
 

0 

 

  

 

 

PGA CURS 2020-21 

CEIP PINTOR TORRENT 



                                                                                                                      

 

1 

 

PGA CURS 2020-21 
La programació anual és l’instrument bàsic de planificació i organització del centre.  Conté la proposta 
organitzativa i curricular que, amb caràcter anual, l’elabora el centre, com a concreció del projecte 
educatiu i del projecte curricular, per garantir el desenvolupament coordinat de totes les activitats 
educatives, l’exercici correcte de les competències dels diferents òrgans de govern i la participació de 
tots els sectors de la comunitat educativa. 
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1-  DIAGNÒSTIC INICIAL  
 

1.1 Professorat del centre 

 Quota de professorat Observacions 

E. Infantil 4,5 Increment de 0,5 de quota per la situació de COVID-19 
La cap d’estudis imparteix suports a E .Primària. 

Educació Primària 6 Tutora de 5è  és la directora  

Llengua Anglesa 2 

1 mestra imparteix llengua anglesa des de 6è EI fins a 3PRI i 
educació física a primer cicle de primària 
1 mestra imparteix  llengua anglesa a segon cicle de primària i 
educació artística a 5èA i 5è B 

Educació Física 1 Secretària . Educació física segon cicle de primària 

Educació Musical 1  Tutoria 4t B 

Atenció a la diversitat 1 Imparteix àrees a 5è A i 5èB 

Audició i llenguatge 1  Tutoria  1r B 

Pedagogia terapèutica 2,5 1 mestra PT és tutora de 3rB 
1mestra  PT imparteix àrees  a 6èA i 6èB /Suports 

Religió 1 Horari: dimarts de 0:00 -11:00  /dijous  de 8:30-14:00 

Orientació 1 Horari: dimarts de 8:00 a 14:00 /divendres de 8:00 a 14:00 

PTSC 1 Horari: dimecres de 8:00 a 14:00 (quinzenalment) 

 

La quota de professorat  s’ha vist incrementada a data 30-11-20 amb una mestra  PT corresponent al programa 
PROA + del Ministerio de Educación y Formación Profesional, amb un finançament procedent de fons europeus. 

1.2 Personal no docent 

  Observacions 

Auxiliar tècnic educativa 1 Horari :dimecres, dijous i divendres de 7:45  a 14:45 

Fisioterapeuta 1 Horari: dimarts 8:00 a 8:45 –Dijous de 12:00 a 14:00 

Conserge  1 Contractat per l’ajuntament. Horari de 7:30 a 14:30 

Netejadora 1 Contractada per l’ajuntament. Horari de 14:00 a 21 

Netejadora 1 Contractada per l’ajuntament. Horari de 16:00 a21:00 

Netejadora 1 Ampliació d’horari de 11:30 a 14 hores per situació COVID-19 

Monitora  servei de transport  1 Durant el servei de transport 

Monitores de menjadors 0 Tancament provisional per manca de demanda 

 

1.3 Matrícula del centre   
 

Nivell Núm .  

4t EI 11 

5è EI 21 

6è EI 20 

1r A PRI 11 

1r B PRI 11 

2n A PRI 19 

3r A PRI 12 

3r B PRI 12 

4t A PRI 13 

4t B PRI 12 

5è A PRI 12 

5è B PRI 13 

6è A PRI 12 

6È B PRI 12 



                                                                                                                      

 

3 

 

 

L’alumnat es troba agrupat per nivells segons l’edat.  S’han realitzat els desdoblaments de tots els grups 
que ha estat possible,  per condicions d’espai i quota de professorat, per tal de mantenir les distàncies 
de seguretat  establertes per les autoritats competents.  

PRINCIPALS CONCLUSIONS EXTRETES DE LA MEMÒRIA DEL CURS 2018-19 

A la  memòria del curs 19-20 es valoren positivament el següents aspectes: 

 

- El  treball realitzat en referència a la millora de la convivència al centre, especialment les actuacions 
de prevenció i la formació realitzada pel professorat: Consolidació de les tutories individualitzades. 

- La introducció d’activitats d’inclusió entre alumnat de diferents nivells durant el temps que es van 
poder realitzar (tallers) amb una acceptació molt positiva per part de l’alumnat, essent l’activitat més 
valorada als qüestionaris de clima d’aula 

- La introducció del gestib per realitzar la gestió de les activitats complementàries i reserva d’espais i 
elaboració dels informes trimestrals d’avaluació dirigits a les famílies.  

- El foment de la lectura i  la dotació de les biblioteques d’aula amb un pressupost de 2.700 €. 
- L’adquisició de chromebooks per millorar l’equipament tecnològic del centre. 

- Valoració positiva  de les activitats de formació del professorat realitzades . 

PROPOSTES DE MILLORA/ ACTUACIONS PENDENTS 

- Aprovar el ROF, incloent  el pla de contingència com un annex, i procedir a la seva difusió via web, 
correu electrònic i whatsapp. 

- Elaborar un document per facilitar la tasca de l’acció tutorial (registre d’entrevistes amb famílies, 
tutories individualitzades, reunions de coordinació...) 

- Programació de propostes d’activitats  encaminades a la millorar de la convivència per nivells. 
- Formació en coeducació 

- Valoració de la convivència al centre per part de les famílies. 
- Propostes de millora de l’UOEP:  

Millorar la coordinació amb les tutores del centre 
Millorar el treball en xarxa amb els serveis que atenen a infants i famílies del centre. 
Habilitar un espai tranquil per a realitzar les avaluacions psicopedagògiques 
Millorar els recursos de l’UOEP, recursos que facilitin el treball telemàtic. 
Millorar la formació pel que fa a maneig dels  recursos digitals 
Respectar l’ordre del dia i incloure els temes a tractar abans de les reunions de coordinació del’UOEP 

2-  OBJECTIUS ESPECÍFICS PER AL CURS  2019 -10  

- Donar resposta educativa a la situació provocada per la pandèmia del virus  SARS COV 2, creant les 
condicions  de seguretat sanitària adients, incorporant hàbits saludables entre l’alumnat i 
professorat i adequant el procés pedagògic. 

- Desenvolupar les competències  digitals de l’alumnat i del professorat, impulsant el pla digital del 
centre com un recurs clau per a la planificació educativa i  integrant les eines de G Suite en el procés 
d’ensenyament aprenentatge. 

- Generar a través de la participació en el Programa de Millora i Transformació de Centres estratègies 
que permetin la millora i transformació del centre,  tant en l’àmbit pedagògic com en el de gestió. 

- Millorar el clima de convivència al centre, incrementant les competències socials de l’alumnat, 
afavorint l’adquisició de valors i la participació, implicació i responsabilitat compartida entre 
professorat, famílies i alumnat.  
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3-  MESURES PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS PROPOSATS. PLA D’ACTUACIÓ  

Donar resposta educativa a la situació provocada per la pandèmia del virus  SARS COV 2, creant les condicions  de seguretat sanitària adients, 
incorporant hàbits saludables entre l’alumnat i professorat i adequant el procés pedagògic. 

 

Indicadors d’assoliment Accions/Mesures per a la seva consecució Responsables Data de realització 

-Actuacions realitzades per la comissió de salut del centre: 

intervencions amb famílies, informacions, reunions de coordinació 
(valoració) 
-Revisions i modificacions realitzades del Pla de Contingència. 
-Avaluació del pla a partir del document realitzat 
-Informacions trameses a les famílies i personal del centre (núm. 
tipus...) 
-Número de vegades que s’ha aplicat del protocols. Actuacions de 
les persones responsables. Resposta i valoració de les famílies. 
-Activitats complementàries realitzades i valoració de l’adequació 
als objectius proposats. 
-Avaluació de les programacions didàctiques realitzades: objectius 
adaptats o eliminats, modificació de les activitats... 
 

 
 

Constituir la comissió de salut del centre segons instruccions. Equip Directiu  Inici de curs 

Realitzar les actuacions de la comissió de salut establertes a la 
normativa vigent 

Comissió de salut 
 Durant tot el curs 

Revisar i avaluar  el Pla de Contingència per adaptar-lo a les 
situacions  sanitàries de  cada moment 

Equip directiu 

 Durant tot el curs 
 
 

Aplicar les mesures de protecció recollides al Pla de Contingència  

Equip directiu 
Personal del centre 
Alumnat 
Famílies 

Revisar i actualitzar  els protocols d’actuació en relació  a la COVID-
19  i facilitar la informació als treballadors del centre i a les famílies 

Equip directiu 
 

Aplicar i avaluar els protocols d’actuació en relació a la COVID-19  

Programar activitats curriculars i complementàries que 
desenvolupin hàbits  saludables. 

Equips docents 

Adaptar el currículum  i les programacions didàctiques a partir dels 
estàndards  d’aprenentatge avaluables 

Equips docents 

 

Desenvolupar les competències  digitals de l’alumnat i del professorat, impulsant el pla digital del centre com un recurs clau per a la planificació 
educativa i  integrant les eines de G Suite en el procés d’ensenyament aprenentatge. 

 

Indicadors d’assoliment Accions/Mesures per a la seva consecució Responsables Data de realització 

Altes d’usuaris en la plataforma  realitzades (professorat i alumnat) 
Grups i comunitats realitzats 
Estructura del drive: criteris per a la l’estructura, valoració de la 
funcionalitat. 
Ús de les carpetes compartides  (documents compartits, 
accessibilitat del professorat) 
 

Actualització de la plataforma G Suite del Centre: usuaris, 
estructura del drive de l’administrador, carpetes compartides.. 

 
 

Administrador 
Assessorament extern 

Durant tot el curs  
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% de famílies que han autoritzat l’ús de la plataforma educativa 
GSUite 

Informar les famílies   i sol·licitar les autoritzacions per a la creació 
d’usuaris. 

