,
ÀPATS: Els menús proposats per la casa, molt adients i molt ben acceptats pels nens i nenes. La
qualitat del menjar, molt bona. Els règims especials, molt controlat. L’organització del menjador
amb safates, perfecte i molt més relaxant.
MONITORATGE: Molt deficient, poca complicitat amb els nens i nenes, amb un horari tan marcat
que podien deixar els nens sols al menjador. Els hi faltava implicació. No se’ls veia motivats amb les
activitats que realitzaven.
ACTIVITATS: Algunes més correctes que altres, però en general, fluixes. Els jocs de nit curts i senzills.
-Camp d’Aprenentatge Empúries 5è
L’organització del camp va consistir en una xerrada prèvia amb el tutor i la directora a l’Escala. Dos
mesos abans de les dates, es va rebre material didàctic per a treballar a l’escola. Es va fer un bon
treball dels temes i un cop allà va ser un èxit. Els professors ens van felicitar.
Durant l’estància el grup va tenir un comportament excel·lent en tot moment. Les instal·lacions eren
correctes i el menjar també.
Personalment considero una càrrega curricular en una edat on encara volen jugar i gaudir dels 3
únics dies que passen fora de l’escola. Igualment faig una valoració molt positiva de l’experiència.
-Rialp 6è
A les colònies van assistir tota la classe excepte un alumne.
La valoració respecte l’hotel “Condes del Pallars” és molt positiva. El tracte ha estat correcte i
agradable, les habitacions són molt confortables i modernes i les instal·lacions disposen de molts
espais i material per dur a terme diferents activitats d’aventura o esports, jocs i un spa. El bufet lliure
que s’oferia en els diferents àpats era variat i equilibrat, a més, hi havia un cuiner amb uns fogons i
una planxa per si algun/a alumne/a o mestre/a necessitava alguna alternativa.
El monitoratge de Rosa dels Vents i les activitats proposades també es valora de manera molt
positiva. D’una banda, els/les monitors/es eren molt amables, agradables i es van mostrar implicats
en tot moment. D’altra banda, pel que fa a la programació d’activitats, l’horari proposat es van
complir i totes van ser molt entretingudes i emocionants per als alumnes.
En general, es valora molt positivament l’estada i experiència a Rialp, l’únic aspecte que es podria
millorar seria buscar dates per a la primera o segona setmana de juny (en comptes de la última de
maig), ja que en algunes activitats, com el barranquisme, el ràfting o l’excursió al Parc Nacional
d’Aigüestortes, vam passar molt de fred.
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12.6.Educació viària
CURS
1R

ACTIVITAT

VALORACIÓ

Xerrada sobre educació vial i Es fa una activitat a l’aula, dinàmica, on es posen en comú
circuit a la pista
les normes de circulació dels vianants i tot allò que fem
bé o podem millorar quan anem pel carrer.
Va ser adient a l’edat dels nens i nenes, van aprendre i va
ser entretinguda.
També es va fer una activitat d’educació vial al pati de
l’escola amb vehicles (patins, patinets i bicicletes). Els
nens i nenes tenien el rol de conductors i havien de
respectar les senyales i les normes. També, van fer de
vianants i alguns d’ells de policies.
Va ser una activitat ben organitzada i motivadora.
Cal destacar que la majoria dels nens i nenes no portava
casc.

3R

Xerrada sobre educació vial i Es realitza el parc mòbil a la pista de l’escola amb dos
circuit a la pista
policies locals. Ens toca a les 11’30, després del pati, però
els policies estan esmorzant i triguen a venir.
Alguns alumnes no porten cap vehicle. La majoria porten
patinet i només un porta bicicleta. La major part dels
alumnes no porta casc (no ho posava a les instruccions
del correu electrònic).
Es fan dos grups, comencen els que sí han portat vehicle.
Agafen cascs d’altres cursos. Després es fa el canvi de
grup i els del primer grup deixen el vehicle als del segon.
Mentre uns circulen amb vehicle els altres fan de vianants
passejant pels passos de vianants..
Es una activitat motivadora i engrescadora que els
alumnes gaudeixen molt.
Els policies feliciten el grup per ser els que millor s’han
comportat i millor han circulat.
Es valora positivament.

5È

Xerrada sobre l’educació vial i Es valora positivament l’activitat. Es va dur a terme en dos
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circuit a la pista

dies.
El primer dia van venir dos policies locals a l’escola.
Es va fer una conscienciació sobre els diferents aspectes
de seguretat, comportament a la via... mitjançant
diferents activitats.
El segon dia van instal·lar un circuit a la pista de l’escola i
van representar una circulació de vehicles (patinets,
bicicletes...)
És una gran iniciativa per a conscienciar dels perills que
suposen alguns comportaments.

