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A - DIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ DEL CENTRE: ANÀLISI D E PARTIDA 
 
Abans de començar un nou curs escolar el professorat del centre parteix dels 

resultats obtinguts del nostre alumnat en les diferents proves tant externes com 

internes, i així com també es té en compte,  la valoració de les activitats 

realitzades al llarg del curs fent referència  a la participació, col·laboració, 

cohesió social.... 

Es fa una anàlisi del currículum  i se’n fan els canvis necessaris per tal de 

millorar el procés d’aprenentatge i els resultats acadèmics  del nostre alumnat. 

 

En alguns casos s’ha decidit donar continuïtat amb els projectes i activitats que 

en  cursos anteriors s’han treballat de la mateixa manera com s’han afegit 

variacions a diversos objectius. 

 

Per tant partint de l’anàlisi del nostre Centre ens proposem treballar en aquesta 

línia tot preguntant-nos: 

 

Quina educació volem transmetre a la Comunitat Educativa? MISSIÓ 

Com ens agradaria que es reconegués la nostra Escola? VISIÓ 

Quins VALORS  prioritzem?  

 

 

MISSIÓ 

Oferir una educació integral , sense distinció de gènere, que ajudi al 

nostre alumnat  a esdevenir persones autònomes, crítiques , 

competencials que s’adaptin als canvis de la societat i en sàpiguen 

resoldre els problemes segons les possibilitats  individuals ,  i  que,  

participin  de forma activa en la societat en general. 

 

 
VISIÓ 
 
El nostre centre aspira a ser reconegut com: 

• Un centre obert, dinàmic  i ben relacionat amb tota la 

comunitat educativa. 
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• Un centre  amb un  equip de professorat  ben cohesionat  amb 

aportacions d’idees innovadores  que es puguin dur a la 

pràctica.  

• Un centre on l’alumnat es senti satisfet de la seva escola i en 

gaudeixi  en tot moment per tot el que se li ofereix:  

aprenentatges, activitats ..... tenint un bon record del pas per 

l’escola 

• Un centre respectuós amb el medi ambient i que treballi 

aquest valors entre tots els integrants. 

 

 

VALORS 

• Fomentar la solidaritat entre iguals. 

• Participar en causes externes de l’escola i propers a ells/es.  

• Conscienciar de la importància dels valors mediambientals. 

 

 

 

Un cop fetes les diferents valoracions, realitzades dins la memòria anual de 

centre i  tenint en compte totes les esmenes efectuades per l’ Equip Educatiu,  

en el quadre següent es veuen reflectides les propostes de millora i actuacions 

per aquest curs escolar. 
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PUNTS FORTS 

 

 
PROPOSTES DE MILLORA 

 
ACTUACIONS 

 
- Cohesió del Claustre de professors. 
- Presa en comú de les decisions. 
- Treball en petit grup. 
 
 
 
 
 
 
- Grup Impulsor (ILEC) 
- Aplicació practica dels tallers lectura, 
fluïdesa i estratègies.(consens de mínims) 
 
 
 
 
 
-Pla lector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-TROBADES PEDAGÒGIQUES  
 Reunions setmanals de cicle: festes, 
sortides ... i ítems curriculars , textos, 
lectura, ortografia...amb objectius per 
cursos i activitats i  amb les actes 
corresponents de cada reunió de cicle. 
- Intercicles una vegada o dues per  
trimestre. 
 
- Continuar passar proves ACL a inici del 
1r trimestre i al mes de maig per veure el 
progrés de la comprensió lectora.(excepte 
1r curs al 2n trimestre)  
Tenir en compte el grup lupa de cada 
classe. 
 
 
-Planificació mensual per cicles de la 
distribució setmanal de lectura. 
 
 
- Prioritzar els 30’ diaris de lectura davant 
d’altres activitats. (professor/a també fa 
lectura) 
- Mètode Gabarró a primària.  
C. Inicial: figures – monosíl·labs 
C .Mitjà: acabar tot el mètode 
C. Superior: en llengua castellana – 

 
- Quinzenalment (xerrades amb la 
psicopedagoga, elaboració del llibre en 
llengua catalana, objectius i activitats en 
l’àrea de plàstica, projectes, com 
treballem...com motivem.... 
- Comunicació a la resta de professorat 
que passi pel curs sobre l’entrevista-
reunió amb les famílies. (Quan i acords) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Un cop setmana els alumnes llegiran 
davant  del grup classe. Preguntes de 
comprensió per captar l’atenció. 
 
 

 

 

 
 
-Alumnes de 6è faran una representació 
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- Maletes lectores: conte viatger, 
implicació família – escola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -Tipologies de textos 
 
 
 
 
 
 
- Apadrinament lector 
 
 
 
 
 
 

frases, estructures en ambdu es 
llengües. 
 
-El professor/a llegirà amb els nens/es 
mentre aquests estiguin fent la lectura.  
- Explicació del conte viatger als altres 
cursos. 
 
-Canvis de format i estil en el conte 
viatger. Cada classe ho escollirà 
lliurement. 
- Posar edicions anteriors dins les 
maletes viatgeres. 
 
- Impuls de la llengua anglesa 
 
 
- Fer documents guia, basats en les  
diferents metodologies, un per trimestre. 
- Finalitat de cada tipologia textual, 
consensuada al Grup Impulsor. 
-Rúbriques per l’avaluació de la tipologia 
 
 
 
- Xerrada a inici de curs de CI i CS, sobre 
el funcionament i objectius d’aquesta 
activitat.  
- Tancament de la lectura: 
1r trimestre: alumnat de cicle inicial 
3r trimestre: alumnat de cicle superior 
(explicar el seu conte viatger) 

teatral o d’altres activitats  el dia de la 
jornada d’acollida de la llar d’infants: “Sol, 
solet”. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
- Physical Education a tota primària 
- “Opening routines” a Ed. Infantil en 
llengua anglesa. 
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-SEP :treball molt personalitzat per la ratio 
del grup classe  
 
 
- Raonaments orals i càlcul mental.   
 
 
 
 
 
 
 
- Acords de coresponsabilitat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Les dos últimes sessions es tornarà amb 
el 1r fillol per tal de veure el seu progrés. 
- Barrejar els nens/es  entre cursos. No 
1r-6è i 5è - 2n 
- Començar les sessions llegint els 
padrins per tal d’animar i motivar als fillols 
ja que a primera hora encara estan 
adormits i mandrosos. 
 
 
-Revisar i actualitzar les graelles de 
registre de les activitats realitzades en 
SEP. 
 
- Consensuar el procés de solució dels 
raonaments. 
- Realització de raonaments en parelles 
o petit grup. 
- Participació al concurs de les proves 
cangur 
 
 
- Fer activitats relacionades amb l’àrea 
matemàtica i continuant   fent els 
mateixos objectius dels acords de primer 
any.(Competència lingüística) 
-Incloure objectius que promoguin els 
criteris d’excel·lència. 
 
-Més coordinació amb el professorat de 
les altres àrees. Parlar amb els diferents 
professors que entrin a l’aula abans de fer 
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- Projecte de sostenibilitat a l’escola: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

una tutoria amb les famílies  
 
 
- Continuació comitè ambiental: donar a 
conèixer els acords del comitè a les 
famílies-ajuntament , serà un punt sempre 
a tractar en el consell escolar. 
- reduir consum elèctric i de llum 
- hort escolar a cicle inicial 
- plantació d’arbres a espais naturals 
de Bellcaire. 
-Involucrar a les famílies en la 
sostenibilitat. (foto casa organització) 
Comitè ambiental controlarà les festes 
referent al reciclatge (castanyada, fi de 
curs...) 
 
-Coavaluació i autoavaluació en diferents 
assignatures .Utilització de rúbriques 
-Treball cooperatiu per cicles i per 
trimestres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Els projectes de cicles es faran en dies 
diferents per poder tenir aula d’informàtica 
lliure. 
No es temporalitzaran . 
Es buscaran els  interessos dels nens/es 
Es crearà un producte final , no cal ser 
una exposició oral. 
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-Comissió de festes i “Decorem l’escola ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Sortides 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-PROGRAMA NEREU BELLCAIRE : 
hàbits saludables. 

Per cicles s’organitzaran les diferents 
festes més importants a l’escola 
-1r trimestre:  C.I i P5 
-2n trimestre: C.S i P3: 
           - balls festival de Nadal 
           - cartell informatiu festival de   
             Nadal. 
          - guió del festival (tipologia de  
             textos i 30’lectura) 
-3r trimestre: C.M i P4 
“El bosc fantàstic” 
 
 
Planning de tota l’escolarització de 
sortides necessàries a realitzar. Caldrà 
revisar les sortides i fer-ne alguns canvis. 
La segona sortida variarà depenent dels 
projectes realitzats. 
 
 
 
- Realitzar un blog escolar per cicles. 
 
 
 
 
 

 
* Les frases en negreta són noves actuacions per aq uest curs. 
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B- OBJECTIUS GENERALS ANUALS DEL CENTRE 

• Millorar els resultats acadèmics  

           - Millorar l’eficàcia lectora. 