Equip Directiu Inici de curs 

Comprovar si s’ha dissenyat el site, valoració dels elements 
estructurals ,dels recursos recollits, ús per part del professorat i de 
l’alumnat. 

Disseny d’un site pedagògica per recollir recursos del centre 
 

Administrador 
Assessorament extern 

Durant tot el curs 

Participació en el programa PROA+ : hores d’assessorament 
rebudes, activitats realitzades per l’assessor 

Sol·licitar la participació en el programa PROA+.    

Núm. i % de professorat que ha realitzat formació d’actualització  en 
eines digitals. Continguts treballats 
Valoració  per part del professorat de la formació rebuda i 
propostes  de millora 

Formació del professorat, principalment en eines G Suite com a 
plataforma elegida pel centre pel desenvolupament del pla digital 

 

Claustre  
CEP STEAM 
 

Al llarg del curs segons 
convocatòria de cursos 

Núm. i % professorat que ha utilitzat aplicacions de GSuite en la 
pràctica educativa. 
Núm.   I % d’alumnat que s’ha utilitzat aplicacions de GSuite en el 
procés d’aprenentatge. Avaluació de la competència digital de 
l’alumnat. 
Aplicacions utilitzades i valoració de les mateixes per part del 
professorat, alumnat i famílies. 

Transferir els coneixements  adquirits a l’aula  : utilització de 
classroom, site, meet... 

Professorat Al llarg del curs 

Ús del correu electrònic de la plataforma:  Utilitzar la plataforma  de G Suite per establir comunicacions amb 
les famílies  

 Tutors 
Equip Directiu 

Durant tot el curs 

Funcionalitats introduïdes en la  gestió i organització del centre. 
% d’utilització i valoració de la utilitat. 
% de famílies donades d’alta alta algestib 
Grau d’utilització per part de les famílies 

Incorporació  de funcionalitats del gestib en la gestió i organització 
del centre.  
Fomentar l’ús del gestib per part del les famílies 

 Equip Directiu 
Personal del centre  

Durant tot el curs 

Actuacions realitzades:  Equips adquirits, incidències comunicades a 
la Conselleria (% de resolucions favorables, actualitzacions de 
programari realitzades ...) 

Adquisició, reposició i manteniment  dels equips  tecnològics Coordinació TIC 
Equip Directiu  
Empresa ICONO 

Durant tot el curs 

 
 

Generar a través de la participació en el Programa de Millora i Transformació de Centres estratègies que permetin la millora i transformació del centre,  tant 
en l’àmbit pedagògic com en el de gestió. 

 

Indicadors d’assoliment Accions/Mesures per a la seva consecució Responsables Data de realització 

Sessions realitzades, temes tractats. 
Aportacions del centres. 
Valoració de l’aprofitament de les sessions 

Participar en les sessions del grup de treball  de Menorca.  
 

Directora 
Cap d’estudis  

 Segons  calendari  del PMT 
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Sessions realitzades, temes tractats.  Valoració de l’aprofitament de 
les sessions 

Realitzar sessions de treball amb l’assessora del  PMT  (redacció 
d’objectius, indicadors d’avaluació...) 

Directora 
Cap d’estudis 
Assessora PMT 

Durant el curs escolar 

Núm.de processos  registrats a la sistemàtica 
Relació de la documentació revisada i/o elaborada 

Donar impuls a la  sistemàtica del centre (processos, 
documentació, registres... ) a partir de l’eina proporcionada pel  
PMT  

Directora 
Cap d’Estudis 

Durant el curs escolar 

Avaluacions realitzades. 
Valoració dels indicadors 
Valoració dels instruments 

Introduir l’autoavaluació de centre: priorització d’aspectes a avaluar, 
indicadors,  elaboració  d’instruments . 

Equip Directiu 
Assessora PMT 

Durant el curs escolar 

 
 

 Millorar el clima de convivència al centre, incrementant les competències socials de l’alumnat, afavorint l’adquisició de valors i la participació, implicació i 
responsabilitat compartida entre professorat, famílies i alumnat.  

 

Indicadors d’assoliment Accions/Mesures per a la seva consecució Responsables Data de realització 

- Veure Accions anuals del Pla de Convivència 
 

Revisió  i aplicació del pla de convivència Veure Accions anuals del 
pla de convivència) 

  

- Núm de sessions destinades a la tutoria individual en l’horari 
personal de les tutores 

- Núm de tutories individualitzades  realitzades per cada tutora. 

- Necessitats de l’alumnat detectades a les tutories 
individualitzades: situacions de conflicte al grup, 
personals ,familiars, socials,  acadèmiques...  Número de 
situacions que han millorat  

- Documents elaborats, valoració de la seva aplicació i propostes 
de millora.  

- Grau de satisfacció de l’alumnat  

Dinamització de les  tutories individualitzades i  elaboració 
d’instruments per a les entrevistes individuals.  

Tutores 
Coordinadors de cicle 

Al llarg del curs. 
Avaluació trimestral.  
 

- Percentatge d’assistència a les reunions generals de pares i 
mares. 

- Número d’entrevistes realitzades per les tutores i els mestres 
especialistes. 

- Necessitats detectades a les reunions de coordinació amb les 
famílies de caire personal, acadèmic, social, de conflicte... 
Número de situacions que ham millorat.  

- Documents elaborats, valoració de la seva aplicació i propostes 
de millora.  

- Grau de satisfacció de les famílies  recollit a través d’un 
qüestionari d’avaluació de la convivència a centre 

Millorar la coordinació amb  les famílies dins del pla d’acció tutorial 
i  afavorir  la relació amb els mestres especialistes. 

Elaboració d’un document per recollir les informacions de les 
reunions amb les famílies. 

Coordinadors de cicle 
Cicles 
CCP 

Al llarg del curs.  
Avaluació trimestral. 
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4-ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE  

4.1 ORGANIGRAMA DEL CENTRE.  (VEURE ANNEX 1) 

4.2 CALENDARI  ANUAL (VEURE ANNEX 2) 

4.3  HORARI GENERAL DEL CENTRE 

 Horari 

Escola Matinera 7:50 a 9:00 

Horari lectiu 9:00 a 14:00 

Horari complementàries (professorat) 8:00 a 9:00 

 

4.4 CRITERIS PEDAGÒGICS PER A L’ELABORACIÓ DELS HORARIS DEL CENTRE (ALUMNAT I 
PROFESSORAT) 

Horaris alumnat 

- Iniciar les activitats de la setmana amb la tutora (sempre que sigui possible). 
- Que a cada grup incideixi el menor nombre possible de mestres, sempre en funció dels especialistes i 

mestres amb càrrec directiu. 
- Combinar els horaris de les diferents àrees o activitats segons el nivell d’esforç i atenció que requereixin.  
- Alternar les sessions de les diferents àrees. 

- Respectar el caràcter globalitzador de l’etapa d’Ed. Infantil. 

Horaris del professorat 

- Mantenir, sempre que ha estat possible,  la continuïtat de les tutories durant dos cursos acadèmics  en  
educació primària i tres en d’educació infantil 

- Assignar els horaris de coordinacions en funció de la disponibilitat del professorat una vegada 
confeccionats els horaris dels grups i tenint en compte l’experiència prèvia i/o coneixements del 
professorat. 

- Destinar un temps per a les coordinacions de l’UOEP (horari complementàries) i equip directiu.  
 

Horaris de suport 

- Prioritzar els suports als grups amb ràtios més elevades. 

- Prioritzar els suports segons el número d’alumnat amb nese. 

Horaris complementàries (professorat) 

- Les hores d’obligada permanència al centre s’han establert a proposta de l’equip directiu, oït el claustre, 
tenint en compte les reduccions horàries de les mestres majors de 55 anys i  els següents aspectes: 

- Les reunions de claustre es convocaran preferentment el primer dimecres de cada mes (mentre no 
canviïn les condicions sanitàries es faran de manera telemàtica) 

- Les  reunions del cicles i equips docents  es convocaran  segons calendari establert . 

- L’horari d’atenció a les famílies  serà els dimecres.  
 

4.6 SUBSTITUCIONS DELPROFESSORAT 

 

S’han tingut dificultats a l’hora d’elaborar l’horari de substitucions derivades del fet d’haver augmentat el 
número de grups. De manera general les substitucions les realitzarà la cap d’estudis  
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4.7 CALENDARI DE REUNIONS (VEURE ANNEX 3) 

4.7  ORGANITZACIÓ I TORNS DE VIGILÀNCIA DE PATIS  (VEURE PLA DE CONTINGÈNCIA PAG.11 ) 

4.9 ESTAT DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS 

Necessitats d’equipaments 
 
Actuacions previstes Responsable 

Manteniment equipaments tecnològics Comunicació d’incidències a la CEUR 
Coordinació amb l’empresa ICONO 

Coordinadora 
TIC 

Adquisició d’equipaments tecnològics Adquirir o substituir material segons 
pressupost 

Equip directiu 
Coordinadora 
TIC 

Ampliació fons biblioteques d’aula Adquirir llibres  per a les biblioteques d’aula 
segons pressupost del centre 

Equip directiu 
Professorat 

 

 

 

Estat de les instal·lacions Actuacions previstes Responsable 

Reparacions de manteniment Comunicació  a l’ajuntament Equip directiu 
Conserge 

Arranjament de les deficiències del gimnàs 
(font del pati, pressió dutxes, evacuació 
aigua vestuaris...) 