12.7.Festes
-Dia de les llengües
Es va treballar des de l’àrea de llengua anglesa. Les activitats que es van realitzar són:
*Els nens i les nenes de cicle mitjà i superior van preparar cartells amb la paraula hola en diferents
idiomes (català, anglès, francès, àrab, portuguès, xinès). Aquests cartells es van penjar per tota
l’escola.
*El 26 de setembre a les 9h, es va donar la benvinguda a la comunitat educativa amb un petit
discurs en diferents idiomes.
La valoració de l’activitat va ser positiva per la iniciativa, però es va fer molta curta. S’hauria de fer
durant tot el dia.
Propostes de millora:
*Treball previ a la classe per a conscienciar l’alumnat.
*Participació dels pares de diferents procedències per explicar la seva cultura, paraules, expressions
i alguns contes.
-La castanyada
30 d’octubre:
Elaboració dels panellets.
A Infantil, l’ajuda dels nens i nenes de 6è als petit és molt positiva tant pels grans de l’escola com
pels petits. Voldríem remarcar que els estris que porten les famílies per fer panellets, haurien d’estar
marcades, perquè després hi ha problemes. El nombre d’estris va ser suficient.
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Cicle inicial es va reunir tot sencer al menjador i va ser una mica caòtic doncs hi havia poc material,
moltes taules i els alumnes havien d’esperar molt i es posaven nerviosos.
Es valora pel curs vinent que es faci cadascú a les seves aules amb les taules ben netes i preparades i
amb ajut dels alumnes de cicle superior.
Cicle mitjà i superior tot molt bé.
Potser posar també moniato i patata es comenta al cicle.
La quantitat d’ingredients era correcte.
Com que el dia anterior teníem sortida al bosc deduïm que algunes famílies es van despistar i
faltaven estris per a fer els panellets (coberts, bols ,etc) i això va dificultar una mica la logística,
sobretot a cicle inicial.
31 d’octubre:
A la tarda es va fer la celebració. Plovia i es va fer a l’interior. Cicle infantil i inicial van voler fer les
actuacions musicals tant sí com no i va ser caòtic, es va fer al replà de cicle inicial, no hi cabíem, no
s’escoltava el so i els alumnes es posaven nerviosos.
Creiem que les danses es podrien fer un altre dia, no cal baixar i pujar tantes vegades. Si plou, millor
fer la festa per cicles, donat l’espai que tenim.
Després havien de baixar al menjador a veure les actuacions dels grans i els va mancar temps per
berenar els panellets amb calma.
Per un altre curs, es valora que en cas de pluja, s’anul·len les actuacions de la tardor i els balls
d’anglès es poden anar fent al matí i per cursos baixar a veure’ls amb calma, per tenir tota la tarda
per berenar tranquils.
Des d’Infantil, volem remarcar que cal aclarir la disfressa de castanyer i castanyera. Alguns nens i
nenes van venir de casa disfressats de Halloween. Cal deixar-ho clar.
-Nadal
Les activitats de l’amic invisible, el tió i el calendari d’advent es valoren positivament.
Respecte al concert de nadal, aquest any l’escenari era massa gran, l’escenari estaria perfecte igual
però amb una filera menys al davant. Gràcies a l’espai de l’escenari es podien deixar els instruments
a dalts i no haver de pujar-los i baixar-los tota l’estona. Les entrades i sortides de les actuacions
correcte, ho tenim molt per la mà, és impossible fer-ho més curt. Tot i així el concert és llarg per als
petits i es van posant nerviosos.
Per al proper curs es passarà el repertori que canten a primària als petits, si es saben les cançons
potser gaudeixen més de l’espectacle i estaran més atents. Ho provarem.
Al final del concert la directora ha de parlar sense deixar temps mort doncs el públic es va aixecar i
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era una mica caòtic. Les cortines per darrera l’escenari s’han de demanar amb temps.
-Carnestoltes
Les disfresses de paper és una activitat molt bonica; es van realitzar disfresses molt elaborades. Per
a un altre any no hi haurà cap concurs, només serà desfilada. Al migdia només es varen quedar
quatre mestres per enllestir els diplomes de la tarda i acabar d’organitzar-ho tot, la resta va marxar.
Com que no és el primer cop que passa, per a un altre any es repartiran les tasques perquè no
recaiguin sempre a les mateixes mestres.
La festa de la tarda una mica fluixa, es demana una petita tarima per a un altre any perquè les
mestres que ens fan ballar es puguin veure bé.
-Dia de la pau
A primera hora la Natàlia ens dona la benvinguda a famílies, nens i nenes, llegint un poema sobre la
pau. Les rodones pel mural ja s’han fet dies abans per tenir-les seques i retallades. Cada curs ha fet
una gamma de colors. El paper negre de fons, també ha estat penjat el dia abans (es proposa folrar
les parets amb suro per poder empaperar el vestíbul molt més fàcil.)
Per cursos van baixant les seves rodones i els nens i nenes de 6è ajuden a col·locar-les.
Mural col·lectiu, molt bonic. Es va realitzar un mural tota l’escola, cada aula feia cercles de colors.
Cada cicle al llarg del dia va treballar la pau: contes, poemes, curtmetratges... i va escriure la frase
pel manifest. Un cop llegit el manifest per a cada alumnes de diferents cursos es valora que un adult
el torni a llegir doncs costa d’entendre les frases.
Mentre es fa el mural a les classes es fan diferents activitats relacionades amb la pau. A infantil hem
triat una sèries de curts adients a l’edat dels nens i nenes d’infantil. També es va fent un treball per
confeccionar el manifest de la tarda. QUÈ ÉS LA PAU PER TU.
Al final del dia, obrim les portes a les famílies per llegir el manifest, que hauran fet els nens i nenes a
la classe. Cantem tots una cançó referent a la pau. La nostra valoració és molt positiva, en tots els
aspecte. Potser la pregunta és una mica difícil pels petits, però se’n han sortit prou bé.
A la tarda primària va realitzar jocs cooperatius i els alumnes de 6è no van participar bé, alguns no
volien jugar i van “boicotejar” els jocs proposats pels mestres.
El dia de la Pau tots els mestres al migdia han de donar un cop de mà per enllestir el mural, sembla
que alguns mestres no van participar i es va allargar molt la feina.
Propostes de millora:
Caldria remarcar que al migdia, totes els mestres ajudessin a acabar el mural. La música l’haurien de
triar els nens i les nenes.
Es troba a faltar una cançó de la pau com a cloenda del dia.
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-Sant Jordi
A Infantil, uns dies abans, ja havíem treballat la llegenda, cançons..... El dia coincidia amb la tornada
a l’escola, després de les vacances de Setmana santa.
Al matí, els nens i nenes d’Educació Infantil, vam poder gaudir d’una contacontes per gentilesa de la
Biblioteca del poble. L’espai on es va fer, va ser la Biblioteca de l’escola. El conte era molt tranquil i
relaxat i la persona que l’explicava tenia el mateix tarannà. Ens va agradar molt, encara que
esperàvem un conte amb més emocions.
A la tarda, vam fer un punt de llibre amb una rosa per classes. Va ser molt autònom i amb el temps
suficient per acabar l’activitat en el temps del que disposàvem.
Al matí, cicle inicial es va quedar a l’escola fent uns tallers artístics: la Maria va fer teatre, la Sandra
una rosa, la Carme un punt de llibre i la Marta Grané un drac. Es valora molt positivament. Els
alumnes van passar pels quatre tallers.
El cicle mitjà i cinquè van visitar les parades de llibres a la Plaça Santa Anna de Mataró. Cada curs va
comprar llibres per a la biblioteca. També es va aprofitar per a visitar els gegants de Mataró a
l’Ajuntament de Mataró. Es valora molt positivament.
Sisè va ocupar tot el matí a la venda de roses per poble. Amb el suport de mares i les mestres,
Míriam i Ariadna, van aconseguir vendre totes les roses.
A la tarda vàrem anar a escoltar petits contes per tota l’escola amb la col·laboració de pares, mares i
mestres. En 8 punts diferents els alumnes per grups escoltaven contes. És una activitat molt bonica.
Valorada positivament.
-Dijous gras a la platja
La sortida a la platja és una sortida lúdica que agrada molt als alumnes. Van gaudir molt. Vàrem
baixar tot primària amb grups d’edats barrejades. Es va baixar diferent material: pales, galledes,
cordes, pilotes ... material correcte.
Era un matí molt calorós i alguns mestres vàrem permetre que posessin els peus a l’aigua i altres
mestres no.
Ens caldria posar-nos d’acord en donar les mateixes consignes. També va haver-hi alguns mestres
que van estar tota l’estona asseguts parlant mentre les altres companyes i pares i mares estàvem
pels alumnes.
El dijous gras els alumnes de 6è van participar en el tradicional taller de truites a l’espai jove. Va anar
molt bé. És una activitat que es valora molt positivament i que als alumnes agrada molt. A més és la
manera de donar a conèixer aquest espai del qual poden començar a ser usuaris a partir del dia del
taller.
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12.8.Activitats extraescolars
Lleure 3D realitza les activitats extraescolars a l’escola.
(Informació recollida a les actes de la Comissió d’extraescolars del curs 2018-19).
La Rosa (responsable d’extraescolars) explica les dades de matrícula d’aquest curs. Hi ha un total de
69 alumnes matriculats distribuïts de la següent manera: Zumba 9, ballet/dansa 7, Hip hop 7, judo 7,
iniciació esports 6, teatre 10, robòtica 3r i 4t 6, anglès P4 i P5 6, anglès 1r i 2n 8, anglès 3r i 4t 9.
La valoració és positiva en general ja que s’han pogut obrir noves activitats com Zumba, Hip hop i
teatre.
La Rosa afegeix que durant el curs va haver alguna nova alta a ballet i zumba i alguna baixa a Hip
hop, Judo i robòtica.
La valoració del monitor de robòtica és positiva, tot i que, ha tingut poques matrícules.
A teatre i roda esportiva hi ha hagut molts alumnes i judo ha estat més fluixa, ja que molts alumnes
han canviat d’esport.
La valoració de l’anglès també és positiva.
La Rosa comunica que els monitors pel proper curs seran els mateixos, l’únic canvi que pot haver
serà la monitora de Ballet i Zumba que canviï de centre.