          -  Millorar l’expressió escrita en els diferents gèneres textuals 

          -  Millorar l’expressió oral. 

          -  Potenciar la llengua anglesa 

          -  Millorar la resolució dels raonaments matemàtics orals/escrits 

          - Iniciar el Pla TAC 

 

• Mantenir la cohesió social 

            - Consolidar el Projecte “Escola verda”. 

            - Projecte de Convivència.  

            - Afavorir la integració social a l’aula. 

-Continuar la participació en diferents convocatòries, concursos i certàmens 

-Mantenir la participació en diferents activitats i actes solidaris. 

-Col•laborar amb l’AMPA  per tal de mantenir i augmentar les activitats i els 

serveis que ofereixen al Centre. 

-Continuar mantenint vincles de coordinació i col·laboració amb institucions i 

empreses locals: Ajuntament, Cooperativa S. Isidre, comerços i/o entitats 

locals,... 
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1 – MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS 

APROFUNDIR EN  LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA 

-Acords presos a Ed. Infantil i a Ed.Primària sobre les estratègies de lectura 

 

 

 
b- Activitats de lectura 

 
           1 sessió en llengua catalana 

1 sessió en llengua castellana 
1 sessió en llengua anglesa 
2 sessions  a medi: una a medi  natural i un altra a medi social 

 
TALLERS DE LECTURA  A ED. INFANTIL 

 
 

CURS 
 

ESTRATÈGIA 
 

TEMPORALITZACIÓ 
 

MATERIAL 
 
 

P3 

 
Escolta estructurada 

Jocs de praxis,  consciència 
fonològica , construcció de 
frases amb pictogrames 

  
1r - 2n - 3r trimestre 

 
 

Contes diversos: 

 
P4 

 
Escolta estructurada 
Lectura guiada 

 
1r trimestre 
2n  - 3r trimestre 

 
Contes diversos 

 
P5 

 
Lectura guiada 
Lectura compartida 

 
1r trimestre 
2n - 3r trimestre 

 
Poemes 

  
PRIMER 

TRIMESTRE 

 
SEGON 

TRIMESTRE 

 
TERCER 

TRIMESTRE 

 
CICLE 

INICIAL 

1r LECTURA 
COMPARTIDA 

LECTURA 
EXPRESIVA  

PREDICCIONS 

2n VISUALITZAR ESCOLTA 
COMPARTIDA 

PREDICCIONS 

 
CICLE MITJÀ 

 

 
PREDIR 

 
FER-SE 

PREGUNTES  

 
INFERIR 

 
CICLE 

SUPERIOR 
 

 
PREDIR 

* FER-SE 
PREGUNTES 

 
INFERIR 

 
RESUMIR 
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El grup impulsor queda format per un/a representat  de cada cicle:  

Ed. Infantil tutoria de P5 

C. Inicial tutoria de 1r 

C. Mitjà tutoria de 3r  

C. Superior, tutoria de 5è 

Coordinadora LIC de l’escola  

Cap d’Estudis 

El grup impulsor  realitza reunions mensuals per a coordinar i donar un 
seguiment a tot el projecte lingüístic. Els acords presos en l’acta de tancament 
del grup impulsor s’han de dur a terme en aquest curs 18-19 i es fonamenten: 
 

• Des del Grup Impulsor s’acorda treballar la planificació i organització de la 

llengua catalana sense llibres de text el curs 18-19 i iniciar la impartició de 

la llengua catalana sense llibres de text a partir del curs 19-20. Queda 

pendent com distribuir l’horari per treballar la planificació de cara al proper 

curs. Es demanarà un assessorament del responsable de l’àrea LIC de la 

Noguera, com també la possibilitat de que altres companys d’escoles que 

ja treballen en aquest sistema  puguin venir al nostre centre i fer-ne les 

seves aportacions o  com l’equip educatiu de l’escola Bonavista pugui 

visitar altres centres. 

• Realitzar suggeriments per cicles per ampliar el fons de biblioteca tant  

          d’aula com de centre. Es proposa fomentar un racó de biblioteca d’aula     

          tant  a cicle mitjà com a cicle superior, ja que cicle inicial ja compta amb el     

          seu   racó de biblioteca d’aula. Aquest racó es podria crear agafant llibres  

          de la  biblioteca de centre i també aquelles famílies que de forma    

          voluntària  vulguin aportar algun llibre, no cal que sigui nou, en el dia de  

          l’aniversari del seu fill/a. 

 

• Realitzar sessions de seguiment de tots els acords presos en el grup 

Impulsor .amb la coordinadora LIC del centre,  la  responsable de 

biblioteca,  l’ Equip Directiu . 

 

• Gust de la lectura: possible iniciació de l’activitat  “bibliopati” i continuïtat 

de les activitats ja reflectides en el nostre Pla Lector: apadrinament lector, 
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maletes viatgeres, conte viatger, tipologies i gèneres textuals, temps de 

lectura, expressió oral...  

• Possibilitat d’elaborar un “Document guia” explicant i resumint les diferents 
estratègies lectores. La utilitat d’aquest servirà de guia al nou professorat que 
es vagi incorporant al centre i no hagi fet el curs de l’ ILEC, així com també, 
per l’alumnat serà un referent visual per explicitar millor els conceptes. 

 
• Continuar la formació de la competència lingüística amb la segona fase del 

programa ARA ESCRIC: Activitats pràctiques  d’expressió escrita a Ed. 
Infantil i C. Inicial, C. Mitjà i C. Superior. 

 
• Preparació del festival de Nadal per part dels alumnes a partir de tasques 

contextualitzades i significatives: programa per a les famílies / poble i  guió 
del festival com a productes finals. (lectura-escriptura) 
 
 
‾ LECTURA DIÀRIA:  

 
Al matí a primera hora, marcat dins l’horari de cada curs, de 9 a 9.30h, cada grup 

classe destinarà 30 minuts diaris a la lectura.  

El tutor/a haurà de fer lectura silenciosa  amb els nens i nenes en les dues 

sessions de lectura lliure. 

Es realitzaran diferents activitats per gaudir i millorar la lectura: 

- lectura individual i autònoma (2 sessions) 

- lectura en veu alta per part dels alumnes i per part del professorat 

- lectura de la imatge  i expressió oral 

- converses destinades a parlar de llibres / visitem la biblioteca  

- l’apadrinament lector a C. Inicial –C. Superior 

Aquestes activitats seran diferents i adequades a l’edat de cada alumne. 

 Els alumnes poden triar el llibre que més els hi agradi, el poden portar de casa o 

agafar-lo de préstec de la biblioteca. No cal fer cap resum ni cap treball.  Poden 

comentar-lo  a classe per tal d’animar als altres companys  a llegir-lo si realment 

es hi agradat molt. 

Un cop a la setmana s’utilitza la biblioteca del centre  per fer lectura individual. 

Dilluns: classe de 6è 

Dimarts: 4t 

Dimecres: 5è 

Dijous: 3r – 2n alternativament 

Divendres: CI i CS  apadrinament  i 1r a la tarda. 
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- PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS DE “LECTURA EN VEU ALTA”  I 

“M’EXPLIQUES UN CONTE”? 

 C. Mitjà i  C. Superior participarà en el concurs de lectura en veu alta que 

organitza Enciclopèdia Catalana, juntament amb el Departament d’ 

Ensenyament. 

 El llibre que ha escollit l’organització en cada una de les categories que ens 

presentem : “Grumets vermells” (C. Mitjà) i el “Grumets Verds” (C. Superior), 

l’haurà de comprar cada família i es llegirà a partir del 2n trimestre com a 

lectura obligatòria per a tothom. 

 

- APADRINAMENT LECTOR:  

Els alumnes de C. Superior  apadrinen a un nen/a de 1r i 2n  curs aprofitant una 

sessió de lectura diària. Cada alumne de cicle inicial té com a company/a de 

lectura un alumne de  (CS), “padrí/na lector/a”, per  millorar la velocitat i la 

comprensió lectora. 

 Aquesta activitat es realitza setmanalment  els divendres al matí. 

Les aules que s’utilitzen per fer aquesta activitat són: les dues biblioteques del 

centre , aula de música, aula de plàstica i la classe de 6è.  

Es comença el primer divendres d’octubre on es fa  una xerrada explicant el 

funcionament  de l’activitat a tots els participants, sobretot als que la comencen 

enguany. Aquest any les  propostes de millora són: 

- Començar les sessions llegint els padrins per tal d’animar i motivar als 

fillols. 

- El professorat tria les parelles de lectura i d’ubicació on realitzen aquesta 
activitat. 
 
- Es fan tres cloendes trimestrals on es canvien les parelles lectores;  les 
dos últimes sessions d’aquesta activitat,  el fillol/a torna amb el 
padrí/padrina del 1r trimestre per tal de veure’n el seu progrés. 
 
En cada cloenda es realitza una activitat final globalitzada. 
1r trimestre : C. Inicial (fillol/a) fa una sessió de lectura a C. Superior 
(padrí/na). 
 
