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Benvolguda Comunitat Educativa del Nen Déu i Col·laboradors: PAU I BÉ 

 

 Amb el goig de tornar a treballar al Nen Déu i amb tots vosaltres, desprès 

de 4 anys, vull fer la presentació d’aquesta PGA, com una eina que ens ajudarà a 

caminar per assolir, junts, els objectius que en ella reflectim. 

 

 La il·lusió, la dedicació, l’esforç, el sacrifici, l’empenta... de tantes persones 

que hi treballen a la nostra escola, donaran com a resultat, l’alegria del treball ben 

fe, tot i que som conscients de que no sempre els resultats són els  desitjats. 

 

 Aprofitant el nostre lema pastoral d’engany: “Up, anem per feina!”, us 

convido a tots els qui formeu part del nostre centre del Nen Déu, a que ens ajudeu 

a ser una gran institució, una família unida, una família que mira junta cap al 

mateix horitzó, cap a les mateixes fites i que necessita de tots vosaltres per a 

arribar a la meta marcada: la felicitat dels nostres alumnes. 

  

Tenim per davant un any ple d’activitats, reptes, compromisos, etc..., us 

demano que  esteu al nostre costat, perquè, tot el que decidim i fem, sempre és el 

millor  per als vostres fills/es, els nostres alumnes, i sempre comptem amb l’opinió 

de professionals amb molta experiència i amb molta dedicació  en el mon de 

l’educació. 

 

Així doncs, us desitjo un feliç curs nou. 

 

Una molt cordial salutació 

 

 

Gna. Rosario Hidalgo G. 

Directora Pedagògica. 
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1. DADES D'IDENTIFICACIÓ DEL CENTRE 

 
 UBICACIÓ DEL CENTRE. 

   - Nom del Centre:      Centre Educatiu Nen Déu 

   - Adreça :                   Rda. Guinardó 224-236 

   - Localitat :                 Barcelona 

   - Codi Postal :            08041 

   - Telèfon :                  93/456-75-42 

   - Fax:                         93/450-44-41  

   - e-mails :                  escolanendeu@fundacionendeu.org  

                 direcciocee@fundacionendeu.org  

      

 TIPUS DE CENTRE 

- Titularitat:Fundació Nen Déu. 

- Centre privat concertat : Règim general per a la prestació del servei públic de 

l'educació en centres docents privats, per 4 anys.  

- Concert concedit  des del 8 de juny de 2.007 (EDU/167/2007); modificació per 

trasllat i capacitat del centre   (EDU/4068/2008) i renovat  cada 4 anys. L’últim 

Concert concedit va ser l’any 2015 per a 6 anys. 

 

Classificació definitiva : 

 13 unitats: Educació Especial amb capacitat per a 96 places escolars. 

 2 unitats: Programa de formació per a la Transició a la Vida Adulta amb 

capacitat per a 16 places escolars. 

 1 unitat de FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (FPI)  per a capacitat de 8 

a 12 places escolars. 

 

 

  

 

 

 

 

mailto:escolanendeu@fundacionendeu.org
mailto:direcciocee@fundacionendeu.org
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DADES NUMÉRIQUES D’ALUMNES DEL CURS 2019/20 
 

NIVELL 

EDUCATIUS 

UNIT ALUMNES 

NOIS 

ALUMNES 

NOIES 

NIVELL PERSONAL  DOCENT 

TUTOR+REFERENT 

BLAU CEL 1 4 4  

P 

R 

I 

M 

À 

R 

I 

A 

 

99 

 

 

 

3 

BLAU MARÍ 1 8 1 3 

TURQUESA 1 4 2 2 

ROSA 1 4 4 3 

BLAVA 1 8 1 1 1/2 

VERDA 1 5 3 1 1/2 

VERD CLAR 1 7 1 2 

MARRÓ 1 7 1 2 

LILA 1 3 4 2 

VERMELLA 1 5 2 2 

GROGA 1 5 1 1 1/2 

GRISA 1 5 3 1 1/2 

GRANA 1 3 4 1 1/2 

MALVA (TVA) 1 3 5 15 1 1/2 

TARONJA (TVA) 1 4 3 1  1/2 

PFI (BLANCA) 1 6 3 9 1 1/2 

 16   123 31 
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2. ACCIONS QUE PRIORITZEM AQUEST CURS 

 
 A nivell de Pastoral:  

 
El lema d’aquest curs serà: “ UP!, ANEM PER FEINA!  

"Un veritable heroi no se’l mesura per la grandària dels seus músculs, sinó per la 
força del seu cor". (Hèrcules) 
"En el mateix moment  que dubtis que ets capaç de volar, ja no podràs fer-ho mai 
més". (Peter Pan). 
"Hi haurà miracles avui, si tens fe. La il·lusió no ha de morir. Si tens fe, ho 
aconseguiràs ". (Príncep d'Egipte) 
"Cal sembrar per poder recollir. T’enorgulleix cada pas que dones, però has de 
veure que només ets una peça del Pla ". (Joseph rei dels somnis) 
"Somia en un demà, un món nou ha d'arribar. Tingues fe: és molt possible si tu 
estàs decidit ". (El geperut de Nôtre Dame) 
"Gràcies per aquesta aventura. Ara et toca a tu viure’n una nova! "(Up) 

 
Et sonen aquestes paraules? Reconeixes a aquests personatges? Algú ha 

dit recentment: "D'ells vaig aprendre". Són herois, alguns d'ells de ficció; altres, de 
carn i ossos com nosaltres. Amb les seves vides ens ensenyen com descobrir el 
millor de nosaltres mateixos per a posar-ho al servei dels altres, que és la millor 
manera de ser #feliços. 

 
No només tens una missió: ets una missió (EG 273). Al llarg d'aquest curs 

anirem donant-te pistes per ajudar-te a trobar el teu lloc al món, anar descobrint el 
somni de Déu sobre tu. 
 