Comunicació a l’Ibisec (Jordi Picot) Equip Directiu 

 

 

5-PLA PER A L’AVALUACIÓ, SEGUIMENT I VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS  

5. 1  AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT 

Per dur a terme l’avaluació de l’alumnat es realitzen les següent actuacions: 

- Avaluació inicial de competències lingüístiques i matemàtiques a tots els grups de primària. 
- Avaluació  formativa al llarg del curs. 
- Avaluació sumativa a final de curs. 
- Avaluacions de diagnòstic a 6è de primària (segons programació IAQSE o de manera interna aplicant 

proves alliberades) 
- • Aplicació del pla d’acció tutorial  (seguiment individualitzat de l’alumnat a partir de les reunions de 

nivell, reunions  d’avaluació i  tutories individualitzades.  

 

L’avaluació és  contínua i a les programacions docents i d’aula es recullen els criteris de qualificació i els 
instruments d’avaluació de cada àrea i/o unitat didàctica. Es realitzen les adaptacions de les programacions 
de manera individualitzada per a l’alumnat amb necessitats educatives específiques.  

Cada trimestre s’elabora un informe individual, dirigit a les famílies en el queden recollits, a més de la 
qualificació de l’àrea, els principals aspectes treballats durant el trimestre, les necessitats de millora de cada 
alumne/a . 
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5. 2  CALENDARI D’AVALUACIONS  

 

 Grup Avaluació inicial Primer trimestre Segon trimestre 

 
Avaluació inicial  
 
Reunions de 
seguiment 

 
 

1PRI A 13-10-20 05-11-20 08-02-21 

1 PRI B 08-10-20 09-11-20 09-02-21 

2PRI 07-10-20 10-11-20 11-02-21 

3PRI A 06-10-20 03-11-20 10-02-21 

3PRI B 05-10-20 04-11-20 15-02-21 

4PRI A 05-10-20 05-11-20 08-02-21 

4PRI B 08-10-20 09-11-20 11-02-21 

5PRI A-B 07-10-20 03-11-20 09-02-21 

6PRI A-B  06-10-20 04-11-20 10-02-21 

 Grup 1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació/ordinària 

Reunions d’avaluació 
 

4EI 09-12-20 16-03-21 03-06-21 

5EI 10-12-20 17-03-21 07-06-21 

6EI 15-12-20 23-03-21 08-06-21 

1PRI A 09-12-20 16-03-21 03-06-21 

1 PRI B 10-12-20 17-03-21 07-06-21 

2PRI 14-12-20 18-02-21 10-06-21 

3PRI A 16-12-20 24-03-21 09-06-21 

3PRI B 17-12-20 22-03-21 14-06-21 

4PRI A 10-12-20 18-02-21 08-06-21 

4 PRI B 14-12-20 22-03-21 10-06-21 

5PRI A-B 15-12-20 23-03-21 09-06-21 

6PRI A-B 16-12-20 24-03-21 15-06-21 / 16-06-21 

  1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació/ordinària 

 Emissió d’informes  22-12-20 31-03-21 22-06-21 

 

5. 3  INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES 

 

Caràcter de la informació Temporalització Responsables 

Reunió generals  d’inici de curs 
Abans d’inici de les activitats lectives 

Tutores  
Equip Directiu 

Reunions extraordinàries per seguiment del grup, 
sortides extraordinàries... 

Segons necessitats de cada grup.  
Es comunicarà la data i el motiu de la reunió a la 
cap d’estudis. 

Tutores 

Entrevista familiar d’incorporació al centre o canvi 
d’etapa.  

A l’inici del curs escolar als grups de 4t 
d’educació infantil i 1r de primària 

Tutores 

Entrevistes familiars Sempre que sigui necessari a petició de les 
famílies o del professorat. 
Horari d’atenció: Dimecres de 8:00 a 9:00 

Tutores 
Mestres especialistes 
Orientadora i PTSC 

Lliurament individual d’informes (Segons ROF) 1r-3r- i 5è (com a mínim primera avaluació) 
2n-4t i 6è (com a mínim a final de curs) 

Tutores 

5. 5  ANÀLISI, SEGUIMENT I VALORACIÓ DELS RESULTATS  

Indicadors Actuacions Responsables Data de realització 

- Valoració de la planificació anual. 

- Percentatge d’actes  correctament 
emplenades lliurades a la cap d’estudis. 

- Dates de presentació  dels informes 
d’anàlisi de resultats al claustre i  consell 
escolar. 

- Documentació sobre mesures adoptades 
(propostes i valoració). 

 

Coordinació i supervisió de les 
reunions d’avaluació. 
Revisió dels acords de les sessions 
d’avaluació. 

Cap d’estudis Inici de curs 
(Calendaris de 
reunions) 
Al final de cada 
avaluació 

Participació a les sessions d’avaluació 
inicials i trimestrals aportant la 
informació necessària per l’avaluació 
individual i del grup. Propostes de 
millora 

Equip de nivell Segons calendari 
establert 

Elaboració de l’acta d’avaluació  Tutores Finalitzada la reunió 
d’avaluació 
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Indicadors Actuacions Responsables Data de realització 

Anàlisi i valoració dels resultats 
acadèmics: Recollida d’actes, anàlisi 
de dades, elaboració de l’informe,  
lliurament als equips docents, 
presentació al claustre i consell 
escolar . Recollida de propostes de 
millora 

Cap d’estudis Finalitzada cada 
avaluació. 

 Seguiment i valoració de les mesures 
adoptades 

Equip de nivell Entre avaluacions 

 

5. 6  PLA DE COORDINACIÓ ENTRE EQUIPS DOCENTS, CICLES I CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I 
SECUNDÀRIA. 

 

Realitzar un traspàs d’informació que permeti la presa de decisions per aconseguir l’adaptació de 
l’alumnat als canvis de cicle o etapa 

 

Indicadors d’assoliment Accions/Mesures per a la seva 
consecució 

Responsables Data de realització 

- Reunions realitzades i valoració de la 
informació recollida.  

Reunions de traspàs entre les 
tutores i/o equip de cicle 

Tutores 
Equips de nivell 

 Setembre 2020 
(Abans d’inici de les 
activitats lectives) 

Reunions de coordinació 
metodològica 

Coordinadors de cicle 
(Convocatòries i dinamització) 
Equips de cicle 

Segons calendari de 
reunions 

Reunions de traspàs amb els 
centres de procedència  de 
l’alumnat. (EI) 

Tutores EI4 
Equip de suport 

Final de curs 

Reunions de traspàs amb els 
centres de destinació de 
l’alumnat (IES) 

Tutora 6è 
Equip de suport 
Orientadora 

Final de curs 

 

6-PROJECTES INSTITUCIONALS, PLANS DE CENTRE  

6.1  PLA D’ACTUACIÓ DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 

 

Fomentar el gust per la lectura a partir del treball d’un clàssic de la literatura infantil i juvenil 

 

Indicadors d’assoliment Accions/Mesures per a la seva consecució Responsables Data de realització 

- Valoració del llibre elegit (adequació  
de les versions als diferents nivells, 
valors treballats a partir de la lectura) 

- Relació de llibres adquirits 

- Relació i valoració de les activitats 
realitzades (adequació al nivell de 
l’alumnat, varietat de les activitats, 
grau de satisfacció de l’alumnat i del 
professorat) 

Proposar  el treball d’una obra de la 
literatura infantil i juvenil per treballar a 
nivell de centre. 

Membres CNL Primer trimestre 

Coordinar, amb l’equip directiu, l’adquisició 
de la dotació  de llibres i materials per  
realitzar les activitats 

CNL 
Equip directiu 

Primer trimestre 

Posar a l’abast del professorat propostes 
didàctiques  i recursos educatius per a la 
realització de les activitats relacionades amb 
el llibre elegit. 

CNL Primer i segon 
trimestre 
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Dissenyar i programar activitats 
relacionades amb el llibre elegit. 

Professorat  Segon i tercer 
trimestre 

Coordinar l’exposició de treballs i proposar 
l’ambientalització del centre amb motius 
relacionats amb el llibre llegit.  

CNL Segon i tercer 
trimestre 

 

 

6.2   ACCIONS ANUALS DEL PLA DE CONVIVÈNCIA  

 

Revisió i actualització del Pla de Convivència 

 

Indicadors d’assoliment Accions/Mesures per a la seva consecució Responsables Data de realització 

- Aspectes revistats del Pla de 
Convivència (% del document). 

- Valoració de la participació del 
professorat i les famílies (propostes 
fetes i recollides al document). 

- Grau de satisfacció del professorat i 
les famílies quant a la participació i 
consens del document.  

- Aprovació i publicació del Pla de 
Convivència (dates i mitjans de difusió) 

 

Dinamitzar la revisió i actualització del Pla 
de Convivència: convocar reunions, 
proposar temes a debat, estendre actes 

Equip Directiu Segons calendari de 
reunions. 
 
Aprovació i difusió 
tercer trimestre.  

Participar en la revisió i actualització del Pla 
de convivència. 

Professorat  

Recollir les aportacions del professorat i les 
famílies 

Comissió de 
convivència 

Elaboració del document final. Proposta 
d’aprovació. 

Comissió de 
convivència 

 

Realitzar activitats per analitzar el clima d’aula i de convivència general del centre 

 

Indicadors d’assoliment Accions/Mesures per a la seva consecució Responsables Data de realització 

- Percentatge de tutores que han aplicat 
el CESC  

- Mesures derivades de l’aplicació del 
CESC 

Col·laborar amb les tutores d’educació 
primària en l’aplicació i anàlisi del CESC. 
Recollida de les dades de tots els grups. 

Comissió de 
convivència 

 Primer trimestre 
 

Aplicar el CESC i anàlisis dels resultats.  Presa 
de decisions. 

Tutores PRI Primer trimestre 

- Grau d’adequació de l’enquesta 
elaborada (concreció dels aspectes a 
recollir, facilitat de resposta per part 
de l’alumnat, adequació als nivells) 

- Valoració de l’estat general de 
convivència al centre. 

- Relació de propostes de millora 
recollides. 