2n trimestre: Valoracions i canvis de parelles de lectura i d’ubicació de 
lectura. 
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3r trimestre: C. Superior  fa una  sessió de lectura als seus fillols, explicant  
o teatralitzat el conte viatger que han realitzat  al llarg del curs. 

 

• MALETES LECTORES:  

 

 L’objectiu és mantenir una relació família-escola i iniciar al nen al gust per la 

lectura proposant que llegeixi diferents tipus de text. L’activitat es realitza a tot 

l’alumnat de l’escola,  des de P3 fins a 6è.   

Dins la “maleta lectora” es posa llibres de diferents tipologies i adequats a l’edat 

del nen/a, tenint en compte també, el que els alumnes i famílies han trobat a 

faltar, redactant-ho en un full d’ observacions i valoració que hi ha dins de cada 

maleta. També es fiquen Sudoku, passatemps, mots encreuats, sopa de lletres, 

algunes revistes... 

Es comença al mes d’octubre Es canvia algun llibre, si s’escau, quan tot l’alumnat 

de la classe ja ha tingut la maleta a casa. 

 

Es continua fent l’ activitat ; EL CONTE VIATGER , degut al gran èxit de 

participació i satisfacció que va tenir els cursos anteriors. El que pretén aquesta 

activitat es  fer treballar en connexió família-escola  com també  potenciar la 

lectura i l’escriptura. 

 

 Entre tot el grup classe es tria, entre les vàries propostes que ells mateixos han 

dit,  el títol del conte. Cada nen/a amb el suport de la seva família redacta unes 

línies d’un conte i fa un dibuix il·lustrant el text , es passa de família en família 

cada setmana i finalment s’edita.   

L’edició del conte pot ser com cada grup classe escolleixi: tipus de paper, tipus de 

lletra, mida del conte, tècnica de dibuix a realitzar ... 

Quan s’ha acabat tot el conte, es posa dins les maletes lectores perquè totes les 

famílies en puguin gaudir. Cada classe explicarà el seu  conte viatger a d’altres 

cursos. 
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Tots els contes editats estan  habilitats  a la biblioteca, on es poden trobar  totes 

les publicacions que s’han anat realitzant al llarg dels anys. 

A la segona volta de les maletes viatgeres cap a casa, es farà una maleta 

complementària per la classe de 6è, on es posaran tots els contes viatgers que  

ells han fet des de P3 fins a 6è per tal de veure-hi el seu progrés i gaudir una 

estona en família dels dibuixos i de la seva redacció. A les maletes lectores, 

també es posaran “contes viatgers” d’altres edicions. 

 

 -   MILLOREM LA LECTURA: PLA LECTOR 

Es fa una sessió setmanal de pla lector  a tots els cicles.  

Dins de l’horari s’ha fet coincidir la mateixa franja horària a cada grup del cicle , 

per si es  vol fer alguna activitat intercicles. Es treballa diferents aspectes per tal 

de  poder  millorar la lectura. 

Primer,  aspectes bàsics com: l’ampliació del camp visual, la velocitat lectora, 

l’observació, l’atenció,  la comprensió lectora... de forma més lúdica i amb 

activitats diferents. Més endavant es treballaran  diferents textos per poder aplicar 

les estratègies i activitats de lectura, com també es passen les proves ACL a tota 

primària, les inicials al mes d’octubre i les finals al mes de maig  o primera 

setmana de juny. 

 
 

• MILLOREM L’EXPRESSIÓ ESCRITA : DOCUMENTS GUIA  
 

 L’objectiu és millorar l’expressió escrita, conèixer i treballar  les principals tipologies 

textuals al llarg de tota primària. 

El professorat de cada grup classe determina  quina tipologia de textos hauria 

d’assolir el seu alumnat al llarg de tot el curs. S’acorda aprofundir en una tipologia 

per trimestre, de manera que quan l’alumnat acabi l’ educació primària haurà 

adquirit i treballat les principals tipologies de textos. 

Cada tipologia anirà alternant els escrits en les dues llengües: catalana i castellana. 

El procés de composició escrita presenta diferents moments: un primer moment de 

planificació, després un moment de producció i finalment la revisió del text. I 
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naturalment perquè sigui més engrescador pel nen/a  el text ha  de tenir una 

finalitat, : per què faig aquest escrit? , per què seveix?… 

 

GÈNERES TEXTUALS a PRIMÀRIA 

  

1r trimestre 

 

2n trimestre 

 

3r trimestre 

 

CICLE 

INICIAL 

  

1r curs 

RETÒRIC 

Rodolins 

 

INSTRUCTIU 

Llista 

EXPOSITIU 

Cartell 

 

2n curs 

DESCRIPTIU 

Descripció 

d’objectes 

NARRATIU 

Carta 

INSTRUCTIU 

Recepta de cuina 

 

 

 

CICLE 

MITJÀ 

 

3r curs 

DESCRIPTIU 

Descripció 

personal 

CONVERSACIONAL

Diàleg 

NARRATIU 

Conte 

 

4t curs 

DESCRIPTIU 

Descripció 

paisatge 

CONVERSACIONAL

Entrevista 

NARRATIU 

Text instructiu 

 

 

 

CICLE 

SUPERIOR 

 

5è curs 

NARRATIU 

Diferents tipus 

de carta 

RETÒRIC 

 

Poesia 

NARRATIU 

 

Còmic 

 

6è curs 

 

NARRATIU 

Notícia 

 

EXPOSITIU 

Anunci 

 

ARGUMENTATIU 

Text argumentatiu 
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FINALITAT DE LES DIFERENTS TIPOLOGIES TEXTUALS 
C

ic
le

  I
ni

ci
al

 

 
 

 

1r 

RODOLINS Es confegirà un llibret amb les dites de l’any. 

CARTELL Es farà un cartell d’alguna festa de l’escola o del 

poble 

LLISTA Un llistat de coses que es necessiten quan es va 

d’excursió 

 

 

2n 

DESCRIPCIÓ 

D’OBJECTES 

Es realitzarà un joc amb targetes per endevinar 

objectes 

CARTA S’escriuran cartes entre ells (interpersonals) 

RECEPTA DE CUINA Dues receptes: zumo de naranja i crepes 

C
ic

le
 M

itj
à 

 

 

3r 

DESCRIPCIO 

PERSONAL 

S’elaborarà el joc de “QUI ÉS QUI? 

DIÀLEG es produirà un diàleg entre un familiar o amic i es 

reproduirà a classe. 

CONTE  Conte individual per presentar-lo al Jocs Florals de 

l’escola. Conte en petit grup per explicar-lo als 

companys. 

4t DESCRIPCIÓ 

PAISATGE 

Descripcions orals d’un paisatge, els companys 

l’han de dibuixar i desprès comparen si s’assembla 

amb l’original. 

ENTREVISTA Entrevista a un company/a, mestre, fora de l’escola 

TEXT INSTRUCTIU Es crearà un joc esportiu i s’aplicarà a Ed. Física. 

C
ic

le
 S

up
er

io
r 

5è TIPUS DE CARTA Cartes diverses: a l’ajuntament, cartes al director 

d’un diari... 

POESIA Es gravaran poemes amb el programa “Audiacity” 

CÒMIC Còmic digital amb el programa CANVA, desprès 

s’imprimirà a paper. 

6è NOTICIA Diari personal sobre noticies de l’escola, poble... 

ANUNCI Gravar un anunci amb el “Moviemaker”. 

TEXT ARGUMENTATIU Text argumentatiu per fer la valoració sobre el 

còmic. 
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Cada tipologia textual treballarà:  

- part teòrica: esquema,  normes de la tipologia escollida. 

- part pràctica: exemples escrits per professionals del tema (model) i escrits del 

propi alumne ambdues llengües, per tal de que en puguin fer imitacions. 

Tot aquest material s’anirà recollint en un dossier ( documents guies) que es 

passaran de curs a curs. Aquests documents seran una eina de treball i de 

consulta per a tots els nens i nenes. Al finalitzar l’etapa de primària tindran 

totes les tipologies treballes i s’emportaran el dossier cap a casa.  

Les famílies del grup de 1r curs són les responsables de comprar aquest 

dossier. 

 

• TREBALLEM L’ORTOGRAFIA AMB EL MÈTODE DANIEL GABARRÓ 

A partir del mes d’octubre els deu primers minuts de lectura diària 

s’aplicarà de nou, a tota la primària,  el mètode Gabarró per tal de millorar 

l’ortografia mitjançant la memòria visual . 

Començarem  com vam acabar l’any passat. 

1r- comença de nou: només figures i preguntes 

2n – paraules bisíl·labes i d’altres 

3r i 4t – acabar els sobres 

5è - treballaran aquest mètode però en llengua castellana.  

6è – estructures i frases 

Primer pas: jocs per augmentar la memòria visual amb figures de diferents 

colors. Desprès amb paraules de dos, tres i quatre lletres. 

Segon pas: Aprendre les 100 paraules que més errors provoquen 

habitualment. Es de lletregen de darrera a endavant i a l’inrevés. Quan 

l’alumne la diu correctament es posa al primer sobre i així successivament 

fins que les 100 paraules estan ficades al quart sobre que és l’últim. 