 
 A nivell acadèmic:  

           
Un objectiu per a Habituació, un altre per a 
Projecte i un altre per a Tutoria. 
L’objectiu per a Habituació és des del nivell de 
cada línia i considerant els resultats del curs 
passat. 
L’objectiu de Tutoria ha de tenir present la 
continuïtat en l’elaboració del Pla de Convivència. 
Continuem amb el treball ja començat el curs passat. L’Equip Directiu marcarà 
unes directrius per a treballar per línia.  
 
 

 A nivell organitzatiu:  
 
Mantenir fluïdesa en la comunicació amb el personal de l’escola. 
 
Potenciar el clima de silenci i de treball que ajudi els alumnes en els seus 
processos d’aprenentatge. 
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Ens proposem també aquest curs, 
mantenir la implicació en les diferents 
formes de comunicació per tal 
d’afavorir la interacció positiva entre els 
alumnes. 
 
També des de l’Equip directiu es 
proposarà treballar el respecte al Medi Ambient, ja que forma part de l’esperit 
franciscà de les Germanes Franciscanes, gestores de centre. 
I potenciarem  formació permanent dels professionals del centre. 
 
 
3. PROJECTES QUE CONTINUAREM PORTANT A TERME. 

 
Els projectes que continuarem treballant aquest curs i que estem molt satisfets del 
seu desenvolupament molt són:  
 
TEATRE:  aquest curs es portarà a terme l’obra “El 
Rei Lleó” 
 
BIBLIOTECA: Estimular el gust per la lectura, amb 
participació d’escriptors/es del món literari. 
 
ESOLA SOSTINIBLES.. Amb noves propostes. 
 
PLA TUTORIAL. Sempre a prop dels nostres alumnes per acompanyar-los en els 
seus processos acadèmic i personal. 
 

 
 
4. OBJECTIUS GENERALS PEL CURS 2019/20 

 

A) PLA PASTORAL: OBJECTIUS I 

INDICADORS 

 
1. Presentar a Jesús de Nazaret com l’heroi 
de la nostra vida,  que sempre està al nostre 
costat, i, en els moments de dificultats,  surt amb 
la seva força per sostenir-nos . 
 
Indicadors:    

 Participació en les classes de religió 
 Grau de satisfacció de les vegades que comparem a Jesús com el millor Heroi. 
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2. Descobrir la nostra missió a la família, al centre, amb els amics. 
 
Indicador:  

 Nombre  d’activitats en les que hem descobert la nostra missió: ajudar, 

estudiar, compartir, estimar, perdonar... 

 

3. Desenvolupar les activitats del LEMA “ Up, Anem per feina“ com eix de 
totes les catequesis de l’any. 
 
Indicadors:  
  

 Activitats a les classes: participació > 85% 

 Nombre de Celebracions realitzades en torn al Lema. 

   
 
ACTIVITATS PROGRAMADES AL LLARG DEL CURS 
 

 Eucaristia de Sant Francesc: 3 octubre  -  10:00 h  
 8 novembre: ANIVERSARI DE LA MORT DE M.CARMEN. Convidem als 

companys del centre de dia. Berenar conjunt. 
 1 de desembre comencem l’Advent. 
 12 de desembre. Celebració Penitencial (3r Pis) per a preparar el Nadal: 

10:30h. 
 19 de desembre: Nadales a les 15:00 h. Després berenar de Nadal per 

a totes les famílies que ens acompanyin. 
 20 de  desembre: Eucaristia   o celebració “Adorem al Nen Jesús”:  

10:00 h.  
 Setmana de la Pau: 

o Inauguració: 27 gener. 15:00 h. 
o Cloenda: 31 gener. 15:00 h. 

 26 març Dimecres de Cendra:  
10:30 h 1r, 2n i Centre de Dia.  
11:00 h 3r pis 
 

 2 d’abril: Activitat de Quaresma per preparar la Setmana Santa (3r pis) a 
les 10:30 

 15 d’abril: Celebració festiva de la Pasqua de Resurrecció. 15:00 h 
 23 d’abril. Diada de Sant Jordi. Jornada compartida amb els pares. 
 8 maig:Celebració de M. Carmen.Tota l’escola i Centre de Dia a les 15:00 h 
 29  de maig Cloenda del mes de mai a les 15:00 h  
 18 juny: Festa de Fi de curs. 15:00 h 
 19 de juny: Eucaristia Fi de curs a les 10:30 h 

 
 Plegaria del personal: 

4 de desembre. 14:00 h. 
4 de març 14:00 h. 
6 maig. 14:00 h. 
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 TROBADES TRIMESTRALS DE FEAC. Continuarem amb aquesta 
formació amb les famílies. (Dates a concretar per l’equip de formació i Equip 
directiu) 
 
 
B) PLA D’ACCIÓ TUTORIAL (PAT): OBTECTIUS I INDICADORS 
 
1. Millorar l’acció tutorial tant a nivell personal com grupal. 
2. Xerrades dirigides als alumnes, professors i famílies sobre sexualitat, 
seguretat en Internet, etc. 
3. Afavorir el clima d’ajuda entre els alumnes de les classes amigues.  
4. Potenciar amb diferents activitats grupals,  els valors humans i cristians. 
5. Continuar aportant elements de millora per la actualització del Pla de 
Convivència. 
6. Col·laborar amb les Inter-xarxes en casos que necessiten aquest treball. 
 
Indicadors:  

 Grau de satisfacció del comportament dels alumnes en el procés 
pedagògic i maduratiu . 

 Grau Implicació de les famílies en les activitats, tutories i celebracions de 
l’Escola 

 Número d’incidències en quan  intervencions en conflictes d’alula i 
l’aplicació  dels Protocols del Pla de Convivència. 