Recollida de la percepció de l’alumnat en 
relació a la convivència al centre a partir de 
la realització d’una enquesta. 
 
Anàlisi dels resultats, comparació amb 
l’enquesta realitzada el curs passat. 
 
Proposar actuacions per millorar a partir de 
l’anàlisi dels resultats. 

Comissió de 
convivència 

Segon trimestre 

- Percentatges de participació de les 
famílies 

- Grau d’adequació de l’enquesta 
elaborada (concreció dels aspectes a 
recollir, facilitat de resposta per part 
de de les famílies) 

- Valoració de l’estat general de 
convivència al centre. 

- Relació de propostes de millora 
recollides. 

Grau de satisfacció de les famílies en relació 
a la convivència al centre a partir de la 
realització d’una enquesta. 
 
Prendre decisions sobre el format de 
l’enquesta per afavorir la màxima 
participació 
 
Anàlisi dels resultats, comparació amb 
l’enquesta realitzada el curs passat. 
 
Proposar actuacions per millorar a partir de 
l’anàlisi dels resultats. 

Comissió de 
convivència 

Tercer trimestre 
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6.3   PLA D’ACTUACIÓ DE LA UNITAT EDUCATIVAI PSICOPEDAGÒGICA (ANNEX 4) 

 

6.4  PLA D’ACTUACIÓ EN RELACIÓ A LES EINES TECNOLÒGIQUES  

 

Optimitzar la utilització d’eines tecnològiques de suport pedagògic i la seva gestió 

 

Indicadors d’assoliment Accions/Mesures per a la seva consecució Responsables Data de realització 

Percentatge de professorat que ha realitzat 
cursos de l’IBSTEAM.  
Cursos realitzats 
Sessions de formació interna realitzades. 
Percentatge de professorat assistent. 
Aspectes treballats 

Formació del professorat cursos IBSTEAM 
Formació interna del professorat 

Professorat 
Coordinadora TIC 

Al llarg del curs 

Grau d’utilització del Classroom 
Comprovar si s’han creat Site i valoració de 
la utilització pedagògica. 
Ús de les videoconferències com a suport 
pedagògic en cas de quarantena o 
confinament (Númi valoració) 
 

Transferència  a l’aula  de les eines G Suite Professorat Al llarg del curs 

 

Optimitzar la utilització d’eines tecnològiques com a mitjà de comunicació i de gestió de centre 

 

Indicadors d’assoliment Accions/Mesures per a la seva consecució Responsables Data de realització 

 
Grau d’utilització del gestib per part del 
professorat en les utilitats de : marcatge, 
reserva d’espais i activitats 
complementàries. 
 

Utilitzar  el gestib  per realitzar el seguiment 
de l’assistència al centre del professorat. 

Cap d’estudis 
Professorat 
  

Al llarg del curs 

Utilitzar el gestib per  gestionar les activitats 
complentàries del centre 

Ulitzar el  gestib per gestionar els permisos 
del professorat 

Percentatges de famílies que han sol·licitat 
d’activació del gestib 
Estadístiques d’ús del gestib per part  de les 
famílies 

Dinamitzar l’ús del gestib per part de les 
famílies 

Equip Directiu 
Tutores 
Famílies 

Al llarg del curs 

 

6.6   PLANS PER AL REVISIÓ, SEGUIMENT O MODIFICACIÓ DELS PROJECTES INSTITUCIONALS 

 

Documents Estat Previsió 2020-21 Responsables 

Projecte Educatiu de Centre  Data d’aprovació  2014-15 Aplicació Equip Directiu 
Personal del centre 

Pla de contingència Aprovat juliol 2020 
Revisat octubre 2020 

Aplicació i revisions Equip Directiu 
Personal del centre  

Documents adjunts 

Concreció curricular Data d’aprovació 30-06-16 Aplicació Professorat 

Programacions docents Data d’aprovació model curs 15-
16 

Revisió anual Professorat/Coor. cicles 
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Documents Estat Previsió 2020-21 Responsables 

ROF Aprovat curs 11-12.  
 

Aprovació i difusió Equip Directiu 
Comunitat educativa 
(aportacions) 

Pla de Convivència Data d’aprovació curs 11-12 En procés de revisió i 
aprovació 

Coordinació de 
convivència 
Comunitat Educativa 
(aportacions) 

Pla d’emergències Elaborat per empresa externa Aplicació Equip directiu 

Projecte Lingüístic Data d’aprovació curs 2016-17 Aplicació Equip directiu 
CNL 
Professorat. PND 

Pla d’acollida Data d’aprovació 30-06-16 Aplicació Equip directiu 
Professorat. PND 

Pla d’acció tutorial Data d’aprovació curs 12-13 Revisió del procés de 
tutorització indiv. 

Equip directiu 
Tutores 

Pla d’atenció a la diversitat Data d’aprovació curs 16-17 Aplicació. Equip directiu 
UOEP 
Professorat. ATE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

            

 

Directora 

Francisca Mª Rodríguez Anglada 

Secretària 

Ester Servera Pascual 

CLAUSTRE/Claustre  Pedagògic 

 

Marta Cantarellas 
Helena Cortés Ripoll 

Joana Mª Florit Torres 

Karina Florit Llorens 
Kirstie Ford 
Regina Jodra Nadal 

Begoña Llufriu Cuadros 
Paula Mas Aguiló 

Maria Rosa Mercadal Franco 

Josep Mª Piris Juanedaç 
Queralt  Pey  Cos 

Rita Pons Cardell 

Pepi Quintana Busquets 
Beatriz Domínguez   

Susana Rihuete Caules  
Francisca Mª Rodríguez Anglada 
Francesca Román Campins 

Ester Servera Pascual 

Maria Torres Salord 

Conserge 
Jaume Benejam Sales 

CONSELL ESCOLAR 

 

Equip Directiu: 
Francisca Rodríguez Anglada 

Regina Jodra Nadal 

Ester Servera Pascual 
Representants professorat 

Maria R Mercadal Franco 

Pepi Quintana Busquest 
Rita PonsCardell 

Josep M Piris Juaneda 

Francesca Román Campin 

Representats pares/mares 

Mª Esther Bosch Moll 

Ana Mª Gorrias Pons 
Meritxell  Janer Barber 

Eva Mª Serrano  Milla 
Representant APIMA 
Susagna Torres Termes 

Representant Ajuntament 

Andreu Bosch Mesquida 

Representant   no docents 

Jaume Benejam Sales 

MESTRES ESPECIALISTES 

  E. Física    Llengua Anglesa 
  Ester Servera             Kirstie Ford// Marta Cantarellas 

UOEP 

Francisca A Bagur (Orient.) 

Dolors Lafarga(PTSC) 
Begoña Llufriu (PT) 

Pepi Quintana (AL) 

Joana M Florit (AD) 
Karina Florit (PT) 

Margarida Coll (ATE) 

 

Comissió Permanent 

Francisca M Rodríguez (Pres.) 

Regina Jodra (C. Estudis) 

Ester Servera (Sec.) 
Josep M  Piris Juaneda (Prof.) 

Eva Mª Serrano  (rep pares) 

 

AJUNTAMENT 

A Complementàries 

Regina Jodra Nadal 

APIMA 

Presidenta : 

Esther Anglada 

Escola Matinera 

Mònica  Bosch Pons 

Cap d’estudis 

Regina Jodra Nadal 

Comissió de Convivencia 

Joana M Florit  (Coord.) 

Francisca M Rodríguez (Dir) 

Regina Jodra  (Cap d’estudis 
Francisca A Bagur (Orientadora) 

Jaume Benejam Sales (No docents) 

Susagna Torres (Pares i mares) 

CEIP PINTOR TORRENT 

CURS 2020-21 

 

Coordinadora TICS 

Francisca M Rodríguez 

 

Primer cicle 

Coord. Helena Cortès 

 

Susana Camps 

Begoña LLufriu 
Maria Rosa Mercadal 

Pepi Quintana 

Marta Cantarellas 

Segon cicle 

Coord. Josep Piris 

 

Kirstie Ford 

Joana M Florit 

Rita Pons 
Francisca  M Rodríguez  

Francesca Román 

Ester Servera 
 

Representant CEP 

Regina Jodra Nadal 

 

C. Foment Lectura 

 

Susana Camps 

Regina Jodra 

BegoñaLLufriu 

Maria Rosa Mercadal   

Susana Rihuete 

Educació Infantil 

Coord. Susana Rihuete 

 

Regina Jodra 

Susana Rihuete 

Maria Torres 
Karina Florit 

 



No lectiu  Festa escolar unificada 

 

 
Curs 2020-2021 

2020 

 dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg. 

S
e
t
e
m

b
r
e
  1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 1 2 3 4 

O
c
t
u

b
r
e
 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 20 30 31 1 

N
o
v
e
m

b
r
e
 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

D
e
s
e
m

b
r
e
 

30 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 
 

Calendari Escolar 

CEIP PINTOR TORRENT 
 

 

 dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg. 

M
a
i
g

 

 
1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

J
u

n
y
 

31 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30  

 

10 de setembre: Inici infantil, primària, EE, ESO i 

batxillerat. 

 

Dies no lectius de lliure elecció 

2 de novembre 

8 de gener 

2 de març 

24 de maig 

 

22 de juny: Final de curs infantil, primària.  

 
Total de dies lectius d’ensenyaments bàsics: 176 

2021 

 dl.  dc. dj. dv. ds. dg. 