Tercer pas: Aprendre les paraules personals de cadascú, aquelles que 

l’alumnat fa més errors. 
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Quart pas: la paraula que hem d’escriure ha de venir a la nostre ment de 

forma automàtica, sinó es així caldrà buscar la norma ortogràfica o buscar-

la al diccionari. 

 

• MILLORA DE L’APRENENTATGE DE LA LLENGUA ANGLESA 

-   Llengua anglesa a P3 - P4 i P5 dues sessions  a la setmana.  

-  Realitzar l’assignatura de PHYSICAL EDUCATION a tota primària en llengua 

anglesa. 

- Les rutines matinals que es fan a Ed. Infantil  es realitzen en llengua anglesa.    

 Comença al mes d’octubre. 

 Tot l’alumnat d’educació infantil a mesura que vagi entrant , es trobaran en el    

 hall d’infantil, al  ENGLISH CORNER”. Allí es realitzaran diferents activitats:  

 La  cançó del Good morning ,frases de guardar la motxilla, treure la  jaqueta,  

dir el temps que fa i el dia de la setmana són les activitats que es faran per 

treballar els hàbits, Desprès a les aules corresponents de cada grup , ja es 

passa llista i es posen la bata. També s’aprofitarà l’hora dels esmorzars per 

parlar del menjar i quan tornin del pati per tornar a anar a l’aula, per parlar del 

cos, tot en llengua anglesa. 

 

2 – MILLORAR LA COMPETÈNCIA MATEMÀTICA 

• A tota primària s’aplica el programa del Quinzet per treballar els 

raonaments orals, es fan dues o tres sessions setmanals en una sèrie de 

cinc raonaments. Cada alumne té una graella per contestar de forma 

escrita el resultat del raonament. Quan s’han realitzat tots els raonaments 

previstos al llarg del curs,  es treu el tant del cent de cada alumne 

individualment i el tant per cent de tota la classe. 

També es fan uns raonaments orals inicials al mes d’octubre  i els mateixos 

raonaments al mes de maig per veure la millora dels resultats encertats. 

A nivell d’Ed. Infantil P3 i P4 fan raonaments orals sense anotar el resultat 

en cap casella, es fan a nivell grup classe, de forma individual... A P5 es 
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passen els raonaments inicials i finals i s’anota en una graella. A partir del 

2n trimestre es comencen a fer els raonaments del Quinzet. 

 

• Es farà càlcul mental diari  de 5’ a 10’ minuts abans de començar l’àrea de    

    matemàtiques. 

• Raonaments escrits: desprès d’ analitzar que la principal dificultat dels 

alumnes en l’àrea de les matemàtiques eren els raonaments escrits es va 

acordar a nivell de tota primària seguir els mateixos passos per a la seva 

resolució i tenint com a referent un model visual a cada classe. 

• Realització de raonaments escrits en situacions reals. Organització de la 

quantitat d’ingredients que es necessiten per fer els panellets 

 
 

2 - MANTENIR  LA COHESIÓ SOCIAL 

La nostra escola no té massa alumnes nouvinguts, aquest curs ha començat dues 

famílies sud-americanes, concretament de Brasil i República Dominicana. Les 

famílies i alumnes nouvinguts, reben classes de suport el en la nostra llengua 

vehicular, llengua catalana, a l’aula d’educació especial, ja que no disposem d’ 

aula de acollida. 

El centre destina la professora de reforç per cobrir les necessitats que faci falta, 

tant a nivell de llengua oral com de dificultats d’aprenentatge que tingui l’alumne.  

Per tal motiu s’ha creat una comissió de la diversitat, la qual estarà destinada a 

elaborar els PI que siguin necessaris i assessorar en l’adaptació del currículum 

dels alumnes que es considerin. 

La COMISSIÓ DE LA DIVERSITAT està formada per: 

- Mestra d’Educació especial: Anna Vilanova 

- Psicopedagoga dels serveis educatius: Yolanda Montero 

- Professor/a tutor/a d’alumne que s’escaigui. 

- Cap d’Estudis: Carme Puigpelat 

-         Directora: M.Carme Ordóñez 
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ACTUACIONS PER MILLORAR LA CONVIVÈNCIA AL CENTRE 

- Promoure el rol d’un “company guia” per a l’alumnat nouvingut, si s’escau. 

-    Afavorir la integració social a l’aula. Aprofitar les celebracions i activitats     

     solidàries per consolidar els valors, el respecte i la convivència amb tots els/les    

     companys/es. 

- Implantar la figura del delegat de classe. 

- Desenvolupar el treball cooperatiu en el projecte que es realitza al cicle. 

- Aplicar treball cooperatiu en activitats complementaries al currículum: festes, 

sortides, jornades culturals...     

- Distribució dels espais del pati per grups i activitats diverses. 

- Anar directe a les aules ( a les 9 i a les 15.00h)  sense fer files al pati. 

 

 

PROJECTE DE LA SOSTENIBILITAT: MILLORA DEL MEDI AMBIENT  

 

 Es realitzaran diferents accions de millora al llarg del curs: 

 Pla d’acció 18 -19  

� REDUIR EL CONSUM D’AIGUA/LLUM I RESIDUS. 

� L’HORT ESCOLAR A CICLE INICIAL. 

� INTERACTUAR ESCOLA-FAMILÍA EN EL RECICLATGE. 

� PLANTACIÓ D’ARBRES EN ESPAIS NATURALS DE BELLCAIRE. 

 

El comitè ambiental serà l’encarregat de motivar, implicar i responsabilitzar-se de 

les diferents accions que s’organitzaran al centre i fora. 

La creació del nou comitè 18-19, es farà motivant a l’alumnat de cicle inicial, cicle 

mitjà i superior sobre el medi ambient i la millora ambiental i de sostenibilitat a la 

nostra escola. Hauran de sortir voluntaris, fer campanya i es realitzaran 

votacions per formar part dins el comitè. La setmana del 24 al 28 de setembre  

l’alumnat voluntari farà campanya per les aules promocionat i donant a conèixer 

les seves iniciatives sobre la sostenibilitat. El divendres dia 29,  desprès del pati, 

es realitzaran les  eleccions del sector alumnat per formar part del comitè 

ambiental. 
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La mesa la constitueix, la directora del centre com a presidenta, l’alumne més 

gran com a  secretari i la més jove a partir de la classe de 1r, com a vocal. 

Alumnes voluntaris:  

1r -  *Àlex Agudo – Valeria Casi – Maria Navarro – Blai Solé. 

2n -  Nil Bergadà – *Blai Casi – Jordi Sabariego – Aleix Tenorio. 

3r -  Ània Araiz – Isaac Escarraman – Ulysses Lucena – *Laia Pasqual 

4t  - Loren Losilla –* Ignasi Salvadó 

5è - Valèria Caselles – *Jan Rosell 

6è  -* Fran Cano – Jordi Ramon 

*És el nen/a escollit que representa el grup classe 

El comitè el formarà: 

- Referent al professorat:  Cap d’estudis 

                                        Tutoria de CI – 2n 

                                        Tutoria de C-M  - 4t 

                                        Tutoria de C.S – 6è 

                                        Administrativa de l’escola. 

-  Referent al sector alumnat:  hi haurà  un alumne que representarà a la classe 

de 1r, 2n,3r,4t, 5è i 6è. Tot aquest grup promouran i coordinaran  diferents 

actuacions per a la millora de la sostenibilitat de l’escola. 

 

 

• Continuem els bons esmorzars saludables 

 El nostre objectiu és influir en la millora dels hàbits alimentaris i   incrementar el 

consum de fruita dels nostres alumnes, per això continuem  proposant de menjar 

una fruita per esmorzar tots els dimarts i dijous del curs escolar . 

A la vegada evitem que mengin aliments que s’han de reciclar i reduïm envasos, 

com ara: iogurts, sucs, ... 

També promocionem la utilització dels “tuppers” o rolls per posar els seu 

esmorzars, així l’ús excessiu de paper d’alumini i de plàstics queda reduït. Com 

també la utilització de botelles de plàstic dur o metall per reduir els envasos. 
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TREBALLEM ELS VALORS FENT ACCIONS SOLIDARIES 

• Taps solidaris . 

La nostra escola col·labora en  la campanya de recol·lecció de taps, aquests es 

destinen a  les famílies que necessiten diners per ajudar al seus fills/es amb 

problemes de salut. 

L’escola disposa d’un recipient on tot l’alumnat, voluntàriament , aboquen els 

taps de plàstic que han portat de casa 

 

•   Col·laborem amb la Marató :  

“El càncer” – als alumnes de 4t-5è i 6è.  

Xerrada que ofereix el departament de Benestar i Salut als alumnes de CM i CS 

sobre la malaltia . 

Activitat que s’organitza des de l’escola amb la participació de tot l’alumnat per 

recaptar diners per a la Marató (a determinar)  com  també, si s’escau,  

participació en els actes que s’organitzen al poble de Bellcaire. 

 

• Esmorzar solidari (  divendres, 16 de febrer, al matí). 