 
Responsables:  

Tutors 
Equip Directiu 

 
 
C) PLA  D’ACOLLIDA: OBJETIUS I INDICADORS 
 
1. Propiciar actituds d'acollida per part de la comunitat educativa a l'alumnat, 
especialment si procedeixen d’altres centres o de nova incorporació. 
2. Promoure la coordinació amb els altres centres, institucions que atenen o 
han atès els nous alumnes. (Antic Centre, CDIAP, CSMIJ, EAP..) 
3. Impulsar l' aprenentatge de la llengua catalana amb caràcter funcional per 
a l'alumnat amb desconeixement de la mateixa. 
4. Promoure actituds que evitin la discriminació per raó de cultura , sexe , 
nivell econòmic , religió, nivell cognitiu... 
5. Establir  un primer contacte amb els possibles grup-classe per a facilitar 
una millor ubicació de l’alumne a posteriori.  
6. Establir vies d’acció per facilitar la incorporació, progressiva, dels alumnes 
que fan compartida al nostre centre.  
7. 8.Establir totes les coordinacions necessàries amb EAPS, escola ordinària 
per tal de facilitar la integració i evolució de l’alumne/a d’escolarització compartida 
al nostre centre. 
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Indicadors  
 

 Grau de satisfacció de les famílies noves. 

 Nombre d’incidències d’ inadaptabilitat al centre. 

 Grau d’implicació de les famílies a les normes del centre i col·laboració. 

 
Responsables:  
Equip d’aula 
 Equip directiu 
 
  
D) PLA DE  INMERSIÓ  LINGÜÍSTICA (PL). OBJECTIUS I INDICADORS 
 
 
1. Conèixer I utilitzar correctament I apropiadament la LLENGUA CATALANA  
I LA CASTELLANA tant oralment com per escrit emprant-les com a llegües 
vehiculars i d’aprenentatge en tots els àmbits relacional, administratiu, de 
comunicació i d’instrucció- aprenentatge. 
 
2. Adquirir els coneixements prescrits i la competència lingüística adequada 
en català i en castellà al final de la formació per tenir un coneixement i domini de 
les dues llengües pel que fa referència a les diferents capacitat de cada alumne/a. 
 
3. Buscar recursos i estratègies per a despertar el gust per la lectura en català 
i en castellà. 

 

 
Indicadors:  

 L’avaluació continua de resultats a nivell d’aprenentatges. 

 Llocs i circumstàncies en que s’utilitzen les diferents llengües a l’escola. 

 
 
E)  PLA DE CONVIVÈNCIA. OBJECTIUS I INDICADORS. 
 
1. Millorar el grau d’acceptació i compliment de les normes de convivència 
establertes pel centre. 
2. Educar per prevenir els conflictes per tal de saber portar a terme  
resolucions pacífiques.  
3. Implicar activament a tota la comunitat educativa en la millora de la 
convivència en el centre, especialment, a les famílies.  
4. Seguir els Protocols d’actuació d’acord al conflicte presentat 
5. Afavorir un clima de convivència des del diàleg, l’acollida i la recerca de 
solucions pacífiques als conflictes que es puguin produir.   
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Indicadors:     

 Nombre  de les incidències anotades 

 Nombre de conflictes resols sense amonestacions 

 Nombre  de conflictes amb amonestacions i sancions. 

 
 

55..  OORRGGAANNIITTZZAACCIIÓÓ  GGEENNEERRAALL  DDEELL  CCEENNTTRREE  
 
A) EL CONSELL ESCOLAR. 
 

El Consell Escolar és l’òrgan de govern col·legiat representatiu de la comunitat 
educativa del Centre, i exerceix les seves funcions en el respecte als drets dels 
alumnes i llurs pares, professors, personal d’administració i serveis, de 
complementàries  i institució titular. 
Aquesta és la composició del nostre Consell Escolar pel curs 2019/20: 
 
MEMBRES. 
 
Directora (Presidenta del consell):  
Mª Rosario Hidalgo Galisteo 
 
Representants de la Titularitat:        
 1. Mn. Salvador Bacardí Fígols          
 2. MªDolores Lobo Pascual            
 3. Mª del Pilar Muñoz Blanco 
 
Representants dels professors:  
1. Esther Santamaria García     
2. Mónica Casas Castro 
3. Xavier Zanuy Buen  
4. Patricia Noriega Tarragó  
 
Representants dels pares d'alumnes:        
1.Mª Nuria Vadillo Gonzalo 
2. Mª Pilar Fernández Pereira-Cabral 
3.Eva Mª Águila Silva 
4. Marta Vázquez Parada 
 
Representant del personal d'Administració  i Serveis:   
1. Mª Elena Maulion Vallbona 

Representant del personal d’atenció educativa complementari:   
1. Adela Galante Rodríguez 
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Reunions :  

 

27  Setembre :  

- Justificació de les quantitats percebudes de la Generalitat 

- Presentació i aprovació de la Programació del Centres 

2 Abril :    

- Aprovació dels dies de lliure disposició del proper curs, jornada intensiva, 

horaris del centre 

- Aprovació de les quotes de menjador i activitats complementàries 

- Procés de Preinscripció 

30 Juny:   

- Aprovació de la Memòria escolar. Acomiadament del curs. 

Informe final de la matrícula del centre. 
 

 

B) TUTORS I REFERENTS 

 
 Aula Blau Cel:         CARMEN GARCIA 

NÚRIA MARTÍ/VIOLETA MAROTO/ ADELA GALANTE  
 

 Blau Marí:                  MARTA RUIZ 

SARA LÓPEZ/ AMANDA MATA 
 

 Aula Turquesa:        SHEILA 

ISA PUERTO /MABEL MÁRQUEZ 
 
 

 Aula Verd Clar:        CLAUDIA 
 
IRENE GARCÍA/PILAR CHACÓN 

   
 Aula Blava :       MÒNICA CASAS 

DELIA LEÓN/SARA SÁNCHEZ 
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 Aula Verda : PILAR MUÑOZ 

SONIA GUILLÉN  
 

 Aula Rosa : Mª ÀNGELS MAYA 

ISABEL VICENTE   
 

 Aula Marró : NURIA FERNÁNDEZ 

VICENT BENITO 
 

 Aula Vermella : NATALIA SERRAL 

JENNIFER  ROMÁN / MANUEL SANFELICES/VIOLETA/JULIETA 
 

 Aula Lila : XAVIER ZANUY 

SONIA GUILLÉN 
 

 Aula Groga : MARC CATASÚS 
 
SONIA GUILLÉN 

 
 Aula Gris : CARMEN ORDOÑO 

 SONIA GUILLÉN 
 

 Aula Malva  :ELENA BORDES/ PILI CHACÓN 

 
 LAURA MIRÓ 

 
 Aula Taronja: Mª ÀNGELS AGUSTÍ 

LAURA MIRÓ  
    

 Aula Grana : ESTHER SANTAMARIA  

ANNA CAMPINS  
 

 PFI  : ANA M. FREIRE 

ANNA CAMPINS 
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C) ESPECIALISTES. 
 