12.9.Menjador escolar
A l’inici de curs es va obrir la nova cuina i amb ella, va començar la nova empresa de menjador: 9
Natural Cuina amb una cuinera pròpia.
La mitjana diària de 80-85 alumnes, fet que ha suposat un increment respecte al curs 2017-18.
Les beques de menjador es porten conjuntament entre el Consell Comarcal del Maresme (CCM) i el
Centre. Les beques les han utilitzat 21 alumnes durant el curs 2018-19.
L’escola ha d’entrar cada mes els menús de l’alumnat becat amb el que posteriorment el CCM
realitza un ingrés a l’escola. Finalment, l’escola facilita els diners rebuts a l’empresa de menjador. La
valoració és negativa. La gestió resulta dificultosa: el CCM no paga a temps .

13.TEMES TRACTATS A LES REUNIONS DELS ÒRGANS DE
GOVERN I D’ALTRES EQUIPS DE GESTIÓ
13.1.Consell Escolar
-

Revisió i aprovació de les NOFC. Canvi de pagament a l’escola amb la plataforma de
TPV.
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-

Revisió i aprovació de la PGA 2018-19.

-

Constitució del nou Consell Escolar.

-

Liquidació de l’exercici 2018.

-

Revisió i aprovació del pressupost 2019.

-

Aprovació de la sortida de final de curs d’Educació Infantil.

-

Revisió i actualització del PEC.

-

Aprovació calendari 2019-20.

-

Revisió i aprovació del pressupost 2019. Modificació del pressupost afegint la
subvenció de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac de 800 euros per al concert de Nadal i
la festa de la Castanyada.

13.2.Comissió de menjador
-

Informe del menjador curs 2017-18.

-

Programació auditories curs 2018-19.

-

Presentació nova empresa de menjador 9 Natural Cuina.

13.3.Comissió d’extraescolars
-

Establir una normativa bàsica per tothom (monitors, alumnat i famílies).

13.4.Comissió permanent
-

Aprovació manifest en contra dels fets ocorreguts el divendres 22 de març de 2019.

-

Aprovació sortides escolars: Sant Jordi amb cicle mitjà i cinquè, i Museu de la
Ciència i de la Tècnica de Terrassa amb cicle superior.

-

Aprovació participació al programa d’innovació pedagògica “AraArt”.

13.5.Claustre
-

Distribució de tutories i material de les classes.

-

Distribució de coordinacions i cicles.

-

Eix de l’escola: Les Olimpíades.

-

Revisió i aprovació de la PGA 2018-19.
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-

Revisió i aprovació de les NOFC. Canvi de pagament a l’escola amb la plataforma de
TPV.

-

Eleccions mestres Consell Escolar.

-

Modificació del pressupost 2018.

-

Liquidació de l’exercici 2018.

-

Revisió i aprovació de l’actualització del PEC.

-

Aprovació calendari 2018-19.

-

Formació d’educació emocional pel curs 2019-20.

14.CALENDARI DE LES SESSIONS D’AVALUACIÓ
LLIURAMENT DELS INFORMES A LES FAMÍLIES
CURS

1R TRIMESTRE

2N TRIMESTRE

I

3R TRIMESTRE

P3

18/03/19

11/06/19

P4

20/03/19

11/06/19

P5

21/03/19

11/06/19

1R

29/11/18

05/03/19

04/06/19

2N

04/12/18

06/03/19

05/06/19

3R

03/12/18

11/03/19

03/06/19

4T

05/12/18

07/03/19

06/06/19

5È

10/12/18

12/03/19

10/06/19

6È

11/12/18

13/03/19

10/06/19

15.HORARI D’ENTREVISTES DELS MESTRES AMB LES
FAMÍLIES
L’horari d’entrevistes a educació infantil és els dimarts de 12:30 a 13h i dijous de 12:30 a 14h.
L’horari d’entrevistes a educació primària és els dimarts i dijous de 12:30 a 13h i els dimecres de
12:30 a 13:30.
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16.ACTIVITATS DE RELACIONADES AMB L’EQUIP DOCENT
16.1.Activitats de formació
Formació

Organisme

A100361A10C Treballar les Serveis Educatius Alt Maresme
matemàtiques de forma
manipulativa
i
més
competencial

Participants
Amàlia González
Amaya Moreno
Sandra Tous
Nadia Velasco
Laia Arroyo
Make Formento

Creatividad,
diseño
y Intef (Instituto Nacional de Amàlia González
aprendizaje mediante retos
Tecnologías educatives y Formació
del profesorado)
ABP, Aprendizaje basado en Intef (Instituto Nacional de Gemma Boronat
proyectos (infantil y primaria) Tecnologías educatives y Formació
del profesorado)
Treball per projectes

Som Docents

Make Formento

Seminari d’Educació Especial

Serveis Educatius

Míriam Tebar/Míriam Solà

Cantània

Auditori

Marta Grané

16.2.Activitats de pràctiques
L’escola és centre formador per la qual cosa està oberta a comptar amb estudiants de magisteri que
vulguin fer les pràctiques i conèixer el nostre projecte educatiu.
Durant el curs 2018-19, hem comptat amb dues estudiants:
-

Marta Bonell per educació infantil

-

Neus Armengol per música

Han comptat amb la tutorització de les mestres d’infantil i música (Marta Trubat i Marta Grané,
respectivament).