Tot l’alumnat i professorat farem un esmorzar solidari ( panet i xocolata) per 

ajudar a la gent necessitada; els diners recollits es lliuren  a la parròquia del 

poble i aquesta els destina allà on més es necessiti. En l’ acte hi col·labora la 

professora de religió del centre i el  mossèn d’aquesta parròquia, mossèn Ivan. 

És una activitat que promou l’ ONG “ Mans Unides”. 

 

• Posa’t la gorra  -  4 i 5  DE MAIG A BALAGUER 

És un projecte solidari sobre el càncer infantil i es fa per sensibilitzar a la societat 

i normalitzar la malaltia. L’escola participa en facilitar la venda de samarretes i 

gorres de la diada especifica. 
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C- ASPECTES ORGANITZATIUS I FUNCIONAMENT DEL CENTRE  

                  C.1 – DE L’ESTRUCTURA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DEL 

                    CENTRE. 

 

- CONSELL ESCOLAR   

 

 

El Consell Escolar està format per la Directora del centre, MªCarme Ordoñez 

Moreno com a presidenta, la Cap d’Estudis del centre, M. Carme Puigpelat 

Baldomà,  la Secretària del centre, Anna Vilanova Puig. 

 Quatre representants de professors: Núria Cabús, Carme Garcia, M.Teresa 

Cercós i Jero Martínez. 

Quatre Representants de Pares:  Olga Vilaginés, Marissa  Garcia,  Antonieta Baró 

i Cristina Miró. 

 Representant de l’ AMPA, Noemí Mercé  

Auxiliar administrativa del centre, Gemma Sans.    

Representant de l'Ajuntament,  Jofre De Juan. 

 

- EQUIP DIRECTIU 

Format per la Directora , Mª Carme Ordóñez Moreno, la Cap d’Estudis,  Carme 

Puigpelat Baldomà i la Secretària del Centre , Anna Vilanova Puig. 

 

 

         C.2 – ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 

                           C.2.1 – Organització del professorat 

                           C.2.2 – Organització de l’alumnat 

                           C.2.3 -  Acció tutorial i d’acollida 
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- CLAUSTRE DE PROFESSORS 

El Claustre de Professors està format per tots els professors del Centre: 

Núria Cabús Giné, Josefina Casas Codina, Raquel Castaño Pérez,/ Jordi Arqué 

Ruíz, (substitut per baixa de maternitat) , MªTeresa Cercós Pons, Carme García 

Hernández  , Belen Gómez Aran,  Jero Martínez Cores, Laura Ochoa Gateu, 

M.Carme Ordóñez  Moreno,  M.Carme Puigpelat  Baldomà, Núria Riera Solana, 

Ester Solà Escoda, Anna Vilanova Puig, i Marta Solé, professora de Religió, 6 

hores. 

El curs 18-19 serà el cinquè curs que l’ escola s’ha adherit  com a centre  

formador  de pràctiques potenciat per la UDL i més concretament per la facultat 

de Ciències de l’ Educació, tant a infantil com a primària. 

De moment no tenim cap practicant inscrit per aquest curs escolar. 

 

- TUTORIES 

Educació Infantil: 

P3: Núria Cabús Ginè  

P4: Núria Riera Gateu 

P5:  Ester Solà Escoda 

Educació Primària: 

Primer:  Carme García Hernández 

Segon:  MªTeresa Cercós Pons 

Tercer:  Josefina Casas Codina  

Quart:             Belén Gómez Aran / Laura Ochoa Gateu 

Cinquè:  Raquel Castaño Pérez / Jordi Arqué Ruiz 

Sisè:   Jero Martínez Cores  

Llengua Anglesa:    M. Carme Puigpelat Baldomà 

Educació musical:  M. Carme Ordóñez Moreno 

Educació especial:  Anna Vilanova Puig 
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Educació religiosa:  Marta Solé Espot 

 

   - COORDINACIONS:         

Coordinadora d'Infantil: Ester Solà 

Coordinadora de Primària: Josefina Casas 

Coordinador de Primària /Secundària: Jero Martínez i Carme Puigpelat 

Coordinador d’ Informàtica: Jero Martínez 

Coordinadora LIC: Anna Vilanova  

Coordinadora de Riscos Laborals:  Laura Ochoa 

Coordinadora de Plàstica:  M. Teresa Cercós 

Coordinador Pla de l’ Esport: Jero Martínez 

- Grup Impulsor de lectura: coordinadora LIC del centre, cap d’estudis, Ester Solà, 

Carme Garcia, Josefina Casas, Laura Ochoa, Raquel Castaño. 

- Grup impulsor dels acords de coresponsabilitat: Equip directiu 

- Comitè Ambiental: M. Teresa Cercós, Belen Gómez, Jero Martínez, Gemma 

Sans, Carme Puigpelat i un  alumne representant de1r a 6è. 

RESPONSABLE DE MATERIAL: M.Carme Ordóñez  

RESPONSABLE DE BIBLIOTECA:  Carme García 

 

EQUIP D'ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC: Atenció a la diversitat 

Format per la  Psicopedagoga  Sra. Iolanda Montero vindrà tres setmanes cada 

mes,  els dimarts de 9 a 13:00h, excepte la primera. 

I per la Logopeda Sra. Mercè Rosell que vindrà a l’escola dos dies a la setmana 

en diferents horaris. 

Dimecres de 10:00 a 11:30h 

Dijous de 15:00 a 15:55h 

Com assessor  LIC  : Florià Belinchón Majoral 
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Vetlladora :  Emma Gómez  que se li han adjudicat 8h al centre per tal d’ajudar a 

l’alumna de P5 Marta Fernández 

 

C.3 –HORARIS I CALENDARIS D’ACTUACIONS 

 

  C.3.1 – Horaris generals de les activitats de centr e, alumnes i professors . 

 

- HORARI DE CLASSES. 

L’horari de classes serà de 9h. a 12:30 h. i de 15h. a 16:30h. en els alumnes d’ 

Educació Infantil i de Educació Primària 

Jornada Intensiva de 9 a 13.00h del 10 al 21 juny i el dia 21 de desembre. 

 

- HORARI D’ESBARJO I DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS 

L horari d’esbarjo és: Ed. Infantil des de les 11:10 fins a les 11.50h 

                                   Ed. primària de 11.10h fins a 11.40h 

 Distribució d’espais: 

Ed. Infantil: Pati d’ Ed. Infantil, delimitat per una tanca de la resta del pati de 

primària i amb un sorral.  

Ed. Primària : distribuïts en dues pistes i per cursos fent diferents activitats i jocs. 

Dos grups per compartir l’espai i els jocs:  1r-2n i 3r   i 4t, 5è i 6è.  

La pista de dalt és per jugar a futbol, volei ..... 

La pista de baix és per jugar a bàsquet, i a joc lliure( cordes, mocadors, pitxi...) 

Dilluns: dia sense pilota  (lliure per ambdues pistes) 

Dimarts i dijous – Pista de dalt 1r, 2n i 3r  : futbol, volei,  

Dimecres i divendres – Pista de dalt  4t, 5è i 6è. 

Els responsables de setmana de cada classe treuen  i recullen el material 

necessari pels jocs de pati. 

1r trimestre: els responsables de les classes de 6r i 3r 
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2n trimestre: els responsables de les classes de 5è i 2n 

3r trimestre : els responsables de les classes de 4t i 1r  

 

- CALENDARI DEL CURS. 

                 Calendari d’activitats docents. 

Els professors iniciaran les activitats d’organització de curs  el 1 de Setembre de 

2018 i les acabaran el dia 30 de Juny de 2019. 

Els alumnes comencen les classes el dia 12 de Setembre de 2018,  i les acaben 

el dia 21  de juny de 2019. 

 

Vacances. 

Nadal : Del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019 ambdós inclosos. 

Pasqua : Del 15 al 22 d’abril de 2019 ambdós inclosos. 

Dies festius. 

Any 2018 :                                                           Any 2019: 

  12 d’octubre                                             1 de maig                 

  1 de novembre                                         24 de juny                       

  6 i 8 de desembre                                                       

Dies de festa local 

-     El 10 de setembre de 2018  

-     El 20 de maig de 2019         

 Dies festius de lliure disposició 

-  divendres, 2 de novembre de 2018 

-  divendres, 7 de desembre de 2018 

-  dilluns, 4 de març de 2019 

-  dimarts, 23 d’abril de 2019 
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- HORARI DELS ALUMNES I HORARIS DE MESTRES             Annex 2 

 

    C.3.2 – Calendari d’actuacions previstes 

 

. EQUIPS D'AVALUACIÓ 

   

Presidits per la Directora: Mª Carme Ordoñez Moreno i la Cap d’Estudis: Mª 

Carme Puigpelat Baldomà 

 

Educació Infantil: Núria Cabús Giné, Núria Riera Solana , Ester Solà Escoda, 

Anna Vilanova Puig,  i  M. Carme Ordóñez. 

 

Cicle Inicial: Carme García, M. Carme Puigpelat  Baldomà , M. Carme Ordóñez 

Moreno,   Mª Teresa Cercós Pons, Anna Vilanova Puig, Jero Martínez i Marta 

Solé. 