 LOGOPEDES / SAAC 

Marta Pàmies / Àngela Armela  

 

 SAAC 
 
Patricia Noriega 
 

 FISIOTERAPEUTES 

Xavier Narbona 

 Carolina García 

Iván Pérez 

 

 PSICÒLOGUES 

Marta Martí 

Carme Vilamasana 

Patricia Antonín 

 

 MONITORS DE PISCINA 

Alejandro Basilio 

Marta Cerdan 

 

 ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 

Patricia Antonín 

 
D) COL·LABORADORS. 
 

 Mn. Salvador Bacardí- Servei religiós 

 Gna. Mª Concepción Casado/ Gna. Roser Vendrell – Recepció (Voluntàries)  
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E) PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS. 
 

 Maulion Vallbona, MªElena  Cap d’administració 
 Arija Adell, Ana    Recepció, Auxiliar  d’adm. 
 Castillo Alonso, Dolores   Serveis(Empresa Serunion) 
 Cabello Bernabel,Concepción Serveis 
 Montes Moreno, Isabel   Serveis 
 Pachón Torres, Dolores  Serveis(Empresa Serunion) 
 López Chicón, Encarna   Cuina (Empresa Serunion)  
 Romero Freixenet, Pilar  Cuina (Empresa Serunion) 

 

  

F) JUNTA DIRECTIVA D’A.M.P.A 

Els pares dels alumnes són, per si mateixos, els primers responsables de 
l’educació dels fills i no poden delegar la seva responsabilitat malgrat que el 
Col·legi sigui col·laborador en la tasca educativa. Per dret, pertanyen a 
l’Associació de Pares, tots els pares o tutors que tenen un fill a la nostra Escola. 
 L’Associació, es regeix per uns estatuts propis i té la seva Junta Directiva. 
 

COMPONENT DE LA JUNTA :  

PRESIDENT:  Marta Vázquez 

VICEPRESIDENT:  Antoni Arcas  

SECRETARI:  Sonia Mateo 

TRESORER:   Josep Sibina   

VOCALS   Jesús Fernández  

Mireia Jiménez 

Núria Palacín  

    José Carlos Mañas (Col·laborador) 

Periodicitat de les reunions : mensual 
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G) ORGANS DE GOVERN I DIRECCIÓ 

EQUIP DIRECTIU : 

Directora:                         Mª Rosario Hidalgo Galisteo 

Cap d’estudis :                 Sra. Marta Pàmies i Ponsarnau. 

Rep. de professors:         Sr. Marc Catasús Serra  

         M. Pilar Muñoz Blanco. 

 L’Equip directiu es reuneix 2 dies a la setmana en sessions d’una hora. 
Quan les circumstàncies ho requereixin, es podrà fer reunions amb més 
periodicitat o no portar-les a terme si es creu convenient. 
 
 
H) COMPONENTS DE LES COMISSIONS DE TREBALL I RESPONSABLES 
 
PASTORAL  
 
1. Gna.Mª Rosario Hidalgo Galisteo  
2. Anna Campins  
3. David Fernández 
4. Carme Vilamasana  
5. Carmen Garcia 
6. Marta Martí 
  
BIBLIOTECA ESCOLAR 
 
1. Àngela Armela 
2. Sheila Andrés 
3. Elena Bordes 

 
 

Aquest curs escolar les activitats previstes de dinamització de la biblioteca de 
l’escola giraran al voltant dels següents ítems: 
 
Activitats externes:  
 

 Periòdicament enviarem un correu a les famílies sobre diferents activitats de lleure 

relacionades amb la lectura. 

 Tornarem a participar en un concurs proposat per l’associació Nou Horitzó. 

 Programa “Lletres a l’aula”: rebrem la visita d’un autor a la nostra escola. 

 Representació de “Contes sensorials” pels alumnes del primer i segon pis. 

 Col·laboració amb l’entitat “Lectura fàcil”. 
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Activitats internes: 
Permanents: 
 

 Manteniment  i ampliació del fons bibliogràfic. 

 Decoració de l’espai biblioteca: Tardor, Nadal, Hivern, Setmana de la Pau, 

Primavera, Sant Jordi, Estiu. 

 Adequació de l’espai “Recomanacions”, tenint en compte l’època de l’any i 

esdeveniments escolars (Setmana de la pau, etc.) 

 Continuació del servei de préstec a tot l’alumnat i professorat. 

 Recordatori de normes i ús de l'espai i el material, a totes les classes, a partir del 

correu electrònic. 

 Continuació de “L’Hospital dels llibres”, com a espai col·laboratiu entre els usuaris 

i la comissió en la cura dels llibres.  

 Ús de la biblioteca en l’espai temporal del migdia. 

 “Els grans llegeixen als petits”. Lectures de diferents centres d’interès a partir dels 

textos creats pels nois del PFI a les sessions de logopèdia. 

 Introducció de la “Maleta viatgera” com a projecte comú de les classes blava i 

rosa. Tindrem en compte els centres d’interès de les classes, el nivell lector dels 

alumnes, les celebracions de l’escola i/o època de l’any. Proposarem alguna 

activitat per a cada conte. 

Puntuals: 
 

 Projecte d’animació lectora per dues o tres classes del tercer i segon pis. 

 Sant Jordi 

 
Tornarem a fer el concurs de dibuix de Sant Jordi adreçat a tot l’alumnat.  

Durant el dia de Sant Jordi, prepararem un photo-call on els alumnes podien 
disfressar-se de princesa, drac, Sant Jordi i/o rosa.  

També, seguirem informant a les famílies sobre l’intercanvi i venda de 
llibres per adults a la paradeta, durant el dia de Sant Jordi. 