Escòla Sagrada Família –Caldes d’Estrac

Pagina 88

Memòria Curs 2018-19
16.3.Avaluació docent
Durant el curs 2018-19, s’han realitzat diverses avaluacions docents:
-avaluació inicial. Està gestionada íntegrament per la direcció del centre.
Simon Planas Boter d’Educació Primària
-avaluació mestres novells. Es crea una comissió que presideix la inspecció educativa. S’han realitzat
tres avaluacions docents:
Ariadna Comas d’educació infantil tutoritzada per Make Formento (mestra d’Educació Infantil).
Judit Godall d’anglès tutoritzada per Amaya Moreno (mestra d’Educació Primària).
Míriam Solà d’educació especial tutoritzada per Míriam Tébar (mestra d’Educació Especial).

17.VALORACIÓ I PROPOSTES DE LES ACTUACIONS PREVISTES
DELS SERVEIS INTEGRATS
17.1.EAP
La referent de l’EAP és Meritxell Lleal. Assisteix a l’escola tres dilluns al mes. Les seves tasques són:
-observació de l’alumnat amb demanda de l’equip docent
-realització de proves a l’alumnat amb demanda o de seguiment
-reunions periòdiques a la CAD i CAD social
-reunions amb les famílies i/o professionals que atenen a l’alumnat amb necessitats educatives
especials.
*Als annexos es troba el document de la memòria del pla d’actuació en el centre per al curs 201819.
El claustre considera que l’EAP té un procés molt lent; les derivacions són lentes. Es considera que
s’hauria de fer més observació i no només per la detecció de necessitats.
De vegades, les recomanacions caldrien que tinguessin més en compte al grup, no només al nen o la
nena de forma aïllada. Falta connexió amb la realitat.
Algunes mestres consideren que falta coordinació amb el tutor.
Propostes de millora:
Fer traspàs de la CAD a les tutores a través de la coordinació. La Cap d’Estudis que assisteix a les
reunions de CAD informarà a les coordinadores de cicle que ho transmetran a les tutores a les
reunions de cicle.
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S’intentarà que totes les tutores puguin reunir-se amb la referent de l’EAP dels alumnes susceptibles
de seguiment, ja sigui a través de la demanda de derivació com de les actuacions posteriorment.

18.MILLORES NECESSÀRIES PEL BON FUNCIONAMENT DEL
CENTRE
ACTUACIÓ
Instal·lar l’intèrfon
consergeria.

ORGANISME
a

REALITZACIÓ

la Ajuntament

3r Trimestre

Instal·lar el sistema d’àudio a la Ajuntament
consergeria.

2n Trimestre

Arreglar la persiana de l’office Ajuntament
de la cuina del menjador.

2n Trimestre

Canviar el pany al barri de la Ajuntament
porta d’emergència situada a la
pista.

3r Trimestre

Canviar la tanca de la pista.

Ajuntament

Estiu 2019

Pintar la paret de la rampa Ajuntament
exterior al centre.

Estiu 2019

Retirar dues cistelles
bàsquet de la pista.

de Ajuntament

Estiu 2019

Canviar la porta de l’aula de Ajuntament
sisè.

Estiu 2019

Fer un ascensor al centre.

Estiu 2019

Departament d’Educació

Arranjament del terra malmès Ajuntament
degut a l’actuació a la pista del
centre.

Setembre 2019

Instal·lar la tela protectora Ajuntament
solar al sorral de P3.

Pendent

Pintar l’escala d’accés a la pista.

Pendent

Ajuntament

Escòla Sagrada Família –Caldes d’Estrac

Pagina 90

Memòria Curs 2018-19

19.DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ
Aquest document ha estat aprovat pel Consell Escolar del Centre amb data de
29 d’octubre de 2019, cosa que com a secretària, certifico,

Amàlia González Ortega

Natàlia Millán Ríos

Secretària

Directora

Segell del centre
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20.ANNEXOS
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-Calendari escolar 2018-19
-Memòria Pla d’actuació en el centre 2018-19 (Servei
Educatiu Alt Maresme)
-Horari alumnes i mestres
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Escola Sagrada Família
Caldes d'Estrac

dll
3
10
17
24

setembre 2018
dm dc dj dv ds
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

dg
2
9
16
23
30

dll
1
8
15
22
29

Calendari escolar curs 2018-2019
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Dies no lectius

Festius

Dies de lliure disposició

Festes locals

Matí de 9h a 12.30h
Horari habitual Tarda de 15h a 16.30h
Matí de 9h a 13h
Horari jornada
21 de desembre
continuada
Del 10 al 21 de juny de 2019