 

Cicle Mitjà: Josefina Casas,Belén Gómez, Laura Ochoa,  MºCarme Puigpelat 

Baldomà, M. Carme Ordoñez i Moreno, Anna Vilanova Puig , Jero Martínez i  

Marta Solé. 

 

Cicle Superior :  Raquel Castaño, , Jero Martínez, M. Carme Puigpelat Baldomà, 

M. Carme Ordóñez Moreno,  Anna Vilanova Puig i Marta Solé. 
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- REUNIONS. 

ASSEMBLEA GENERAL. 

L’Assemblea General amb els pares i mares de tot l’alumnat per a presentar els 

objectius i els trets més importants de la Programació Anual es realitzarà en dues 

sessions:  Dimarts, 9  d’octubre per a  les famílies d’educació infantil a les 20.30h 

                 Dimecres, 10 d’octubre per a les famílies de educació primària a les a   

                 les  20:30 h. a l’aula habitual de l’escola (aula de música). 

 

- REUNIONS AMB ELS PARES DELS ALUMNES: 

 

• REUNIÓ DE CICLE. 

La reunió amb els pares-mares dels alumnes i els tutors/es dels nivells 

corresponents a cada cicle, per a presentar els continguts, objectius i les 

particularitats de cada cicle es realitzaran el dia 9 d’octubre per Ed. Infantil 

després de l’Assemblea General a les aules assignades, i el dia 10 d’octubre per 

Ed. Primària. 

 

• REUNIÓ PARES-MARES D’ALUMNES NOUS AL CENTRE. 

A finals del mes de maig o primera setmana del mes de juny de 2019, i a 

concretar segons la normativa de matriculació es realitzarà una reunió amb els 

pares-mares dels alumnes matriculats nous  pel curs 2019-20. 

 

 La professora - tutora de P3, la Directora del Centre, la Cap d’Estudis, la 

psicopedagoga del centre i algun membre  de la Junta de l’AMPA  expliquen les 

característiques més importants del centre, de l’Etapa i informació sobre l’AMPA i 

les seves activitats. 

Durant el mes de setembre abans que els alumnes comencin l’escola, es fan 

entrevistes personalitzades amb els pares/mares dels alumnes matriculats a P3 
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per tal d’obtenir informació de dades bàsiques, aspectes de salut... com també els 

alumnes matriculats a primària tindran entrevista amb el tutor/a corresponent. 

 

• ENTREVISTES. ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 

 

L’horari de les entrevistes individuals amb els pares dels alumnes es realitzaran: 

DIVENDRES de 12:30 a 13:30 o a hores convingudes entre els tutors i les 

famílies si s’escau.  

 

 EQUIP DIRECTIU. 

Dilluns  de 9 a 10h  i Divendres de 15 a 16:30h 

 

Els resums de les esmentades entrevistes es plasmaran en un full model de 

l’escola que al finalitzar el curs s’inclourà en la carpeta de documentació oficial de 

cada alumne. Les famílies que desitgin tenir una entrevista amb el tutor o 

professors del centre ho faran també dins d’aquest horari o convindran diferents 

horaris amb el/la professor/a tutor/a. 

El mitjà d’enllaç entre escola - família d’entrevistes serà l’agenda. 

Es faran al menys dues entrevistes, una durant el 2n trimestre i a l’altra a final de 

curs on es lliurarà al mateix temps el butlletí de notes.  

Tant les famílies com el professorat podran demanar tantes entrevistes com siguin 

necessàries. 

 

CALENDARI D’AVALUACIÓ,CRITERIS D’AVALUACIÓ I LLIURAMENT DELS 

INFORMES A LES FAMÍLIES 

 

- SESSIONS D’AVALUACIÓ. 

 L’última setmana de setembre,  els alumnes de primària i P5 realitzaran unes 

proves d’avaluació inicial , català i matemàtiques, per conèixer el nivell que tenen 
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al començar el nou curs escolar. Es va acordar que les proves inicials seran les 

proves finals que es varen passar al curs anterior. 

Per tant, els alumnes de 1r , la seva avaluació inicial serà la final de P5, els de 2n 

les de 1r...i així successivament. D’aquesta manera se’n pot fer millor una 

valoració 

Al finalitzar cada trimestre es faran unes sessions d’avaluació per tal de veure el 

seguiment escolar dels alumnes.  

El calendari d’avaluació és el següent: 

 

• Av. Inicial:    8 i 10 d’octubre de 2018 

 

• 1r. Trimestre: 

                       Ed. Infantil: 17, 19    de desembre de 2018 

              Primària : 3 - 4 - 5   de desembre de 2018 

   

• 2n.Trimestre: 

    Educació infantil:  18 , 20 de març de 2019 

                        Primària:  12 - 13 -14  de març de 2019 

 

• 3r. Trimestre: 

           Ed. Infantil :  3 - 5 - 7  de juny de 2019 

                     Primària:  10 - 11 - 12   de juny de 2019 

 

• Proves diagnòstiques als alumnes de 2n, de català, castellà i 

matemàtiques,  es realitzaran del 13 al 31 de maig de 2019. 
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• Les proves de 6è: proves de català – castellà – anglès – medi i 

matemàtiques,  s’aplicaran als alumnes de 6è els dies 7 – 8 – 9 de maig de 

2019. 

 

LLIURAMENT D’INFORMES.   

 

S’informarà als pares del resultat del procés d’aprenentatge mitjançant els 

informes que es lliuraran trimestralment després de cada sessió d’avaluació. 

 Educació Infantil :  

  2n. Trimestre: 15  de febrer de 2019 

  3r. Trimestre:  25-26 de juny de   2019 

 

 Educació Primària: 

                     1r. Trimestre : 20 de desembre de 2018 

  2n. Trimestre : 29 de març de 2019 

  3r.Trimestre :  25-26 de juny de 2019 

 

 

 

C.4 – ACTIVITATS I SERVEIS DE CENTRE 

 C.4.1 – ACTIVITATS DEL CENTRE 

 

- MILLORA DEL MEDI AMBIENT A L’ESCOLA 

El nostre Centre disposa a cada aula i als espais comuns,  de papereres per 

poder reciclar  paper, plàstic, matèria orgànica i de rebuig i així  potenciar 

l’Educació Cívica als nostres alumnes en l’aspecte del medi ambient. 

Setmanalment són els mateixos alumnes qui s’ organitzen  per llençar les 

escombraries al contenidor corresponent, que es troba molt a prop de l’Escola. 
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La classe de 6è recull  les escombraries del pis de baix i 3r, 4t i 5è  setmanalment 

es van tornant per llençar la brossa  del pis de dalt. 

 

 

- FEM HORT  

Les classes de Cicle Inicial, juntament amb les seves professores seran els 

encarregats de fer l’hort durant la temporada escolar. També plantaran les llavors 

que des de el “refugi de llavors” s’han destinat a cada centre, ja que estan en perill 

de desaparició. L’hort està ubicat al recinte del menjador escolar en palets de 

fusta que l’ AMPA ha arranjat.  

Per tant, ambdós classes, participaran a la sortida que es farà a Balaguer el 

proper dia 5 de juny del 2019, organitzada pel “Refugi de Llavors” i lligada amb el 

dia del Medi Ambient, que  pretén promoure l’activitat dels horts escolars a partir 

del cultiu i la producció de llavors de varietats hortícoles locals 

 

- PLA DE L’ ESPORT A L’ESCOLA 

Es un Pla que permet practicar l’esport durant les hores no lectives, 

especialment al migdia,  i per tant potenciar l’esport, fer exercici físic, valorar 

normes, respectar als companys... són els principals objectius d’aquest Pla. 

Aquest curs també participarem en  la Jornada Esportiva per a Cicle Mitjà i 

Superior que es farà a  Balaguer. 

 

- SETMANA DE LA MOBILITAT 

 

La setmana del 17 al 21 de setembre es celebra  “La setmana de la mobilitat 

sostenible i segura”, des de l’escola s’intentarà aconseguir que els nens/es 

vinguin a escola a peu, bicicleta o patinet per tal de no contaminar i estalviar 

combustible. 

Qui hagi de venir amb cotxe, s’aconsella aparqui una mica lluny de l’escola i 

s’arribi caminant encara que sigui uns quants metres.. Les bicis i/o patinets 

estaran dins del recinte escolar a l’aparcabicis que l’ Ajuntament ha cedit. 

Al llarg de la setmana es faran diferents activitats: 

- Anem amb bicicleta:   Ed. Infantil – circuit pels patis de l’escola 



ESCOLA BONAVISTA                                                              Programació general anual 18-19                                             
 

36 
 

                                      C. Inicial  - coneguem el poble 

  C. Mitjà i   C.Superior – recorregut fins arribar a Penelles,   

  on s ‘ha visitat amb visita guiada els murals pictòrics que  

  hi ha per tot el poble. La sortida és de dia complert 

 

-Dia sense paper: es fan les classes que hi ha dins l’horari lectiu, però realitzant  

activitats que no es necessiti paper.  Robótica, racons, pel·lícules, games in 

English.... Aquesta activitat té com a finalitat la reducció del paper. 