 
Si és possible, la setmana del 23 d’abril continuarem oferint als alumnes el 

racó de la biblioteca on podien fer fitxes i activitats vinculades amb Sant Jordi. 
 També, s’informarà als tutors i a les famílies sobre l’intercanvi de llibres 

pels alumnes, tenint en compte el seu nivell lector. 
 
SAAC ( Sistemes augmentatius i/o alternatius de comunicació) : 
 
1. Patricia Noriega (coordinadora) 
2. Marta Pàmies (Logopeda) 
3. Marta  Ruiz 
4. Amanda Mata 
5. Laura Miró 
6. Claudia Vallès 
7. Marta Pons  
8. Mabel Màquez 
9. Núria Fernández 
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Els objectius d’aquesta comissió per aquest curs seran: 
 

 Continuar amb el Blog de SAAC 

 Perfeccionar la unificació dels signes a l’escola 

 Seguir amb el servei de préstec de gablets i comunicadors de paper 

 Augmentar el serveis de material interactiu 

 Continuar amb la formació de Monitors 

 Seguir donant suport als pares. 

 
INFORMÀTICA (TIC) 
 
PIS – 3 
 
1. Catasús, Marc. 
2. Esther Santamaría 
 
PIS – 2 
 
1. Isabel Vicente 
2. Patricia Noriega (tablets) 
PIS – 1 
 
1. Sara López (tablets) 
 
ESPORTS 
 
1. Fútbol: Manolo Sanfelices / David Fernández 
2. Bàsquet: Carolina García  
3. Natació: Xavi Narbona 
4. Vicencs Benito  
 
 
TEATRE 
 
Xavier Zanuy 
Carmen Ordoño 
Esther Santamaria 
Elena Bordes 
Àngels Agustí 
Laura Miró 
Sonia Guillén 
Pili Chacón 
 
Aquesta Comissió vol vetllar per la millora constant de la comunicació i  treballar 
el llenguatge oral dels alumnes. També treballar el parlar en públic i poder  
acompanyar-los per expressar les seves emocions i sentiment mitjançant el teatre. 
 Participen alumnes de moltes aules, el que afavoreix les relacions entre tots 
els alumnes i es creen llaços d’unió i amistat. 
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CASTANYADA 
 
Mónica Casas 
Delia León 
Irene García 
Claudia 
Sara Sánchez 
Iván López 
Carol García 
 
 
NADAL 
 
Àngels Maya 
Isabel Vicente 
Sara López 
Amanda Mata 
Sara Sánchez  
Mabel Márquez 
David  
Ana Campins 
 
FI DE CURS  
 
Joana Corberó 
Julieta Salgado 
Carmen García 
Natalia Serral 
Isa Puerto 
Marta Pons 
Vicent Benito 
 
 Aquestes son les 3 comissions d’aquest curs coincidint amb les tres grans 
festes del curs: Castanyada, Nadal i Final de Curs (amb Sant Jordi pel mig) 
 Aquestes comissions tenen com objectius la formació cultural i de tradicions 
de la nostra societat i de la nostra escola,  amb un caire de religiositat i de valors 
per tal de formar en els costums del nostre païs. 
  
SALA DELS COLORS (PSICOMOTRICITAT) 
 
1. Vicent Benito 
2. Natalia Serral 
3. Núria Fernández 
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AULES SOSTENIBLES 
 
1. Esther Santamaria 
2. Àngels Agustí 
 
SALA DE LES LLUMS 
 
1. García, Carmen 
 
SALA DE JOC SIMBÒLIC 
 
1.Marta Ruiz 
2. Amanda Mata 
 
SORTIDES : 
 
1. Ana Arija 
2. Xavi Zanuy 
3. Marta Pàmies 
 
AUDIOVISUALS 
 
1. David Fernández 
 
MÚSICA 
 
1. 2n Pis: Anna Campins 
2. 3r Pis: David Fernández 
3. Sara López 
 
T.V.A. 
 
Marta Pàmies 
Àngels Agustí 
 
 
BOTIGA TVA 
 
1. Laura Miró 
 
PLÀSTICA 
 
PIS 2: 
 
1. Natalia Serral 
2. Mònica Casas 
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PIS 3: 
 
1. Esther Santamaria 
 
MAGATZEM DE ROBA  
 
Isabel Puerto 
Sonia Guillén 
 
FEAC  
 
1. Anna Campins (Coordinadora) 
2. Marc Catasús   (Coordinador) 
3. Carmen García 
 
COORDINADORA ONCE 
 
1. Mónica Casas  
 
 
EMERGÈNCIES I SORTIDES HOSPITAL 
 
Fisioterapeutes (per un problema físic) 
Psicòlogues (per un problema de conducta i/o psíquic) 
(Es procurarà que vinguin els pares el més aviat possible i que ells siguin qui 
acompanyin el nen.) 
 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
 
1. Ana Freire 
2. Xavier Narbona 
3. Manolo Sanfelices 
4. Carolina García 
5. Iván Pérez 
 
REPRESENTANTS SINDICALS DELS TREBALLADORS 
 
1. Manolo Sanfelices 
2. Xavier Narbona 
3. Ana Freire 
4. Adela Galante 
5. Esther Santamaria 
 
CONVIVÈNCIA ESCOLA NEN DÉU- UPS- ORDEN DE MALTA 
 
Gna. Mª Rosario Hidalgo Galisteo/ Anita Arija 
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6. SORTIDES CURS 2019/20 

 
AULA BLAU CEL 
 
1r TRIMESTRE 
 

 ZOO de Barcelona: 4 d’octubre. 

 Fira de Santa Llúcia: 17 de desembre.  

 
2n TRIMESTRE 
 

 SAT- Quotidiafonismes: 18 de febrer (data a confirmar) 

 Festa de Sant Medir: 3 de març 

 Xiquiparc/ JOC VIU: data a confirmar. 

 
3r TRIMESTRE 
 

 Jornada d’esport sense barreres a la Marbella: data a confirmar. 

 JOC VIU- Sentim la platja: data a confirmar. 