G
e
n

e
r
 

 
   

      10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

F
e
b

r
e
r
        

  10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

M
a
r
ç
 

       

  10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

A
b

r
i
l
 

     10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 
 

 



CALENDARI REUNIONS CURS 2020 – 2021

SETEMBRE OCTUBRE
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg

1
CLAUSTRE

2 3 4 5 6 1 2
UOEP

3 4

7 8
CICLE / NIVELL

9
FAMÍLIES

10 11
UOEP

12 13 5
R.AV.INICIAL 3R B

R.AV. INCIAL 4T A

CICLE / NIVELL 6
R.AV.INICIAL 3R A
R.AV. INCIAL 6È

FAMÍLIES 7
R.AV.INICIAL 2N
R.AV. INCIAL 5È

8
R.AV. INCIAL 1R B
R.AV. INCIAL 4T B

9
UOEP

10 11

14
PROVES INICIALS

15
CICLE / NIVELL

16
FAMÍLIES

17 18
UOEP

19 20 12 CICLE / NIVELL13
R.AV. INCIAL 1R A

14
FAMÍLIES

15 16
UOEP

17 18

21 22
CICLE / NIVELL

23
FAMÍLIES

24 25
UOEP

26 27 19 20
CICLE / NIVELL

21
FAMÍLIES

22 23
UOEP

24 25

28 29
CICLE / NIVELL

30
FAMÍLIES

CLAUSTRE

26 27
CICLE / NIVELL

28
FAMÍLIES

CLAUSTRE

29 30
UOEP

31

DATA LÍMIT PROGRAMACIONS

NOVEMBRE DESEMBRE
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg

1 1
CICLE / NIVELL

CONVIVÈNCIA

2
FAMÍLIES

3 4
UOEP

5 6

2 CICLE / NIVELL 3
NIVELL 3R A
NIVELL 5È

FAMÍLIES 4
NIVELL 3R B
NIVELL 6È

5
NIVELL 4T A
NIVELL 1R A

6
UOEP

7 8 7 8 FAMÍLIES 9
R. AVAL. EI 3

R. AVAL. 1R A

10
R. AVAL.  EI 4
R. AVAL. 1R B
R. AVAL. 4T A

11
UOEP

12 13

9
NIVELL 4T B
NIVELL 1R B

CICLE / NIVELL10
NIVELL 2N

11
FAMÍLIES

12 13
UOEP

14 15 14
R. AVAL. 2N

R. AVAL. 4T B

CICLE / NIVELL15
R. AVAL. EI5
R. AVAL. 5È

FAMÍLIES 16
R. AVAL. 3R A

R. AVAL. 6È

17
R. AVAL. 3R B

FAMÍLIES 18
UOEP

19 20

16 17
CICLE / NIVELL

18
FAMÍLIES

19 20
UOEP

21 22 21
FAMÍLIES

CICLE / NIVELL22
FAMÍLIES

23 24 25 26 27

23 24
CICLE / NIVELL

25
FAMÍLIES

CLAUSTRE

26 27
UOEP

28 29 28 29 30 31

30

GENER FEBRER
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg

1 2 3 1 2
CICLE / NIVELL

 3
FAMÍLIES

4 5 6 7

4 5 6 7 8 9 10 8
NIVELL 1R A
NIVELL 4T A

CICLE / NIVELL 9
NIVELL 1R B
NIVELL 5È

FAMÍLIES 10
NIVELL 3R A
NIVELL 6È

11
NIVELL 2N

NIVELL 4T B

12
UOEP

13 14

11 12
CICLE / NIVELL

13
FAMÍLIES

14 15
UOEP

16 17 15
NIVELL 3R B

16
CICLE / NIVELL

17
FAMÍLIES

CLAUSTRE

18 19
UOEP

20 21

18 19
CICLE / NIVELL

20
FAMÍLIES

21 22
UOEP

23 24 22 23
CICLE / NIVELL

24
FAMÍLIES

25 26 27 28

25 26
CICLE / NIVELL

27
FAMÍLIES

CLAUSTRE

28 29
UOEP

30 31

MARÇ ABRIL
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg

1 2 3
FAMÍLIES

4 5
UOEP

6 7 1 2 3 4

8 9
CICLE / NIVELL

CONVIVÈNCIA

10
FAMÍLIES

CLAUSTRE

11 12
UOEP

13 14 5 6 7 8 9 10 11

15 CICLE / NIVELL16
R. AVAL. EI 3

R. AVAL. 1R A

FAMÍLIES 17
R. AVAL. EI 4

R. AVAL. 1R B

18
R. AVAL. 2N

R. AVAL. 4TA

19

UOEP

20 21 12 13
CICLE / NIVELL

14
FAMÍLIES

15 16
UOEP

17 18

22
R. AVAL. 3R B
R. AVAL. 4T B

CICLE / NIVELL23
R. AVAL. EI 5

R. AVAL. 5È

FAMÍLIES 24
R. AVAL. 3R A

R. AVAL. 6È

25 26
UOEP

27 28 19 20
CICLE / NIVELL

21
FAMÍLIES

22 23
UOEP

24 25

29
FAMÍLIES

CICLE / NIVELL30
FAMÍLIES

31
FAMÍLIES

26 27
CICLE / NIVELL

28
FAMÍLIES

CLAUSTRE

29 30
UOEP

MAIG JUNY
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg

1 2 1
CICLE / NIVELL

CONVIVÈNCIA

 2
FAMÍLIES

3
R. AVAL. EI 3

R. AVAL. 1R A

4
UOEP

5 6

3 4
CICLE / NIVELL

5
FAMÍLIES

6 7
UOEP

8 9 7
R. AVAL. EI 4

R. AVAL. 1R B

CICLE / NIVELL 8
R. AVAL. EI 5

R. AVAL. 4T A

FAMÍLIES 9
R. AVAL. 3R A

R. AVAL. 5È

10
R. AVAL. 2N

R. AVAL. 4T B

11
UOEP

12 13

10 11
CICLE / NIVELL

12
FAMÍLIES

13 14
UOEP

15 16 14
R. AVAL. 3R B

CICLE / NIVELL15
R. AVAL. 6È

FAMÍLIES 16
R. AVAL. 6È

17 18
UOEP

19 20

17 18
CICLE / NIVELL

19
FAMÍLIES

20 21
UOEP

22 23 21 22
CICLE / NIVELL

23 24 25 26 27

24 25
CICLE / NIVELL

26
FAMÍLIES

CLAUSTRE

27 28
UOEP

29 30 28
FAMÍLIES

29
FAMÍLIES

30
CLAUSTRE

31
R. AVAL. 4T EI



ANNEX 4-   PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

 

Activitat Grup 

Els animals del lloc. Camp d'aprenentatge Es Pinaret. 4t EI - A 

Art contemporani i emocions 4t EI - A 

Robo tica 4t EI - A 

Taller de Salut-COVID-19 4t EI - A 

Taller de Salut-COVID-19 5e  EI - A 

Qui viu a l'albufera? 5e  EI - A 

Robo tica educativa 5e  EI - A 

Art contemporani i emocions 5e  EI - A 

Taller de Salut-COVID-19 6e  EI - A 

Els animals des Pinaret 6e  EI - A 

Fem d’arqueo legs 6e  EI - A 

L' art contemporani i les emocions 6e  EI - A 

Sortida Es Pinaret 1r EP - A  1r EP - B 

L'hort (Camp d'aprenentatge Es Pinaret) 1r EP - A  1r EP - B 

Taller :Atencio  plena 1r EP - A 

Taller:  tinença responsables d'animals 1r EP - A 

Taller :Ens comuniquem amb les mans 1r EP - A 

Exposicio  de Jofre al Roser 1r EP - A 

Taller de Salut-COVID-19 1r EP - B 

Obrint portes: Atencio  plena 1r EP - B 

Obrint portes: Tinença responsable d'animals. 1r EP - B 

Obrint portes: Ens comuniquem amb les mans. 1r EP - B 

Exposicio  Horitzo  Rafel Jofre 1r EP - B 

Excursio  a un poblat prehisto ric i Naveta 2n EP - A 

Taller de Salut-COVID-19 2n EP - A 

Els animals del lloc. Camp d'aprenentatge Es Pinaret. 2n EP - A 

Excavem i investiguem com arqueo legs 2n EP - A 

Pintem Mamuts. Art Primer 2n EP - A 

Ens comuniquem amb les mans 2n EP - A 

Els exploradors de la natura 2n EP - A 

Exposicio  Horitzo . Rafael Jofre 2n EP - A 

Taller de Salut-COVID-19 3r EP - A 

Escacs a l'escola 3r EP - A 

"L'hort" (Es Pinaret) 3r EP - A 

Exposicio  Horitzo  de Rafael Jofre 3r EP - A 

Espectacle "H2 O" 3r EP - A 

Taller de Salut-COVID-19 3r EP - B 

Escacs a l'escola 3r EP - B 

Exposicio  Horitzo  de Rafael Jofre 3r EP - B 

Streaming H2O Teatre Principal 3r EP - B 

Taller de Salut-COVID-19 4t EP - A 

Descobrint la ciutat antiga de Iamo a Ciutadella, visita pel nucli antic. 4t EP - A 

Escacs a l'escola 4t EP - A 

Coneixent el medi i descobrint la vida de la Vall 4t EP - A 

Taller de roques 4t EP - A 

Exposicio  Rafel Jofre 4t EP - A 

Taller de Salut-COVID-19 4t EP - B 



Descobrim la ciutat antiga. De Iamo a Ciutadella, 4t EP - B 

Escacs a l'escola 4t EP - B 

Coneixent el medi i descobrint la vida de la Vall 4t EP - B 

Visita a l'exposicio  Jofre 4t EP - B 

Taller de Salut-COVID-19 5e  EP - A 

Escacs a l'escola 5e  EP - A 

Visita a un far 5e  EP - A 

Exposicio  Rafel Jofre 5e  EP - A 

Taller de Salut-COVID-19 5e  EP - B 

Escacs a l'escola 5e  EP - B 

Visita a un far 5e  EP - B 

Exposicio  Rafel Jofre 5e  EP - B 

Poesia a les biblioteques 6e A 6e  EP - A 

Un ball d'hormones que em fa ballar el cap 6e A 6e  EP - A 

Glosat   6e  EP - B 

Poesia a les biblioteques 6e  B 6e  EP - B 

Un ball d'hormones que em fa ballar el cap 6e  B 6e  EP - B 

Glosat   6e  EP - B 

Taller de Salut-COVID-19 6e  EP -A 6e  EP-B   

Al sol, amb precaucio   6e  EP -A 6e  EP-B   

 

Altres  activitats organitzades per entitats com Ajuntament de Ciutadella, Consell  Insular, Fundacio  “La 
Caixa”... 