- Masterclass de zumba a càrrec d’una monitora del programa Nereu.. 

 

L’objectiu d’aquesta setmana és conscienciar que l’alumnat  vingui a l’escola,  

durant tot el que resta de curs,  a peu, amb patinet  o amb bici i d’aquesta manera 

intentem reduir l’estalvi de combustible i millorar l’aire que respirem, com també 

mentalitzar-los de la importància del reciclatge, de la reutilització de materials i 

l’estalvi d’energia. 

 

–  SUPORT ESCOLAR PERSONALITZAT     (S.E.P) 

 

 Desprès de fer una valoració molt positiva de les SEP lectives i no lectives que 

es varen aplicar al curs anterior s’ha decidit tornar aplicar les SEP a tota 

primària, per tal de reforçar als alumnes que més ho necessiten. Sobretot en  

lectoescriptura , llenguatge matemàtic i  competències bàsiques. 

La nostra escola ho aplica a partir del mes d’octubre, concretament  el dia 15, 

desprès de la reunió general amb les famílies, els dilluns i dimecres de 12:35 a 

13:20 a tota primària . 

Cada tutor realitzarà les SEP al seu grup classe. 

 

L’agenda serà el vincle de comunicació per a les famílies per saber si els seus 

fills/es es queden el dia esmentat. 

Caldrà també omplir les graelles de les SEP per trimestres, per tal de conèixer 

quins objectius i activitats que  l’alumnat realitzarà. 

A més de la professora d’ Ed. Especial hi ha altres professors que entren dins les 

aules  a reforçar aquells alumnes que el tutor considera que els costa assolir els 

continguts dels temaris, sobretot amb les assignatures instrumentals. 
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- T.I.C  (Tecnologia de la Informació i la Comunicació) 

 
 
 Com a gran objectiu d’aquest curs 18-19, tot el Claustre  farà  la segona  

formació a Centre sobre “L’ús de les noves tecnologies a l’aula”. Realitzarà la 

formació el coordinador TAC del centre, el Sr. Jero Martínez, així es podrà 

elaborar i finalitzar el pla TAC de l’escola que ara s’està iniciant. 

 

Tot el professorat pot utilitzar l’aula d’informàtica per tal de reforçar i ampliar els 

continguts utilitzant les noves tecnologies,  així com tot el currículum s’impartirà 

parcialment amb la PDI, degut a que  totes les aules de l’escola tenen pissarra 

digital. 

 

El professor responsable de l’assignatura pauta els diferents exercicis a treballar 

tenint en compte els interessos dels alumnes.  

Aquesta assignatura només s’aplica com a tal a Ed. Infantil.  

P3 – iniciació al 2n trimestre 

P4 i P5 – una sessió setmanal 

Desprès la resta dels grups-classe, en podrà fer ús tenint el compte la disposició 

de l’ aula. 

                               
 

 

 FESTES I ACTIVITATS A REALITZAR 

 

• La Castanyada . ( Dimecres , 31 d’octubre) 

Tota l’escola celebrarà la Castanyada  fent diferents activitats. 

Tarda:  Festa de la castanyada al pati de l’escola 

  Tots els nens i nenes per cicles es preparen: dites de tardor , poemes,    

  endevinalles relacionats amb la tardor i els balls de la castanyera. 

             Els alumnes  de 6è són  les/les castanyers/es ( es disfressen d’avis i  
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             àvies) i ofereixen les  castanyes que l’ AMPA prèviament ha cuit i els  

             panellets que infantil ha preparat a tots els companys/es de l’escola. 

 

L’ambientació de la festa es realitzarà des de l’àrea de plàstica. 

 

   El dia anterior es celebra  Halloween des de l’àrea de llengua anglesa on els 

alumnes de 6è disfressats de monstres passen per les diferents  aules. 

 

•        Nadal   
 

El dia 14 de desembre, es celebrarà el  FESTIVAL DE NADAL  al poliesportiu a 

les 20:00h del vespre per a tot el poble. 

Aquest curs el festival de Nadal es titularà  FANTASIA , ja que és el tema que va 

resultar més triat per l’alumnat de l’escola per a fer-ne la decoració i ambientació. 

Es representarà la història del “Mag d’Oz”. 

 Els cartells que anuncien el dia i l’hora del festival,  els realitzaran els nens i 

nens de cicle superior. Es treballa el cartell amb diferents tècniques i es pengen 

per tot el poble de Bellcaire: botigues, bancs, Institut, Poliesportiu, guarderia, 

perruqueries.  

L’alumnat de cicle superior  també realitza el  guió del festival, com també  ajuda 

en el muntatge dels diferents balls. 

Totes aquestes activitats ens permeten treballar l’expressió oral, expressió 

plàstica i l’expressió escrita i així potenciar més la competència lingüística. 

Organització Activitats de Nadal 

Dia 14 de Novembre – reunió per grups amb els tutors/es de les diferents 

classes a l’hora de SEP per parlar sobre el ball escollit (música, vestuari, 

coreografia...) 

27 i 29 de novembre- a les classes de P.E el grup d’alumnes de cicle superior 

comencen a fer els assajos dels balls en el grup-classe pertinent. 

A partir d’aquí, cada tutor buscarà dies i franges horàries per poder assajar amb 

el seu grup – classe. 
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El dia 20 de desembre, el patge arriba a l’escola a la tarda on els alumnes li 

lliuren les cartes. 

El dia 21, en jornada matinal,  tots els nens/es de l’escola fan “cagar el tió” i 

esmorzen xocolata desfeta amb coca. Aquesta  activitat està subvencionada pel 

AMPA. 

 

• Dia  Mundial de la Pau ( dimecres, 30 de gener,) 
 

  Realitzarem diferents activitats per tal de fomentar entre els alumnes             

  l’esperit de pau  i bona convivència.   

- Visió de pel·lícules adequades a l’edat 

- Realització individual d’un colom de plàstic blanc per penjar-lo a la reixa de 

l’escola. 

- Cursa solidaria “Save the children”. Hi haurà diferents rutes des de l’escola fins 

arribar a la Plaça de la Pau de Bellcaire. 

 

•    Esmorzar solidari (  divendres, 15 de febrer, al matí). 

Tot l’alumnat i professorat farem un esmorzar solidari ( panet i xocolata) per 

ajudar a la gent necessitada; els diners recollits es lliuren  a la parròquia del 

poble i aquesta els destina allà on més es necessiti. En l’ acte hi col·labora la 

professora de religió del centre i el  mossèn d’aquesta parròquia, mossèn Ivan. 

És una activitat que promou l’ ONG “ Mans Unides”. 

 

• XXXI Jornades culturals ( 24 – 25 - 26  d’abril, tot el dia) 

 Com ja és habitual a la nostra escola,  farem activitats culturals profitoses per al 

desenvolupament integral dels alumnes. 

El dia 26, tancarem les Jornades amb la passejada del Belldrakum  pel poble i la 

celebració dels Jocs Florals . 

 

• Acomiadament alumnes de 6è ( Divendres , 14 de juny)  
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Es l’ acomiadament dels alumnes de 6è obert als seus  familiars, aquesta activitat 

es realitza a  la Sala de l’ Ajuntament a 2/4 de 9 del vespre, amb diferents actes: 

-Presentació a  l’alumnat d’una persona amb renom sempre  relacionada amb 

Bellcaire d’ Urgell. 

- Passar  DVD dels records d’escola  (recopilació de fotos des de P3 fins a 6è) 

- Xerrada als alumnes de la persona convidada on els encoratja per seguir en la 

nova etapa que començaran. 

- Lliurament de les orles (DVD) 

- Actuació d’un ball a càrrec dels alumnes de 6è. 

- Pica-pica  per a tothom per gentilesa de l’ AMPA a la Biblioteca Municipal. 

 

• Festa fi de curs  (21 de juny) 

Repetició de l’acomiadament dels alumnes de 6è, on tot l’alumnat del centre hi pot 

ser present i hi participa fent altres actuacions. Es realitza a la sala d’actes de 

l’Ajuntament. 

Desprès jocs al pati i invitació de part de tot el professorat del centre a un gelat. 

 

SORTIDES. 

1r trimestre: 

• Setmana de la mobilitat segura i sostenible:  17 al 21 de setembre 

Sortida amb bicicleta segons els cicles: 

Ed. Infantil: circuit amb bicicleta pels patis de l’escola i una caminada fins a la 

plaça Gaudí propera a l’escola- 

Cicle Inicial:  passejada pel poble. Esmorzar a la plaça del Mercat 

C. Mitjà i C. Superior: bicicletada a Penelles. 

 

  2n trimestre  

• Visita a l’INS Ermengol IV:  
      Els alumnes de 6è assistiran el dia 8 de març  a la “ XVIII Jornada d’Acollida”,   
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     que organitza l’Institut per tal de conèixer  les seves instal·lacions i als nous   

     companys que tindran el proper curs. 