 SAT- Desconcerto: 13 de maig. 

 

 
AULA BLAU MARÍ  
  

PRIMER TRIMESTRE 
 
 Joc Viu (sense confirmar) 

 Fira de Nadal (Santa Llúcia) 

 
SEGON TRIMESTRE 
 
 Caixa Forum: Viatge del Cargol 

 Caixa Forum: Festa de la cuina. 

 Xiquiparc 

 
TERCER TRIMESTRE 
 
 Jumping 

 Joc Viu a la platja 

 Colònies (sense confirmar) 
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AULA ROSA 

 

1R. TRIMESTRE 

Zoo Barcelona Dl. 07-10-2019 Confirmada 

Pans Creatius Dt. 19-11-2019 

(10,30-11,30h) 

Confirmada 

“Click” 

(CosmoCaixa) 

Dl. o Dj. Octubre 

2019 

Pendent de confirmació 

“Els colors de la 

tardor als Jardins de 

la Vil·la Amèlia” 

Dl. 25-11-2019 

(11,30h) 

Confirmada 

Telepizza  Pendent de confirmació 

2N. TRIMESTRE 
 
“Coneguem els 

bombers”  

 

 (Parc de Bombers 

de la Vall d’Hebron) 

Dj. 27-02-2020 

(11,00h) 

Confirmada 

“El petit Dalí i el 

camí cap als 

somnis” 

(Teatre Romea) 

05-03-2020 

(11,30 h) 

Confirmada 

 

La Font de Mimir 

 

09-03-2020 

(11,00h) 

 

Confirmada 

Guàrdia Urbana  Pendent de confirmació 

 

3R. TRIMESTRE 

“La Barcarola” 

(Gran Teatre del 

Liceu) 

Dj. 28-05-2020 

(11,00h) 

Confirmada 

Centre Integral de 

Salut Coxeres 

 Pendent de confirmació 

 

 Participació en l’activitat “Reciclet”, un conte i tot net” organitzada per l’entitat 

Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona impartida a la nostra mateixa 

escola el dilluns 21 d’octubre de 2019 a les 10:00 hores. 
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 Visita a les instal·lacions de l’ Unitat Muntada de la Guàrdia Urbana de Barcelona 

pendent de datar encara.  

 Participació en alguna altra sortida que pugui sorgir al llarg del curs relacionada 

amb el currículum que considerem beneficiosa per al aprenentatge dels nostres 

alumnes.  

 
AULES VERMELLA  i MARRÓ 
 
 PRIMER TRIMESTRE: 

 

 Zoo de Barcelona  

 Sortides pel barri (compra) 

 Mercat Felip II 

 Parc de les aigües 

 Hivernacle d’Horta  

 Fira (Nadal) 

 

 SEGON TRIMESTRE: 

 

 Bus solidari: estadi olímpic de Montjuïc 

 Visita guiada al mercat (Pae) 

 Biblioteca 

 Telepizza (Marró) 

 Xiquiparc (Marró) 

 

 TERCER TRIMESTRE: 

 

 Esport sense barreres (Mar Bella) 

 Bus solidari: Parc Güell 

 Teatre Mataró  

 L’obrador dels 15 (Elaborar una coca al forn) (Marró) 

 Sortides pel barri 

 

AULA TURQUESA 
 

 “El viatge del cargol”. CaixaForum Barcelona. 

 Visita el Zoo de Barcelona. 

 Un Chiquipark proper a l’escola. 

 “The Indoor Jumping Club” de Barcelona. 

 Espectacle visual “Cuida’l” de la companyia Fes-t’ho com vulguis. 
Barcelona 
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AULA BLAVA 

 
1R. TRIMESTRE 

Zoo Barcelona Dl. 07-10-2019 Confirmada 

Pans Creatius Dt. 19-11-2019 

(10,30-11,30h) 

Confirmada 

“Els colors de la 

tardor als Jardins de 

la Vil·la Amèlia” 

Dl. 25-11-2019 

(11,30h) 

Confirmada 

“En Jan Titella” 

(Palau de la Música 

Catalana) 

Dl. 02-12-2019 

(11,30-12,15h) 

Confirmada 

Telepizza  Pendent de confirmació 

2N. TRIMESTRE 

“Toca-toca” 

(CosmoCaixa) 

 Dl. Gener 2019 Pendent de confirmació 

“Coneguem els 

bombers”  

(Parc de Bombers 

de la Vall d’Hebron) 

Dj. 27-02-2020 

(11,00h) 

Confirmada 

“El petit Dalí i el 

camí cap als 

somnis” 

(Teatre Romea) 

05-03-2020 

(11,30 h) 

Confirmada 

La Font de Mimir 02-03-2020 

(11,00h) 

Confirmada 

Guàrdia Urbana  Pendent de confirmació 

 

3R. TRIMESTRE 

Anem a l’hort! Dt. 14-04-2020 

(10,30-11,45) 

Confirmada 

“Calaix de sons” 

(CosmoCaixa) 

 

Dl. Abril 2020 Pendent de confirmació 

“Escoltem i mirem 

contes” 

(Biblioteca Ignasi)  

 

 

Dt. 09-06-2020 Confirmada 
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Iglesias -Can Fabra) 

Centre Integral de 

Salut Coxeres 

 Pendent de confirmació 

“La Barcarola” 

(Gran Teatre del 

Liceu) 

Dc. 27-05-2020 

(11,00h) 

Confirmada 

 

 Participación en l’activitat “Reciclet, un conte i tot net” organitzada per l’entitat 

Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona impartida a la nostra mateixa 

escola el dilluns 21 d’octubre de 2019 a les 10:00 hores.  

 Visita a les instal·lacions de la Unitat Muntada de la Guàrdia Urbana de Barcelona 

pendent de datar encara.  

 Participació en les Jornades Esportives que considerem més beneficioses per als 

nostres alumnes i en alguna altra sortida relacionada amb el currículum que pugui 

sorgir al llarg del curs. 

 
AULA VERDA 

 

        Les sortides d’aquest curs estan dividides en diferents blocs de treball, 

segons les unitats didàctiques que treballarem.  