Vacances

Nadal
Setmana Santa

Del 22 de desembre al 7 de gener
Del 13 al 22 d'abril

Festes locals

10 de setembre de 2018

13 de desembre de 2018

Dies lliure disposició

2 de novembre de 2018
11 de febrer de 2019

7 de desembre de 2018
4 de març de 2019

SANDRA

DILLUNS

DIMARTS

9.00 – 10.00

SUPORT 3r

ATENCIÓ FAMÍLIES

DIMECRES

PISCINA
10.00 – 11.00

MATEMÀTIQUES
+ MARIA

MATEMÀTIQUES

11.00 – 11.30
11.30 – 12.30

DIJOUS

DIVENDRES

CATALÀ

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES
SUPORT 1/3
INFANTIL

EXCLUSIVA DE
DEDICACIÓ AL
CENTRE

CATALÀ
(lectura/escriptura)
+ MARIA

PATI
MEDI/HORT
+ MARIA

12.30 – 13.00

RACONS

TUTORIA

RACONS

SEP

ATENCIÓ FAMÍLIES
12.30-13h

SEP

TASCA TRIMESTRE
13.00 – 13.30
CLAUSTRE

CICLE

13.30 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 15.45

15.45 – 16.30

DINAR
CATALÀ

VALORS

ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA

CASTELLÀ

MEDI

CASTELLÀ

MEDI
SUPORT 1/3
INFANTIL

CATALÀ
TALLERS
SUPORT 2n

CURS 2018/2019

1r

DILLUNS

DIMARTS

9.00 – 10.00

ANGLÈS
+ ELISENDA

MÚSICA

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

CATALÀ

MATEMÀTIQUES

PISCINA
10.00 – 11.00

MATEMÀTIQUES
+ MARIA

MATEMÀTIQUES

11.00 – 11.30
11.30 – 12.30

15.45 – 16.30

ANGLÈS

PATI
MEDI
+ MARIA

RACONS

14.00 – 15.00
15.00 – 15.45

MATEMÀTIQUES

TUTORIA

RACONS

CATALÀ
+ MARIA

DINAR
CATALÀ

VALORS

ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA

CASTELLÀ

CASTELLÀ

MEDI
SUPORT 1/3
INFANTIL

CATALÀ
TALLERS
MÚSICA

CURS 2018/2019

MARIA
9.00 – 10.00

10.00 – 11.00

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

CATALÀ

MATEMÀTIQUES
PROJECTE

CATALÀ
+ ½ ANGLÈS

MATEMÀTIQUES

+ NÀDIA

MATEMÀTIQUES
SUPORT 1r

COORDINACIÓ

11.00 – 11.30
11.30 – 12.30

MEDI (HORT)
SUPORT 1r

12.30 – 13.00

ESPAIS

EXCLUSIVA
DEDICACIÓ AL
CENTRE
PATI
MEDI
+ ½ ANGLÈS

SEP

DIVENDRES

CATALÀ PROJECTE

MEDI

SUPORT 1/3 INFANTIL

+ NÀDIA

ESPAIS

CATALÀ
(LECTURA)
SUPORT 1r

SEP

TASCA TRIMESTRE
ATENCIÓ FAMÍLIES

13.00 – 13.30
CLAUSTRE

CICLE

13.30 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 15.45
SUPORT 5è
15.45 – 16.30

ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA

CASTELLÀ

DINAR
MATEMÀTIQUES
SUPORT 1/3
INFANTIL
CATALÀ
APADRINAMENT

TUTORIA
TALLERS
MEDI
+ SANDRA

CURS 2018/2019

2n
9.00 – 10.00

DILLUNS
CATALÀ

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

PROJECTE

CATALÀ
SUPORT

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES
1/3 INFANTIL

1/2 ANGLÈS

10.00 – 11.00

MÚSICA

VALORS
AMÀLIA

11.00 – 11.30
11.30 – 12.30

MÚSICA

CATALÀ PROJECTE
SUPORT 1/3 INFANTIL

MEDI

PATI
ANGLÈS
+ ELISENDA

12.30 – 13.00

RACONS

MEDI
SUPORT 1/2
ANGLÈS

SEP

RACONS

ANGLÈS

SEP

TASCA TRIMESTRE
ATENCIÓ FAMÍLIES

13.00 – 13.30
CLAUSTRE

CICLE

13.30 – 14.00
14.00 – 15.00
MATEMÀTIQUES

15.00 – 15.45
EDUCACIÓ FÍSICA
15.45 – 16.30

TUTORIA

CASTELLÀ

TALLERS
CATALÀ

MEDI
+ SANDRA (HORT)

ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA

CURS 2018/2019

2n

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

PROJECTE
SUPORT 1/3
INFANTIL

MATEMÀTIQUES
1/3 INFANTIL

MATEMÀTIQUES

TUTORIA

RACONS

ANGLÈS

MEDI
+ SANDRA (HORT)

TALLERS

9.00 – 10.00

CATALÀ

PROJECTE

CATALÀ
SUPORT 1/2
ANGLÈS

10.00 – 11.00

MÚSICA

VALORS
AMÀLIA

MÚSICA

11.00 – 11.30
11.30 – 12.30

PATI
ANGLÈS

RACONS

EDUCACIÓ FÍSICA

CASTELLÀ

12.30 – 15.00

MEDI
SUPORT 1/2
ANGLÈS
DINAR

15.00 – 15.45

15.45 – 16.30

ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA

MATEMÀTIQUES
CATALÀ

CURS 2018/2019

AMAYA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9.00 – 10.00

MEDI
+ SANDRA

PROJECTES
MEDI

PISCINA 1r

PROJECTES
MEDI

EXCLUSIVA
DEDICACIÓ AL
CENTRE

10.00 – 11.00

CATALÀ
+ AMÀLIA (SEP)

PROJECTES
MATEMÀTIQUES

PISCINA 1r

PROJECTES
CATALÀ

SUPORT 6è
ANGLÈS

MATEMÀTIQUES
+ CARME (SEP)

SUPORT CASTELLÀ
4t

11.00 – 11.30
11.30 – 12.30

PATI
SUPORT CASTELLÀ
3r

MATEMÀTIQUES

SUPORT 4t

12.30-13.00
TASCA TRIMESTRE

ATENCIÓ FAMÍLIES

13.00-13.30
CLAUSTRE

CICLE

13.30-14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 15.45

DINAR
MATEMÀTIQUES

CATALÀ

VALORS
TALLERS

15.45 – 16.30

LECTURA

ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA

LECTURA

SUPORT 4t
LECTURA

CURS 2018/2019

3r

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9.00 – 10.00

MEDI
+ SANDRA

PROJECTES

MÚSICA

PROJECTES

ANGLÈS

10.00 – 11.00

CATALÀ
+ AMÀLIA

PROJECTES

ANGLÈS

PROJECTES

MÚSICA

MATEMÀTIQUES
+ CARME (SEP)

EDUCACIÓ FÍSICA

11.00 – 11.30
11.30 – 12.30

PATI
CASTELLÀ

MATEMÀTIQUES

14.00 – 15.00
15.00 – 15.45

15.45 – 16.30

EDUCACIÓ FÍSICA
DINAR

MATEMÀTIQUES

CATALÀ

LECTURA

LECTURA

ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA

CASTELLÀ
TALLERS
LECTURA

VALORS/TUTORIA

LECTURA

CURS 2018/2019

4T

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9.00 – 10.00

MÚSICA

PROJECTE

MATEMÀTIQUES

PROJECTE

CATALÀ
+ AMÀLIA

VALORS
10.00 – 11.00

PROJECTE

MEDI

PROJECTE

EDUCACIÓ FÍSICA

MÚSICA

CASTELLÀ
+ AMAYA

RELIGIÓ
11.00 – 11.30
11.30 – 12.30

PATI
EDUCACIÓ FÍSICA

ANGLÈS

CATALÀ
+ AMAYA

SEP

12.30 – 13.00

SEP

TASCA TRIMESTRE
ATENCIÓ FAMÍLIES

13.00 – 13.30
CLAUSTRE

CICLE

13.30 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 15.45
CASTELLÀ

TUTORIA

TALLERS

MATEMÀTIQUES

ANGLÈS

+ AMAYA

15.45 – 16.30
LECTURA

ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA

LECTURA

LECTURA

CURS 2018/2019

5è

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

9.00 – 10.00

PROJECTE

CATALÀ

PROJECTE

+ AMÀLIA

10.00 – 11.00

PROJECTE

MATEMÀTIQUES

11.00 – 11.30
11.30 – 12.30

PROJECTE

DIJOUS
MATEMÀTIQUES:
CÀLCUL I R.P.