Celebracions  conjuntes de centre segons instruccions de la Conselleria d’Educacio , Universitat i 
Recerca i la  Conselleria de  Salut i Consum 

 



PLA ACTUACIÓ DE LA UNITAT EDUCATIVA I PSICOPEDAGÒGICA  
CURS 2020-2021 

 

PLA D’ACTUACIÓ CEIP PINTOR TORRENT 
(07007701)  

 

 

MARC LEGISLATIU 
 

DECRET 39/2011 que regula l’atenció a la diversitat. 

Instruccions dels serveis d’orientació educativa de l’actual curs.  

Segons dicta l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 22 de maig de 2019 per la qual es regula el 
funcionament dels serveis d’orientació educativa, social i professional de les Illes Balears el centre compta amb una 
Unitat d’orientació educativa i psicopedagògica (UOEP). Aquesta unitat és l’òrgan de coordinació docent i 
d’orientació responsable de garantir la intervenció psicopedagògica, d’assessorar el professorat i de contribuir al 
desenvolupament de l’orientació educativa i social de l’alumnat als centres docents sostinguts amb fons públics 
que imparteixin els ensenyaments d’educació infantil i educació primària, les quals passen a formar part de la 
plantilla dels centres educatius.  

Les unitats d’orientació educativa i psicopedagògica (UOEP) estan integrades per: especialista d’orientació 
educativa, PTSC adscrit a l’EOEP del seu sector, mestres PT, AL i AD del centre, i altres professionals com l’ATE i 
fisioterapeuta (o altres professionals que pogués necessitar l’alumnat d’acord amb les seves necessitats específiques 
de suport educatiu).  

Pla de contingència curs 20-21.  
1.DADES IDENTIFICATIVES DEL CENTRE. 

 

1.1 Membres que formen la UOEP:  

Aquest curs 2020-2021, en l’escenari B del Pla de contingència,  la UOEP està formada pels següents membres: 

- Una orientadora que no forma part del claustre del centre, compartida amb una altra escola. Els dimarts i 
divendres  fa la jornada sencera al centre. Menys el primer divendres de cada mes que es dedica a tasques de 
sector.  

- Una mestra +1 que també és la cap d’estudis del centre i només dedica una part del seu horari a l'atenció a 
l'alumnat amb NESE. Assisteix a les reunions de l'equip de suport també com a representant de l'equip 
directiu. 



- Una auxiliar tècnic educatiu, compartida amb una altre centre, 3 cops per setmana. Els dimecres, dijous i 
divendres es dedica al centre Pintor Torrent.  

- Una mestra +1 que atén al segon cicle d’EI.  

- Un fisioterapeuta, 1 cop per setmana per intervenció Dimarts de 8 a 9h.  Dimecres: 11 a 14h.  

- Una PTSC de l’EOEP, dimecres  de 8 a 14h, quinzenalment. I divendres de 8 a 9 h. mensualment.  

Aquest equip ( i les especialistes de suport del curs passat) es reuneix mensualment  els divendres  8 a 9 h. L’ATE hi 
assisteix quan és necessari i possible. 

Equips específics:  

- EADIVI: Dimarts de 12 a 13:00 h.  
- EADISOC: coordinació puntual semestralment.  
- UVAI-TEA: Un cop per setmana per determinar. 
- EAC: De forma puntual. 

Cronograma de l’orientadora: Veure horari al centre 

Inspector de referència: Jaume Mascaró  

 

1.2  Coordinacions 

Equip de suport 

Divendres mensual 
de 8 a 9h. 

Format pels mestres i professionals relacionats a l'apartat 1.1 i del centre i també els 
membres de l'anterior equip de suport. 

Treballar tenint en compte els objectius marcats d'aquest pla. 

Equip de suport 
específics/ 
coordinacions amb 
tutors/es 

Divendres de 8 a 9h 
per nivells   

 

Reunions per a la coordinació amb els tutors/es per nivells per a l’assessorament en 
l’atenció de l’alumnat vulnerable i a les seves famílies. Resposta educativa el més individual 
possible mitjançant adaptacions curriculars i mesures d’atenció a la diversitat.  

Orientació per a l’elaboració dels documents prescrits per la normativa pel que fa a 
alumnat amb NESE.   



Mestres de suport  

 

Acordar adaptacions d'objectius, continguts, avaluació i metodologia a treballar amb 
l'alumnat amb NESE. 

Col·laborar en la preparació de material per atendre la diversitat. 

Participar en les entrevistes amb les famílies. 

Fomentar la inclusió de l'alumnat amb NESE, proposant activitats més obertes o amb 
diferent nivell de complexitat per tal que tot l’alumnat pugui desenvolupar al màxim les 
seves capacitats en funció del seu NCC. 

Coordinació amb 
PTSC 

Divendres, de 9 a 10h quinzenalment.  

Equip docent de 
grup 

Quan estigui 
estipulat i/o sigui 
necessari 

Participar en les reunions de l'equip docent de cada grup on s'incideix, especialment pel 
seguiment de l'alumnat que presenta més necessitats específiques de suport educatiu. 

Col·laborar conjuntament amb tots els i les mestres amb les mesures a adoptar en cas 
necessari. 

Reunir-se a final de trimestre per comentar l’avaluació de l’alumnat. 

Serveis externs 

S’establirà en 
l’horari de l’OC 1h 
setmanal  

Propiciar i mantenir la coordinació i la intervenció de serveis i professionals externs, tan 
públics com privat,  i equips específics de la Conselleria (EADISOC, ECLA, SAED, 
SIMEFA, SIF, UCSMIA, pediatria, SEDIAP, jutjats, EAC, logopedes, pedagogues, 
psicòlogues…) amb mestres i alumnat del centre. 

 

2. Anàlisi de les necessitats del centre  
l  
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ANEE DEA AC CP/HE IT  Fsio PT AL +1 ATE  



AD 

Mest

ra 

supor

t 

EI4  1    1    4   4 

EI5  2    2    4 6  10 

EI6 2 1  1  2 2   4 3 1 10 

1r- A 1   1  1    2  5 7 

1r- B 2 1        2 2 3 7 

2n 2 3    3  1  4 5 3 13 

3r-A 1 1    0    2  2 4 

3r-B 1 1 1 2      2  2 4 

4t-A 1 4    1  1    3 4 

4t- B  2    1  1    3 4 

5è- A  1 1         2 2 

5È- 

B 

1 2      1    1 2 

6è-A 1 2    1  1     1 

6È-B 2 2      2    1 3 

T 14 23 2 4  9        

 

ALUMNAT PER NIVELLS:  1 aula per cada nivell d’EI. 2 aules per cada nivell d’EP, menys el 2n nivell. La ratio 
s’han reduït en funció al Pla de contingència, escenari B.  

PERSONAL DOCENT: el mateixos que en el curs passat. Més una mestra d’educació infantil  

SERVEIS QUE OFEREIX: 
 

Transport escolar : SI  
Escola matinera: SI de 7:50 a 9:00h  
Activitats extraescolars: NO  

Altres dades rellevants:  
1. L’equip directiu és el mateix que el curs anterior.  
2 Enguany s’han produït canvis a l’equip de suport del centre. Al, i PTs són tutores. La cap d’estudis i la nova 
mestra +1  del centre són persones de suport distribuïdes en els diferents cicles.  
4. L ’orientadora és la mateixa que el curs passat. 



5. La PTSC s’ha reincorporat. 
6. Comissions: Convivència, CCP.  

 

2 . CRITERIS I PROCEDIMENTS PELS QUALS S’HA CONCRETAT LA INTERVENCIÓ DE L’UOEP 

 El pla d’actuació s’ha elaborat per part de l’orientadora i revisat amb l’equip de suport i directiu, partint del marc 
normatiu. 

Les demandes per l’UOEP seran ateses intentant respectar l’ordre d’arribada d’aquestes. No obstant, es tindran en  
compte els següents criteris de priorització per les demandes a l’ orientadora:  

- Indicadors evidents de tenir alguna deficiencia.  

- Indicadors evidents de tenir altes capacitats.  

- Haver esgotat les mesures ordinàries (individualització del procés d’ensenyament- aprenentatge, activitats 
paral·leles, activitats graduades en complexitat, facilitació de coneixements anticipatoris, desdoblaments, 
repetició,....)  

- Tenir un desnivell curricular significatiu.  

- Els nivells més baixos, educació infantil i 1r cicle de primària, per facilitar la prevenció. 

 - Alumnat de sisè que es preveu que poden finalitzar etapa i passar així a secundària amb les orientacions 
educatives més adequades al seu procés d’ensenyament- aprenentatge.  

- En relació l’alumnat nouvingut, se’ls donarà temps a completar el procés d'adaptació.  
 

Pel que fa a la intervenció de les persones de suport es guiarà pel principi d’inclusió, fet que determina una 
modalitat de suport a aula coordinada i executada pel tutor/a.  

Es destinaran a cada grup les sessions de suport que es considerin necessàries, en funció de l'alumnat amb NESE que 
hi hagi i dels recursos disponibles. 