        Així mateix tenim hi ha l’apartat corresponent als espectacles que tenim 

previst assistir (per treballar emocions, les xarxes socials i temes relacionats amb 

la música) així com les sortides ja tradicionals i relacionades amb l’esport. 

 

U.D.  Projecte Antoni Gaudí / Plàstica 

 

 Visita Sagrada Família (si és possible, el dia 27 de Novembre) 

 Visita Casa Milà – La Pedrera (data a confirmar) 

 Visita Casa Batlló (pels volts de Sant Jordi) 

 “La natura, font d’inspiració al Park Güell” (25 de Març) 

 Explora Gaudí al Palau Güell (data a confirmar) 
 

 

U.D. Per a una bona alimentació cal... 

 

 Sortida al Mercat de FELIP II a comprar els ingredients per a fer el 
Panellets (28 d’Octubre).  

 

 TELEPIZZA Elaboració d’una pizza  (data a confirmar) 
 

 PANS CREATIUS Elaboració de pa artesanal. (14 de gener, 10:30h) 
 

            Aquest trimestre també farem alguns tallers de cuina. (Taller de Panellets, 

de Galetes de Nadal i de Mona de Pasqua) . Prèviament a la realització dels 

tallers, anirem al Mercat a comprar els ingredients necessaris. 

 



 
   

  CURS ESCOLAR 2019/20 

 

26 

 

 

 

PROJECTE DE BIBILIOTECA // SANT JORDI 

 

 SABERUTS I SABERUDES  Biblioteca Jaume Fuster. (29 de Gener, 
11:00h) 

 

 Visita a la botia Apple (data a confirmar) 
 

 Visita/Taller de Sant Jordi a la Casa de les Punxes. (setmanes properes a 
Sant Jordi) 

 
ESPECTACLES (Treball conjunt de música i emocions) 

 

 EL REY LEÓN –Pel·lícula a Heron City- (23 de Setembre) 
 

 PAPAGUENO I CIA – Espectacle d’Òpera - CaixaForum. (23 d’octubre) 
 

 HIP HOP BIG!. Espectacle Musical. Teatre Romea. (16 de gener) 
 

SORTIDES TRADICIONALS i ESPORTIVES 

 

 Fira de Santa Llúcia, Pessebre Plaça Sant Jaume i visita secció 
joguines de El Corte Inglés (18 de desembre) 

 

 Sant Medir (3 de març) 
 

 Jornada sense barreres (Pendent de confirmar) 
 

 Sortida Tibidabo (Pendent de confirmar) 
 

 Dinar de final de curs fora de l’escola (Darreres setmanes de curs – data 
a confirmar) 

 

 

NOTA: 

 

- Les dates de sortides relacionades amb l’Esport les anirem anunciant a 

mesura que les anem sabent.  

- Qualsevol activitat pot ser subjecte de canvis per part nostre o de les 

entitats organitzadores (canvi de data o anulació) així com també degut al temps. 

- No descartem la possibilitat de realitzar alguna sortida més en cas de 

creure-ho interessant o d’anul·lar les ja programades en cas que veiem que no 

s’adeqüen a les nostres necessitats. 
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AULA VERD CLAR 
 
PRIMER TRIMESTRE 
 

 Zoo: octubre*  

 Fira de Santa Llúcia / Pessebre Plaça Sant Jaume: desembre*  

 
SEGON TRIMESTRE 
 

 Caixa Fòrum “El viatge del cargol”: 22 de gener  

 Caixa Fòrum “La festa de la cuina”: 25 de febrer  

 Xiquiparc “La granota”: febrer* 

 
TERCER TRIMESTRE 
 

 Teatre Sant Andreu “AfroNora”: 29 d’abril 

 Teatre Sant Andreu “Desconcerto”: 13 de maig 

 Esport sense barreres (Mar Bella): maig*  

 Salting: juny* 

 
TALLER DE CUINA:  
 
Realitzarem varies sortides durant tot el curs al mercat de Felip II i a la fruiteria de 
Ronda Guinardó (segons disponibilitat dels professionals i estat dels alumnes) per 
a comprar fruites que utilitzarem al taller.  
 
*dates a concretar 

 
 
 
AULA LILA  

 

         Les sortides d’aquest curs estan dividides en diferents blocs de treball, 

segons les unitats didàctiques que treballarem.  

         Així mateix tenim hi ha l’apartat corresponent als espectacles que tenim 

previst assistir (per treballar emocions, les xarxes socials i temes relacionats amb 

la música) així com les sortides ja tradicionals i relacionades amb l’esport. 

 

U.D. El Cos humà 

 

 Visita Exposició THE HUMAN BODY - Cúpula de Las Arenas (12 de febrer 

11:00h) 

 Xerrades a l’escola sobre xarxes socials, violència de genere, sexualitat... dutes  a 

terme pels cosso de Mossos d’Esquadra. 
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U.D.  Projecte Antoni Gaudí / Coneixement del Medi / Plàstica 

 

 Visita Sagrada Família (si és possible, el dia 27 de Novembre) 

 Visita Casa Milà – La Pedrera (data a confirmar) 

 Visita Casa Batlló (pels volts de Sant Jordi) 

 “La natura, font d’inspiració al Park Güell” (25 de Març) 

 Explora Gaudí al Palau Güell (data a confirmar) 
 

U.D. Per a una bona alimentació cal... 

 

 Sortida al Mercat de FELIP II a comprar els ingredients per a fer el 
Panellets (28 d’Octubre).  

 

 TELEPIZZA Elaboració d’una pizza  (data a confirmar) 
 

 PANS CREATIUS Elaboració de pa artesanal. (14 de gener, 10:30h) 
 

Aquest trimestre també farem alguns tallers de cuina. (Taller de Panellets, de 

Galetes de Nadal i de Mona de Pasqua) . Prèviament a la realització dels tallers, 

anirem al Mercat a comprar els ingredients necessaris. 