• Sortida Ed. Infantil :  sortides pel poble ( passejada per les places, fonts, 

ajuntament, poliesportiu, forn de pa ....) diferents indrets del poble. 

 
• Sortida de Primària :  

1r-2n-3r : LLEIDA:  Vallcalent i el parc de la Mitjana  -  15 de MARÇ 

4t-5è-6è: GUISSONA: Visita a la fàbrica de Bon Àrea -   1 de MARÇ 

 

3r trimestre 

• Sortida  Educació Infantil :  divendres, 17  de MAIG 

Sortida a Montsonís , per a fer una visita teatralitzada al castell de la localitat. 

 

• Sortida Primària :   

1r-2n i 3r : BARCELONA  -  divendres, 31 de MAIG   

Visita  a Cosmocaixa i realitització de taller “Toca , toca” durant el matí. I a la 

tarda, pujada a les “golondrines” fent un tour turistic explicat d’un hora de duració. 

4t-5è-6è : TARRAGONA :  divendres, 7 de JUNY 

Visita guiada  per la part romana i casc antic de Tarragona, i a la tarda activitat de 

lleure a la platja llarga de la mateixa localitat tot fent kayak. 

 

• Sortida a Balaguer  : Refugi de Llavors  -  dimecres, 5 de juny 

Sortida organitzada des d’escoles verdes per promoure l’hort escolar i 

conscienciar a l’alumnat i famílies de fer un món més sostenible. 
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 Planning de totes les sortides que es realitzaran al llarg de tota l’escolarització. 

Es farà una rotació cada tres anys perquè agrupem l’alumnat en tres classes 

 1r any 

Curs 16-17 

2n any 

Curs 17-18 

3r any 

Curs 18-19 

 

Ed. Infantil 

Espluga de Francolí 

Fàbrica galetes 

Cobos 

Granja escola Visitem un castell 

Montsonís 

 

1r-2n-3r 

Pobla de Segur 

Gerri / Vall d’Assua 

 Coves Collbató 

  Montserrat 

BCN: Cosmocaixa 

Las golondrinas 

 

4t-5è-6è 

Vall de Boí 

Parc Nacional  

Aigüestortes 

Barcelona: TV3 

Sagrada Família 

Transports públics. 

Tarragona romana 

Activitat d’aigua. 

 

* Pel proper curs s’haurà de tornar a començar el cicle de sortides, tot fent algunes modificacions 

ja que quan es van fer les pertinents valoracions s’havien de fer millores en alguns aspectes. 

 

C.4.2.- SERVEIS DEL CENTRE 

 

El centre disposa de menjador escolar gestionat per l’empresa de càtering i 

serveis de menjador escolars,  COMERTEL ALIMENTACIÓN COLECTIVA en 

conveni amb el Consell Comarcal de la Noguera. 

Tenim servei de cuina pròpia amb una cuinera la Sra. Belén Rocaspana i    una 

monitora, Maribel González. 

 

-  PÀGINA WEB:  www.escolabonavista.com 
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En la   pàgina web  es podran consultar  les diferents activitats , sortides , festes i 

objectius del centre. 

La pàgina web està dividida en diferents punts, aquests aniran variant segons els  

continguts que es vagin afegint. 

- Escola 

- Activitats 

- Projectes 

- Sortides 

- Festes i celebracions 

-          Blog de l’escola 

- Notes informatives 

- AMPA 

Moltes informacions que arriben a les famílies es fan mitjançant una aplicació al 

mòbil : ebando i a cicle superior el “Telegram”.  

 

C.4.3 . – ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

L’AMPA,  mitjançant l’empresa de lleure Learning playing , organitza activitats 

extraescolars per a tot l’ alumnat de l’escola, infantil i primària, amb activitats que 

es realitzen al migdia, dins la franja horària de 12.30 a 13.30h i en  franja horària 

de tarda  de 16.30 fins a 18:30h. 

També cada migdia hi ha una servei d’acollida fins a les 13.00h. 

Les activitats extraescolars que es realitzen segons el número d’alumnes apuntats 

són: 

Plàstica a petits i a grans 

Informàtica – Informeca 

Rítmica i balls 

Futbol Sala – Psicomotricitat 

Basquet 

Escacs 
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Anglès 

Berenem i juguem  - es una ampliació horària per tots els nens i nenes que ho 

necessiten fins a les 18.30h. 

També hi ha servei d’acollida matinal de 8 a 9 del matí.  

 

C.5 – COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT 

ESCOLAR. 

- ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES.  

Els membres actuals de l’ AMPA són: 

Àlex Merlos - President 

Núria Castanyé – Sots presidenta 

Laia Garcia   - Tresorera 

Meri Miralles -  Secretaria 

Noemi Merce – Representant del Consell Escolar       

Vocals:     Silvia Torres  -  Irene Grau  -  Albert Casi   -Josep Chacón – Joan 

Ribalta – Marc  Darbra -  Laureà Ramon   

Amb l’ AMPA, hi ha bona relació i coordinació amb tot l’equip educatiu de l’escola, 

se’ls hi fa propostes i sempre atenen a les nostres peticions, ja que tots tenim el 

mateix objectiu: que els nenes/es rebin una bona educació i tinguin totes les 

prestacions possibles. 

Les prestacions i activitats que ens ofereixen són: 

- Compra de material per l’escola, sobretot informàtic (ordinadors, altaveus i  

           teclats) i Ed. Física. 

-          En busca del tió  (sortida familiar per buscar el tio al bosc ) 

- Compra de jocs i regals de Reis per classe. 

- Col·laboració en diferents festes: Nadal, festa fi de curs, acomiadament  

           alumnes de 6è... 

-         II BRICOESCOLA  - Es realitzarà el dia 21 d’octubre.  (Activitat familiar on   

           es realitzen millores per a l’escola) 

- Col·laboració en diferents activitats curriculars: xerrades... 

- Venda del xandall de l’escola i de la  bata. 
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- Activitats extraescolars 

 

 

LÍNEA D’ESCOLA REFERENT ALS DEURES 

 

Desprès de vàries trobades pedagògiques per parlar sobre el tema deures amb 

tot el Claustre de professors es va acordar una línia d’escola . 

Es variarà tenint en compte l’edat de l’alumnat i les seves particularitats. 

 

• ED. INFANTIL 

 

Les professores d’ Ed. Infantil en les entrevistes les famílies i a la reunió general 

de cicle comentaran els hàbits que haurien de anar practicant a casa treballar 

algun concepte concret de psicomotricitat. 

A la classe de P5 que ja s’inicien a la lectura, llegiran diàriament. 

 

• ED. PRIMÀRIA 

 

CICLE INICIAL: 

 

A primer curs per reforçar la lectura llegiran diàriament el text que farien el dia 

següent perquè tinguin més seguretat i velocitat lectora. A finals del trimestre i 

principis del següent es pot introduir alguna fitxa de comprensió com també 

alguna  per reforçar l’escriptura i fer frases senzilles. 

 

A segon curs, a part de llegir diàriament, hi haurà dos dies que tindran deures. 

Seran el dimarts i el dijous.  Un dia es faran activitats de llengües i l’altre activitats 

de matemàtiques . 
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CICLE MITJÀ I CICLE SUPERIOR: 

 

S’estudiarà els temes que s’han anat explicant per tal de facilitar i memoritzar pel 

dia que tinguin els controls , com també aquell alumnat que no ha acabat la feina 

de l’escola, l’haurà d’acabar a casa pel dia que li toqui l’assignatura. 

 

 

Es controlarà que no hagin massa exercicis per acabar per al mateix dia o per 

l’endemà. 

 

Es tindrà en compte les particularitats de cada alumne per concretar la feina que 

ha de realitzar, ja sigui per reforçar i/ o reduir les activitats treballades o bé per 

ampliar –les 
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PROJECTE AMBIENTACIÓ  DECORACIÓ  DE L’ESCOLA 

 

TEMA: EL BOSC FANTÀSTIC 

 

*A finals del curs passat, es va passar un full a tot l’alumnat de primària perquè 

donessin la seva opinió sobre quin tema voldrien ambientar l’escola i fer diferents 

treballs previs sobre el mateix.  La temàtica més votada va estar la fantasia  i la 

natura, sobre tot els boscos, per tant es van escollir aquesta temàtica. 

Aquesta activitat és un exercici més per practicar l’expressió oral:  Per petits grups 

cooperatius de cada cicle de primària amb infantil, van passant pels diferents grup 

classe de l’escola i els expliquen oralment que han de fer i el lloc que tenen 

destinat. A les classes de plàstica , majoritàriament, es realitzaran les decoracions 

durant aquella setmana per a col·locar ho.  

 

  

1r trimestre 

5 al 10 novembre 

 

2n trimestre 

4 al 8 de febrer 

 

3r trimestre 

24 al 30 d’abril 

 

 

P5- C. Inicial 

 

Fem boscos per tots els racons de l’escola 

 

P3- C. Superior 

 

Personatges fantàstics 

 

P4- C. Mitjà 

 

Animals fantàstics. 
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8.- PROGRAMACIÓ ANUAL D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS (A nnex 3) 
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