DIVENDRES
MATEMÀTIQUES

1/3 INFANTIL

+ KARMA

MEDI

CASTELLÀ

PATI
ANGLÈS

CASTELLÀ

+ ANNA

+ ANNA

LECTURA
MÚSICA
VALORS

SEP

12.30 – 13.00

MÚSICA

SEP

TASCA TRIMESTRE
ATENCIÓ FAMÍLIES

13.00 – 13.30
CLAUSTRE

CICLE

13.30 – 14.00
14.00 – 15.00
LECTURA

15.00 – 15.45
APADRINAMENT
CATALÀ

TALLERS

ANGLÈS

ED. FÍSICA
5è
TUTORIA

15.45 – 16.30
+ MARIA

ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA

CURS 2018/2019

ANNA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9.00 – 10.00

PROJECTE
MATEMÀTIQUES

TUTORIA/LECTURA

PROJECTE
CATALÀ

ED

MATEMÀTIQUES

10.00 – 11.00

PROJECTE
MEDI

COORDINACIÓ

PROJECTE
MEDI

DESPATX

DESPATX

MATEMÀTIQUES

MEDI
+ NATÀLIA

11.00 – 11.30
11.30 – 12.30

PATI
SUPORT ANGLÈS
5è

SUPORT CASTELLÀ
5è

EXCLUSIVA
DEDICACIÓ AL
CENTRE

SEP

12.30 – 13.00

SEP

TASCA TRIMESTRE
ATENCIÓ FAMÍLIES

13.00 – 13.30
CLAUSTRE

CICLE

13.30 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 15.45
DESPATX

TALLERS

DESPATX

CATALÀ
+ AMÀLIA

DESPATX

15.45 – 16.30

ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA

CURS 2018/2019

6è

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES
MATEMÀTIQUES

9.00 – 10.00

PROJECTE

TUTORIA/LECTURA

PROJECTE

EDUCACIÓ FÍSICA
CATALÀ

10.00 – 11.00

PROJECTE

CÀLCUL NATÀLIA

11.00 – 11.30
11.30 – 12.30

MÚSICA

ANGLÈS
+ AMAYA

MATEMÀTIQUES

MEDI
+ NATÀLIA

CASTELLÀ

CATALÀ
+ AMÀLIA

CASTELLÀ
+ NÀDIA

LECTURA

LECTURA

LECTURA

PROJECTE
PATI

MÚSICA

EDUCACIÓ FÍSICA

12.30 – 15.00

ANGLÈS
DINAR

RELIGIÓ
15.00 – 15.45
VALORS
15.45 – 16.30

LECTURA

ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA

TALLERS

CURS 2018/2019

AMÀLIA

DILLUNS

DIMARTS

9.00 – 10.00

DESPATX

SUPORT CATALÀ 5È

10.00 – 11.00

SUPORT CATALÀ 3R

DIJOUS
ED

DIVENDRES
SUPORT CATALÀ 4T

DESPATX

EXCLUSIVA
DEDICACIÓ AL
CENTRE

RACONS CI

RACONS CI

DESPATX

SEP

SEP

CLAUSTRE

CICLE

2N

11.00 – 11.30
11.30 – 12.30

DIMECRES

PATI
DESPATX

12.30 – 13.00

13.00 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 15.45
DESPATX

SUPORT CATALÀ 6È

15.45 – 16.30

ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA

CURS 2018/2019

ÀNGELS

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9.00 – 10.00

ANDREA I MIQUEL ANDREA I MIQUEL ANDREA I MIQUEL ANDREA I MIQUEL ANDREA I MIQUEL

10.00 – 11.00

ANDREA I MIQUEL ANDREA I MIQUEL

ANDREA I MIQUEL ANDREA I MIQUEL ANDREA I MIQUEL
PATI

11.00 – 11.30
11.30 – 12.30

ANDREA I MIQUEL ANDREA I MIQUEL ANDREA I MIQUEL ANDREA I MIQUEL

ANDREA I MIQUEL

12.30 – 13.00

13.00 – 13.30

13.30 – 14.00
14.00 – 15.00

DINAR

15.00 – 15.45
ANDREA I MIQUEL
15.45 – 16.30

ADRIÀ

ARITZ

ANDREA I MIQUEL
ANDREA I MIQUEL
(QUINZENAL)
(ARITZ quinzenal)
ANDREA I MIQUEL
ANDREA I MIQUEL
(QUINZENAL)
(ARITZ quinzenal)

1/3 1R TRIMESTRE

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

9.00 – 10.00

DIJOUS

DIVENDRES

5È

2N
ESMORZAR P3

10.00 – 11.00

SUPORT CI

EXCLUSIVA
DEDICACIÓ AL
CENTRE

ESPAIS

ESPAIS

11.00 – 11.30
11.00 – 12.30

12.30 – 13.00
CICLE
13.00 – 13.30
13.30 – 14.00

EXCLUSIVA
DEDICACIÓ AL
CENTRE

14.00 – 15.00

DINAR

15.00 – 15.45

SUPORT 2N

15.45 – 16.30

SUPORT 1R

ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA

CURS 2018/2019

DIJOUS

DIVENDRES

9.00 – 10.00

P5

P5

10.00 – 11.00

P5

P5

1/3 1R TRIMESTRE

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

EXCLUSIVA
DEDICACIÓ AL
CENTRE

11.00 – 11.30

11.30 – 12.30

ESPAIS

ESPAIS

12.30 – 13.00
CICLE
13.00 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 15.45
P5
15.45 – 16.30

ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA

CURS 2017/2018

ELISENDA
9.00 – 10.00
10.00 – 11.00

DILLUNS
SUPORT ANGLÈS
1R

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

RELIGIÓ 4T

11.00 – 11.30
11.30 – 12.30

DIMARTS

PATI
SUPORT ANGLÈS 2N

ESPAIS PLÀSTICA

12.30 – 13.00
TASCA TRIMESTRE
13.00 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 15.45