Hi haurà una única persona de suport de referència per cada nivell o etapa (EI, 1r, 2n, 3r)  

3 . CONCRECIÓ DE LA  INTERVENCIÓ DE L’UOEP 

Des dels serveis d’orientació s’han de desenvolupar funcions de suport especialitzat als centres que s’agrupen en 3 
grans blocs: centre, alumnat i famílies; i les funcions en relació al sector. Pel que fa a les funcions desenvolupades al 
centres es desglosen en els següents 3 àmbits d'actuacions: 



A)  Programes educatius d’actuació prescriptius 

BLOC 1. Atenció i intervenció als centres 
Objectiu1 : Participar i assessorar als òrgans del centre que vetllen per a l’atenció a la diversitat i la 
convivència del centre per a la millora de la qualitat de l'ensenyament i aprenentatge de l’alumnat.  

Actuacions:  

Participació en la Comissió de Convivència del centre. Participación en la CCP. Conducció i participació en les 
reunions de l’UOEP. Coordinació i gestió de les reunions amb els tutor/es com equip de suport específic. Coordinar 
i decidir actuacions i canvis metodològics encaminats a facilitar o afavorir la inclusió de l’alumnat, especialment amb 
NESE en el context de l’aula, en particular, i al centre, en general.  

Suport en l’elaboració del Pla de convivència.  

Aquest curs davant la desaparició de l’equip de suport s’ha decidit incrementar la coordinació amb les tutores  per 
oferir un major assessorament amb la intenció de recolzar l'elaboració de documents NESE, i dissenyar una resposta 
educativa individualitzada i ajusta per a l’alumnat amb dificultats.  En aquestes reunions hi participen les tutores, 
l’OC i els suport referents del grup/classe.  

Objectiu 2: Oferir suport al pla  d’acció tutorial  

Actuacions: Assessorament als tutors i tutores per a treballar amb l’alumnat prioritzant la dimensió emocional. 
Formació a nivell de centre. Assessorament i acompanyament per atendre a les famílies en les entrevistes que es 
realitzen al llarg del curs.  

 Objectiu 3: Assessorar al centre, les famílies i alumnat pel que fa a l’orientació acadèmica i professional.  

Actuacions: Activitats de tutoria compartida durant el tercer trimestre per recolzar la transició entre primària i 
secundària de l’alumnat de 6è d’EP. Entrevistes amb les famílies dels alumnes amb més dificultats que cursen 6è d’EP.  
Acompanyament i assessorament en les traspassos entre escoles i instituts.  

Revisió prescriptiva dels diagnòstics educatius per tal ajustar la resposta educativa en els centre de secundària, facilitar 
l’adaptació, coneixement, i atenció de l’alumnat amb NESE.  
 

 Bloc 2. Atenció i intervenció amb Alumnat 

Objectiu 1 : Detecció, avaluació i diagnòstic psicopedagògic de l’alumnat amb possibles NESE.  
Actuacions:  Seguiment del protocol de demandes d’avaluació, Entrevistes amb les famílies, ús de les eines 
d’avaluació per emetre un diagnòstic ajustat, protocols d’avaluació de la Conselleria. Devolució dels resultats 
obtinguts a les famílies, alumnes i mestres. Elaboració dels documents pertinents, i assessorament en la proposta 
educativa, d’escolarització… Mantenir el GESTIB actualitzat amb les dades de l’alumnat amb NESE.  
 

Objectiu 2: Donar el suport educatiu necessari, seguint el principi d’equitat, per part de les mestres de 
suport, fisioterapeuta, i ATE per garantir l’èxit en el procés d’ensenyament i aprenentatge de tot 
l’alumant, especialment aquells alumnes que mostrin dificultats ajustant la resposta educativa a les seves 



competències, mitjançant mesures d’atenció a la diversitat.  
Actuacions: Coordinació de l’equip de suport del centre per acordar actuacions. Distribució equitativa dels recursos 
de suport. Elaboració de documentació i material de suport.  
Demandes a serveis i equips específics. Coordinació amb equips específics.  
Elaborar i fer el seguiment del pla d’actuació de l’ATE. Col·laborar, a través d’accions educatives inclusives, en la 
reducció i extinció de problemes de comportament i en el disseny, seguiment i avaluació d’estratègies de prevenció 
per al desenvolupament d’un pla integral de convivència del centre en el context de l’aula.  
Desenvolupar programes d’animació sociocultural especialment enfocats en l’educació en valors, la igualtat de gènere 
i l’educació intercultural.  
 

 

Bloc 3. Intervenció amb famílies.  
Objectiu 1: Detectar i intervenir  en aquells casos en què es detectin situacions familiars de risc o poc 
adequades pel desenvolupament integral de l’alumne.  
Actuacions: Detecció de situacions de risc. Derivar, acompanyar i coordinar-nos amb serveis socials, generals i 
específics. Elaborar informes i documentació al respecte.  
Intervenció i seguiment amb alumnat amb desavantatges socials.  
Prevenir l'absentisme escolar, i si es cau, encetar els protocols d’absentisme.  
 

Objectiu 2: Assessorar a les famílies, necessiten orientacions quant a aspectes educatius.  
Actuacions: Entrevistes conjuntes o en solitari per part de la PTSC i tutors/es.  
 

Objectiu 3: Intervenir i realitzar el seguiment a l’alumnat i a les seves famílies que es trobin en situació de 
vulnerabilitat i especialment a causa de la pandèmia per COVID-19  
Actuacions: Fer el seguiment de l’alumnat que no pot acudir al centre perquè és vulnerable.  
Elaborar les eines d’intervenció i seguiment de l’alumnat vulnerable.  
Derivar a equips específics els casos que ho requereixin.  
 

Bloc de coordinació amb serveis externs i tasques de sector. 
Objectius:  
 - Vetllar perquè l’alumnat amb desavantatge social tengui accés i utilitzin els recursos del centre ordinaris i 
complementaris, i facilitar l’obtenció d’altres recursos que incideixin en la igualtat d’oportunitats (beques, 
subvencions, ajudes, etc.).  

- Elaborar, adaptar, difondre i afavorir l’intercanvi de materials i instruments que siguin d’utilitat per a la comunitat 
educativa per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat i per a l’acció tutorial.  
 

- Realitzar el seguiment i control de l’absentisme escolar dels alumnes en col·laboració amb altres serveis externs i 
institucions, i desenvolupar les actuacions necessàries per garantir l’accés i la permanència al centre.  



 

-Col·laborar amb els serveis externs als centres educatius en la detecció de necessitats socials i culturals i participar en 
els processos d’escolarització en coordinació amb els serveis d’orientació dels centres i amb les comissions 
d’escolarització  

- Coordinar i donar una resposta integrals i ajustada a l’alumant  amb els serveis SIF, EMIF, CÀRITAS, Creu Roja, 
serveis socials comunitaris i altres de caire sanitari, pediatria, UCSMIA, treball social UTS del centre de salut, i els 
diversos equips específics i UVAIS que hi intervenen.  
- Aportació d’informació als jutjats sol·licitada per L’IMLIB. I els professionals educatius privats externs.  

- Coordinar-se amb altres centres, promoure’n la coordinació per analitzar els problemes comuns i dissenyar plans 
d’actuació, així com facilitar el traspàs d’informació de l’alumnat, especialment en els canvis de centre i en el canvi de 
cicle i etapa. 

Pel que fa a les funcions en relació al sector, s’estipulen coordinacions sistematitzades a principi de curs i a final de 
curs amb l’EAP i el DO dels IES per tal de fer un bon traspàs de l’alumnat que canvia d’etapa educativa. També es 
fan reunions sistematitzades amb serveis externs com són SIMEFA, Pediatria i UCSMIA amb qui intentam 
coordinar-nos de manera trimestral i sempre que sigui necessari via telefònica. 
Altres coordinacions que es realitzen puntualment i sempre que sigui necessari es amb els següents serveis: SIF 
(Servei Infància i Família), IMLIB (Institut de Medicina Legal de les Illes Balears), Centre Obert Es Barracó i Reforç 
Escolar de Caritas i Creu Roja i altres serveis específics.  

 

b) Programas educatius específics pel curs 2020-2021 

Programa 1. Àmbit prioritari.  

Objectiu: Reforçar el seguiment i intervenció socioeducativa de l’alumnat vulnerable.  

Fonamentació: Durant l’estat d’alarma es va engegar al centre un sistema de seguiment intensiu per part de l’equip 
de suport d’all alumnat i les seves famílies en situació de vulnerabilitat per motius socials, econòmics, i associats a 
l’escletxa digital. La finalitat d’aquest mesura va ser garantir la igualtat d’oportunitat en tots els nivells, paliant les 
possibles mancances que s’havien fet evidents al llarg dels mesos d’educació a distància.  

La idea es seguir brindant aquest acurat seguiment de l’alumnat i a les seves famílies seguint el principi d’equitat per a 
garantir la eliminació de barreres per a l’aprenentatge.  

Objectiu:  

- Col·laborar i coordinar-nos amb altres entitats per a garantir l’atenció integral de les famílies i els infants.  
- Proposar eines per a la coordinació entre els diferents professionals aprofitant les noves tecnologies que 

tenim a l’abast. 



- Realitzar reunions d’equip de suport específiques per fer el seguiment de les famílies ateses.  

Metodologia/actuacions. 

Treball en equip i en coordinació amb els diferents agents.  

Temporalització i destinataris  

Al llarg del curs. Les reunions de suport es realitzen els divendres mensualment.  

Avaluació/indicadors:  

- Nombre de famílies ateses. 

- Coordinacions dutes a terme 
- Actes i temes tractats als equips de suport.  

4. AVALUACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ  

A final de curs se realitzarà l’avaluació conjunta del pla d’actuació portat a terme en aquest centre per tal d’elaborar 
la memòria, analitzant les dificultats que ens hem trobat, aspectes a millorar i intervencions que es valoren 
positivament i consideram que s’han de mantenir,... En definitiva, allò que sigui necessari per aconseguir poder fer 
propostes de canvi i de millora per al proper curs.  
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PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE L’ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES 

 CURS 2020-21 
 
 
L’Associació de Pares i Mares ha previst continuar realitzant algunes de les activitats que els 
passats cursos van donar resultats satisfactoris i altres de noves. 
 
La Junta Directiva de l’APIMA serà la responsable d’organitzar, fer el seguiment i avaluar totes 
aquestes activitats, una vegada presentades i aprovades pel Consell Escolar del Centre. 
 
En finalitzar el curs es farà una memòria on quedaran reflectides totes les activitats dutes a 
terme o la justificació de les que no s’han pogut realitzar, així com la seva avaluació, 
comentaris i incidències. També es farà una proposta per al proper curs. 
 
Cal indicar que seguirem subvencionant, als socis de l’Apima, un 50% del cost de totes les 
sortides amb autobús que facin en horari lectiu. 
  
Les Activitats previstes per aquest curs escolar són: 
 
 

 

Activitats previstes per funcionament 
 
 

➢ Assemblea General de l'Associació  Té com a objectius informar sobre l'APIMA i 
aspectes de funcionament del Centre, presentar l'estat econòmic de l’Associació, la 
memòria d’activitats del curs passat,  aprovar la programació general anual (PGA), 
recaptar membres col·laboradors  i recollir suggeriments. Aquest any degut al covid-
19, es preveu fer-la de forma telemàtica durant el mes de novembre.  

 
➢ Reunions ordinàries de la Junta Directiva per organitzar les diferents activitats i 

tasques que té encomanades seran el primer dimecres de cada mes i reunions 
extraordinàries (data per determinar segons les necessitats). 

 
➢ Reunions periòdiques amb l’Equip Directiu per intercanviar impressions i organitzar la 

col·laboració de l’APIMA amb l’escola. La presidenta, Esther Anglada, i la 
vicepresidenta, Susagna Torres, són l’enllaç entre l’APIMA i l'equip directiu de l'escola. 
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Col·laboracions amb l’escola 
 

➢ Col·laboració  econòmica en  l’equipament  del Centre en la mesura del nostre 
pressupost.  

 
➢ Col·laboració en la conservació i millora de les instal·lacions del centre: Jocs de pati, 

material, mobiliari, etc. Es preveu tornar a fer una diada de pares, mares, fillets i 
filletes per millorar les instal·lacions del pati de l’escola. Car habitualment es fa  a 
principi a de curs, aquest any degut a la situació actual per la pandèmia s’aplaça per 
més endavant quan es valori el moment idoni per dur-la a terme.  

 
➢ Col·laboració en les activitats (tradicionalment  festives) durant l'horari escolar: festa 

del Patge, carnaval, caramel·ler, xocolatada de Sant Joan. Es nomenarà un responsable 
i una comissió pel seguiment de cada activitat. La col·laboració i participació es farà en 
la mesura que sigui possible, tan pressupostària com de personal. 

 
El desenvolupament d’aquestes activitats estarà condicionat a l’evolució de la 
pandèmia i s’anirà valorant cada una de forma conjunta entre l’APIMA i l’equip 
directiu del centre, prenent les decisions que es considerin més oportunes a la situació 
del moment.  

 
➢ Col·laboració en l’activitat de natació: l’APIMA col·laborarà econòmicament en el 

transport dels alumnes que són socis, a la Piscina Municipal. Aquesta activitat encara 
ara tampoc es sap si es podrà a dur a terme, depenent de la situació per covid-19.  
 

➢ Col·laboració amb el programa d’Escacs a les escoles: per mostrar a jugar escacs als 

alumnes de primària en horari lectiu mitjançant 10 sessions d'una hora. Aquest 

programa es finança entre les APIMAS, l’associació d’escacs, ajuntaments i Consell.  

Habitualment el cost per l’APIMA corresponia a 150€ per curs. Aquest any des de 

l’associació d’escacs s’assumirà a dos grups per cada centre i  l’APIMA haurà d’assumir 

la resta.  

 
Aquest curs, per cinquè any consecutiu, el destinarem als alumnes de 3er i 5è del 

Centre i com a novetat es destinarà també a 4t.  

 
➢ Unes altres que es  plantegin i s’aprovin en la Junta Directiva. 

 
 

 

Col·laboracions previstes amb altres entitats 
 
 

➢ Col·laboració en l'organització de la cavalcada dels reis, mitjançant la participació 
d’una persona representant de l’APIMA a la comissió específica i a totes les activitats 
vinculades a aquesta. 
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Aquest any l’Ajuntament ha anul·lat la cavalcada de Reis, però la Comissió es manté 
activa i s’estan valorant propostes alternatives.  

 
 
 
 

Activitats per alumnes, mares i pares 
 

➢ Organització i gestió de l’Escola Matinera. El servei està destinat a aquelles famílies 
amb fills i filles en edat escolar que, per diverses  circumstàncies, necessiten  que 
siguin atesos abans de l'horari escolar (al matí de les 7:50h fins les 9h ). L'horari 
d'entrada serà fins les 8:45h. En el moment que el/la fillet/a arriba al centre, 
s'incorpora a activitats de grup, de caràcter lúdic i educatiu (jocs, contes, plàstica...) 
dirigits per una o més monitores, que controlaran en tot moment els infants. El 
personal monitor és contractat per l’empresa Xaranga a qui l’APIMA l’hi ha encomanat 
des de fa un parell d’anys la gestió del servei.  
Habitualment es fa al menjador escolar, però aquest any s’ha hagut de traslladar al 
pati i al gimnàs, degut a que el menjador l’escola l’està emprant per altres activitats 
pròpies del currículum educatiu.   

 
➢ Diada: Al llarg del curs escolar i quan es consideri més adequat el desenvolupament de 

l’activitat, s’organitzarà una trobada amb les famílies per arranjar un poc els espais 
exteriors de l’escola: pati, pistes esportives, etc. i ajudar a mantenir les instal·lacions. 

 
➢ Taller per famílies* : generalment es programa un taller anual, fent-lo coincidir abans 

de les vacances de Nadal i relacionat amb aquesta temàtica. Però estem disposats a 
organitzar-ne més si veiem que hi ha interès i demanda de les famílies o alguna 
proposta interessant. 

 
➢ Diada esportiva*: veient l’èxit dels anys passats, tornarem a organitzar una diada 

esportiva per a infants i famílies. 
 

➢ Organització de sortides en  família*. Sortides lúdiques i d’esbarjo dedicades a les 
famílies. 

 
➢ Xerrades per a pares i mares*: adreçades a tots els pares i mares sobre temes actuals 

de l’educació de fills i del seu aprenentatge a l’escola. Normalment organitzades 
conjuntament amb la resta d’APIMAS del municipi o a través de la FAPMA.  
 

➢ Festa de final de curs fora d’horari escolar*per facilitar la major presència possible 
dels pares i les mares, repetint l’experiència dels passat anys. 

 
*Les activitats marcades amb l’estèric, queden condicionades a l’evolució de la covid-19 i a la 
decisió més adient que es prengui conjuntament entre l’Associació i l’escola, a cada moment.   
 
Es farà una programació i posterior avaluació de cada activitat realitzada; detallant l’activitat, 
la valoració, els participants, els monitors o col·laboradors, els materials emprats i el seu 
pressupost, les propostes per la seva continuïtat i millores per altres edicions.   
 
La Junta de l'APIMA informarà a l'Equip Directiu, amb antelació, del començament de cada una 
d'aquestes activitats o de la seva suspensió amb la justificació corresponent. També es 
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demanarà permís per utilitzar els espais que es considerin més adients i que estiguin 
disponibles. 
 
L'APIMA es fa responsable de la bona utilització de les diferents dependències i materials que 
utilitzi i es farà càrrec de les despeses ocasionades en material fungible (fotocòpies, trucades 
de telèfon, fulls, etc.) i de la reparació i/o substitució de materials o mobiliari que hagi sofert 
algun desperfecte durant la seva utilització. 
 
L'APIMA estarà receptiva a totes les demandes que es realitzin a través del Consell Escolar o de 
qualsevol membre de la pròpia Associació. Atendrà totes les que estiguin al seu abast, que 
compleixin la normativa vigent i estiguin d’acord amb el  Projecte Educatiu del Centre (PEC).  
 
 

Calendari d’activitats previst 
 

 
SETEMBRE/OCTUBRE: Informació, recaptació de socis i membres de la Junta Directiva en les 

reunions d’aula. 

 

NOVEMBRE: Es preveu fer l’Assemblea ordinària de forma telemàtica.  

 

DESEMBRE:  Taller nadalenc*, a determinar data de realització.  

                        Visita del patge reial a l’escola, dia 19*. 

                        Reunió de la comissió del Reis*. 

 

GENER: Participació en l’activitat vinculada a la festivitat dels Reis, d’acord a les decisions 

acordades entre l’Ajuntament i la Comissió*.  

 

FEBRER:  Torrada de sobrassada, dia 12*.  

 

MARÇ:  Diada de manteniment*.  

              Arbre caramel-ler, dia 31 de març*.  

 

ABRIL-MAIG:  Diada esportiva*.                              

      

JUNY:  Festa final de curs*. 

             Xocolatada* 
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Xerrades adreçades a pares i mares*: a concretar a través del grup d’APIMAS dels centres de 

primària i de secundària. S’organitzen xerrades també aprofitant els ponents participants en 

els  cursos organitzats pel CEP.  

 
*Les activitats marcades amb l’estèric, queden condicionades a l’evolució de la covid-19 i a la 
decisió més adient que es prengui conjuntament entre l’Associació i l’escola, a cada moment.   

 
                           
 
 
                                          

                                                                   7  d’octubre de 2020 
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