15.45 – 16.30

RELIGIÓ 6È

SUPORT 1R

ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA

CURS 2018/2019

JUDIT
9.00 – 10.00

DILLUNS
ANGLÈS 1R
+ ELISENDA
CÀLCUL

DIMARTS

DIMECRES
MEDI ANGLÈS 2N
P3

10.00 – 11.00

SUPORT P3

11.00 – 11.30
11.30 – 12.30

DIJOUS

DIVENDRES
P3

ANGLÈS 1R

EXCLUSIVA DEDICACIÓ AL
CENTRE

PATI
ANGLÈS 2N
+ ELISENDA
CÀLCUL

SUPORT 2N

TASCA DE CENTRE

COORDINACIÓ
ANGLÈS

12.30 – 13.00

ANGLÈS 2N

13.00 – 13.30
13.30 – 14.00

CICLE

14.00 – 15.00

DINAR

15.00 – 15.45

VALORS 6È
TALLERS CICLE
MITJÀ

15.45 – 16.30

LECTURA (30
MINUTS)

ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA

CURS 2018/2019

KARMA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9.00 – 10.00

PROJECTE CS

PROJECTE CM

PROJECTE CS

PROJECTE CM

SUPORT 5È

10.00 – 11.00

PROJECTE CS

PROJECTE CM

PROJECTE CS

PROJECTE CM

CASTELLÀ 5È

11.00 – 11.30
11.30 – 12.30

PATI
CASTELLÀ 3R

CASTELLÀ 5È

+ AMAYA

+ ANNA

EXCLUSIVA
DEDICACIÓ AL
CENTRE

SEP

12.30 – 13.00

SUPORT 3R

CASTELLÀ 4T
+ AMAYA

SEP

TASCA TRIMESTRE
ATENCIÓ FAMÍLIES

13.00 – 13.30
CLAUSTRE

CICLE

13.30 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 15.45

CASTELLÀ 4T
TALLERS CS

CASTELLÀ 6È

CASTELLÀ 3R

CASTELLÀ 6È
+ NÀDIA

15.45 – 16.30

ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA

CURS 2018/2019

LAIA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9.00 – 10.00

MEDI

MEDI

MEDI

PROJECTE

MÚSICA

10.00 – 10.30
10.30 – 11.00

ESMORZAR
PATI

11.00 – 12.30

ESPAIS
ATENCIÓ FAMÍLIES

12.30 – 13.00
TASCA TRIMESTRE

CICLE
ATENCIÓ A LES
FAMÍIES

13.00 – 13.30
CLAUSTRE
13.30 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 15.45

DINAR
EXCLUSIVA
DEDICACIÓ CENTRE

BIBLIOTECA
TALLERS DE
PLÀSTICA

TALLERS CI

PROJECTE
CÀLCUL

15.45 – 16.30
MÚSICA

LIDIA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9.00 – 10.00

ARITZ

ARITZ

RYAN

RYAN

10.00 – 11.00

RYAN

ARITZ

ARITZ

RYAN

11.00 – 11.30
11.30 – 12.30

RYAN

12.30 – 13.00

13.00 – 13.30

13.30 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 15.45

15.45 – 16.30

DINAR
ARITZ
(de 15.15 a
16.15?)

MAKE

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

9.00 – 10.00

MEDI

MEDI

MEDI

DIJOUS

DIVENDRES

PROJECTE

LLENGUATGE
ORAL

+ Míriam S

ESMORZAR

10.00 – 10.30

+ Míriam S

10.30 – 11.00

+ Míriam T
PATI

11.00 – 12.30

ESPAIS
ATENCIÓ FAMÍLIES

12.30 – 13.00
TASCA TRIMESTRE

CICLE
ATENCIÓ A LES
FAMÍIES

13.00 – 13.30
CLAUSTRE
13.30 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 15.45

15.45 – 16.30

DINAR
EXCLUSIVA
DEDICACIÓ
CENTRE
P4

PSICO
P3
PROJECTE

TALLERS DE
PLÀSTICA
CÀLCUL
MENTAL

BIBLIOTECA

MARTA CUBILO

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

9.00 – 10.00

MEDI

MEDI

MEDI

10.00 – 10.30

P3 (1R TRI)
P5 (2N I 3R TRI)

10.30 – 11.00

COORDINACIÓ

PATI

P3 (1R TRI)
P5 (2N I 3R TRI)
PATI

11.00 – 12.30

ESPAIS

12.30 – 13.00

ATENCIÓ FAMÍLIES
CICLE

13.00 – 13.30
CLAUSTRE
13.30 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 15.45
TALLERS DE
PLÀSTICA
15.45 – 16.30

DIJOUS

DIVENDRES

MARTA GRANÉ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9.00 – 10.00

4t

1r

3r

P3

P5

10.00 – 11.00

2n

COORDINACIÓ

2n

6è

3r

4t

5è

11.00 – 11.30
11.30 – 12.30

PATI
6è

EXCLUSIVA
DEDICACIÓ AL
CENTRE

5è

SEP

12.30 – 13.00

SEP

TASCA TRIMESTRE
ATENCIÓ FAMÍLIES

13.00 – 13.30
CLAUSTRE

CICLE

13.30 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 15.45

DINAR
P4

P4
TALLERS
CS

15.45 – 16.30

P5

ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA

TALLERS
CM

TALLERS
CI
1r

CURS 2018/2019

MARTA TRUBAT

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

9.00 – 10.00

MEDI

MEDI

MEDI

MÚSICA

DIVENDRES
DESCOBERTA
D’UN MATEIX
(PROTAGONISTA)
+ Judit

10.00 – 10.30

ESMORZAR
+ Judit

ESMORZAR
+ Míriam T

10.30 – 11.00

11.00 – 12.30

ESMORZAR

ESMORZAR

+ Judit

ESMORZAR
+ Ariadna

PATI
DESCOBERTA
D’UN MATEIX
(PROTAGONISTA)

DESCOBERTA
D’UN MATEIX
(PROTAGONISTA)

ESPAIS
+ Elisenda

ESPAIS

ESPAIS

+ Míriam T

ATENCIÓ FAMÍLIES

12.30 – 13.00
TASCA TRIMESTRE

CICLE

13.00 – 13.30
ATENCIÓ A LES
FAMÍIES

CLAUSTRE
13.30 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 15.45

15.45 – 16.30

PSICO/TREBALL
DEL NOM
PSICO/TREBALL
DEL NOM

TALLERS DE
PLÀSTICA

DINAR
DESCOBERTA
D’UN MATEIX
(PROTAGONISTA)
PATI

EXCLUSIVA
DEDICACIÓ
CENTRE
DESCOBERTA
D’UN MATEIX
(PROTAGONISTA)

PROTAGONISTA
(FAMÍLIES)

MIRIAM SOLÀ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9.00 – 10.00

P4

4T

10.00 – 11.00

5È

P4

11.00 – 11.30

COORD EE

PATI

11.30 – 12.30

4T

6È

ATENCIÓ FAMÍLIES

CICLE CI

PSICO P4

4T

6È

12.30 – 13.00

13.00 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 15.00

DINAR

15.00 – 15.45
PSICO P5

15.45 – 16.30

ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA

CURS 2018/2019

MIRIAM TEBAR
9.00 – 10.00

10.00 – 11.00

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

1R

5È

RISCOS LABORALS

CAD

P3

11.00 – 11.30
11.30 – 12.30

PATI
P3

DIJOUS

DIVENDRES

P4 (fins
novembre)
P3
COORD EE

3R

12.30 – 13.00
TASCA TRIMESTRE
13.00 – 13.30
CLAUSTRE
13.30 – 14.00
14.00 – 15.00

DINAR
3R

15.00 – 15.45
PSICO P3
15.45 – 16.30

ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA

1R

CURS 2018/2019

NÀDIA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9.00 – 10.00

EES 2N

PROJECTE

MATEMÀTIQUES

PROJECTE

CATALÀ
+ AMÀLIA

PROJECTE

MEDI

PROJECTE

EES 2N

ESPAIS CI

EXCLUSIVA
DEDICACIÓ AL
CENTRE

10.00 – 11.00

VALORS
RELIGIÓ

11.00 – 11.30

PATI

11.30 – 12.30

CATALÀ
+ AMAYA

COORDINACIÓ LIC

ESPAIS CI

SEP

12.30 – 13.00

SEP

TASCA TRIMESTRE
ATENCIÓ FAMÍLIES

13.00 – 13.30
CLAUSTRE

CICLE

13.30 – 14.00
14.00 – 15.00
TUTORIA

15.00 – 15.45
EDUCACIÓ FÍSICA
2N
15.45 – 16.30

ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA

TALLERS

MATEMÀTIQUES
+ AMAYA

SUPORT 6È
CASTELLÀ

LECTURA

CURS 2018/2019

ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA

CURS 2018/2019

NATÀLIA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9.00 – 10.00

DESPATX

DESPATX

DESPATX

ED

ANGLÈS 3R

10.00 – 11.00

CAD

6È CÀLCUL

ANGLÈS 3R

DESPATX

11.00 – 11.30
11.30 – 12.30

ANGLÈS 6È
+ AMAYA

PATI
ANGLÈS 5È

ANGLÈS 4T

ANGLÈS 6È

DESPATX
SUPORT 6È

SEP

12.30 – 13.00

SEP

TASCA TRIMESTRE
ATENCIÓ FAMÍLIES

13.00 – 13.30
CLAUSTRE

CICLE

13.30 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 15.45

ANGLÈS P5
DESPATX

15.45 – 16.30

ANGLÈS 5È

DESPATX

ANGLÈS 4T

ANGLÈS P4

ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA

CURS 2018/2019

P3

9.00 – 10.00

DILLUNS

MEDI

DIMARTS

DIMECRES

MEDI

MEDI

DIJOUS

DIVENDRES

MÚSICA

DESCOBERTA
D’UN MATEIX
(PROTAGONISTA)
+ Judit

10. – 10.30

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

+ Judit

+ Míriam T

+ Judit

10.30 – 11.00
11.00 – 12.30

ESMORZAR

ESMORZAR
+ Ariadna

PATI
DESCOBERTA
D’UN MATEIX
(PROTAGONISTA)

DESCOBERTA
D’UN MATEIX
(PROTAGONISTA)

ESPAIS

ESPAIS

ESPAIS

+ Míriam T

14.00 – 15.00
15.00 – 15.45

PSICO/TREBALL
DEL NOM
TALLERS

15.45 – 16.30

DINAR
DESCOBERTA
D’UN MATEIX
(PROTAGONISTA)

PSICO/TREBALL
DEL NOM

ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA

PATI

INFANTIL

BIBLIOTECA
DESCOBERTA
D’UN MATEIX
(PROTAGONISTA)

PROTAGONISTA
(FAMÍLIES)

CURS 2018/2019

P4

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

9.00 – 10.00

MEDI

MEDI

MEDI

10.30 – 11.00

PATI

11.00 – 12.30

ESPAIS

14.00 – 15.00

DINAR
MÚSICA

+ Míriam S

PROJECTE

PSICO

ANGLÈS

ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA

DIVENDRES
LLENGUATGE
ORAL

MÚSICA
TALLERS

15.45 – 16.30

+ Míriam S

ESMORZAR

10. – 10.30

15.00 – 15.45

DIJOUS
PROJECTE

BIBLIOTECA

INFANTIL

CURS 2018/2019

P5

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9.00 – 10.00

MEDI

MEDI

MEDI

PROJECTE

MÚSICA

10. – 10.30

ESMORZAR

10.30 – 11.00

PATI

11.00 – 12.30

ESPAIS

14.00 – 15.00

DINAR

15.00 – 15.45

ANGLÈS

BIBLIOTECA
TALLERS

15.45 – 16.30

PROJECTE

MÚSICA

ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA

PSICO
CÀLCUL

INFANTIL

CURS 2018/2019

RAÜL

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9.00 – 10.00

PROJECTE
(1h CATALÀ)

CATALÀ

PROJECTE

EDUCACIÓ FÍSICA
6è

MATEMÀTIQUES

MEDI

EDUCACIÓ FÍSICA
4t

10.00 – 11.00

PROJECTE
(1h MATES)

+ AMÀLIA

MATEMÀTIQUES

11.00 – 11.30
11.30 – 12.30

PROJECTE

+ KARMA

PATI
EDUCACIÓ FÍSICA
4t

EDUCACIÓ FÍSICA
6è

EDUCACIÓ FÍSICA
3r

SEP

12.30 – 13.00

LECTURA
VALORS

EDUCACIÓ FÍSICA
3r

SEP

TASCA TRIMESTRE
ATENCIÓ FAMÍLIES

13.00 – 13.30
CLAUSTRE

CICLE

13.30 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 15.45

CATALÀ
(APADRINAMENT)

15.45 – 16.30

TALLERS

EXCLUSIVA
DEDICACIÓ
CENTRE

LECTURA
ED. FÍSICA
5è
LECTURA

+ MARIA

ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA

CURS 2018/2019