 

PROJECTE DE BIBILIOTECA // SANT JORDI 

 

 SABERUTS I SABERUDES  Biblioteca Jaume Fuster. (29 de Gener, 
11:00h) 

 Visita a la botia Apple (data a confirmar) 

 Visita/Taller de Sant Jordi a la Casa de les Punxes. (setmanes properes a 
Sant Jordi) 

 
ESPECTACLES (Treball conjunt de teatre, música i emocions) 

 

 EL REY LEÓN –Pel·lícula a Heron City- (Divendres 20 de Setembre) 

 PAPAGUENO I CIA – Espectacle d’Òpera - CaixaForum. (23 d’octubre) 

 A-Z O EL MISANTROP Teatre musical al Teatre Regina (13 de Novembre) 

 HIP HOP BIG!. Espectacle Musical. Teatre Romea. (16 de gener) 
 

SORTIDES TRADICIONALS i ESPORTIVES 

 

 Fira de Santa Llúcia, Pessebre Plaça Sant Jaume i visita secció 
joguines de El Corte Inglés (18 de desembre) 

 Unitat Muntada de la Guardia Urbana de Barcelona (data a confirmar) 

 Sant Medir (3 de març) 

 Sortida Tibidabo (Pendent de confirmar) 

 Dinar de final de curs fora de l’escola (Darreres setmanes de curs – data 
a confirmar) 
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NOTA: 

 

- Les dates de sortides relacionades amb l’Esport les anirem anunciant a 

mesura que les anem sabent.  

- Qualsevol activitat pot ser subjecte de canvis per part nostre o de les 

entitats organitzadores (canvi de data o anulació) així com també degut al temps. 

- No descartem la possibilitat de realitzar alguna sortida més en cas de 

creure-ho interessant o d’anul·lar les ja programades en cas que veiem que no 

s’adeqüen a les nostres necessitats 

 

 
AULES  GROGA, GRISA I  TARONJA. 
 

 “El Misantrop”.  Jove Teatre Regina. 13 de noviembre a les 

10,30h. ( Aules groga, grisa i taronja). 

 “ Hip Hop Big”. Teatre Romea. 16 de gener a les 11,30h. ( Aules 

groga, grisa i taronja). 

 “ Cine : El rei LLeó”. Dilluns 23 de setembre. Hora : 11h. ( 

Aules groga, grisa i taronja). 

 “ Radiotaxi de Justo Molinero”  ( Projecte aula gris , groga i 

taronja).  

 “ RAC 1” . Anem de públic a la ràdio. ( Aules groga, grisa i 

taronja) 

 “ Anem a Montjuïc  amb transport públic”. ( Aules groga, 

grisa i taronja). 

 “Parc Zoològic” . ( Aules groga, grisa i taronja) 

 “ Bolera” . Última setmana de curs. ( Aules groga, grisa i 

taronja) 

 “ Cinema”. Última setmana de curs. ( Aules groga, grisa i 

taronja) 

 “ Sortida a la Guàrdia Urbana”.  Zona Franca. ( Aules groga, 

grisa i taronja) 
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SORTIDES DE L’AULA  TARONJA ESPECÍFIQUES DEL PROJECTE. 
 

 “ El conreu de la vinya al Parc de la Fontsanta”. Cornellà. 

 “ Hort ecològic  La Ferroviària. Sant Andreu. 

 “ Boscos de ciutat. L’ecologia del Parc” 

 “Jo no llenço----menjo”. Sagrada Família. 

 “ Visita al mercat de Sant Antoni “ Activitat: menja sa, 

menja de mercat. 

 Dijous 17 d’octubre a les 11:00h 

 “COMERÇ I LES ESCOLES:  SENSE CONFIRMAR. 

 “ Pans creatius”.  Plaça  Garrigó  5.    

 “Xarcuteries Bosch”. Mallorca 558. 

 “ Visita al mercat de Sant Antoni “ Activitat: menja sa, menja de 

mercat. 

 Dijous 17 d’octubre a les 11:00h 

- “Parc Zoològic” . 

 

AULA MALVA 

 Cinema “El rei lleó” (data pendent) 

 Anem a Montjuïc en transport públic TMB (data pendent) 

 Viu el Transport públic- TRAMeduca- (data pendent) 

 El carrer i tu - Es realitza a l’escola - (PAE) (data pendent) 

 El semàfor i els senyals de trànsit (PAE) (data pendent) 

 Jo no llenço...menjo! – Aula ambiental de la Sagrada Família (PAE) (data 

pendent) 

 Coneix millor els residus (PAE) (data pendent) 

 Telepizza (data pendent)  

 Xarcuteria Bosh -El comerç i les escoles- (PAE) (data pendent) 

 Pans creatius -El comerç i les escoles- (PAE) (data pendent) 

 Graneria Sala -El comerç i les escoles- (PAE) (data pendent) 

 Visita al Mercat del Guinardó (data pendent) 

 Hip Hop Big -Teatre Romea- (6/10/2019 a les  11:30 h) 

 Fira de Santa LLúcia (desembre) 
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AULES GRANA I  PFI   

 
30/9/2019    

 “VIATGE TOPOLÒGIC AL CENTRE DEL PAPER” 

 
13/11/2019   

 TEATRE: “MISANTROP” 10:30. Teatre Regina 

 
16/1/2020    

 TEATRE: “HIP HOP BIG” Teatre Romea 11:30 

 
13/2/2020     

 TEATRE “BALONES ROSAS I BARBIES FUSTERES” Teatreneu     

 
26/3/2020        

 TEATRE MUSICAL “THAT’S MUSICAL” Caixa Forum 11:30 

 
COMERÇ I ESCOLES 
28/1/2020 
 

 CORKLAND Botiga especialitzada en la venda de complements de moda 
elaborats 100% a partir de suro, 100% ecològic. 

 
4/3/2020 

 GRANERIA SALA Botiga centenària i emblemàtica en selecció de llegums, fruits 
secs...Descobrir aspectes interessants sobre la comercialització a granel i secrets 
d’una alimentació saludable. 
 

5/2/2020 

 LLIBRERIA SANTOS OCHOA Ofici de llibreter 

28/4/2020 

 

 RAIG-METEREOLOGIA Sector meteorològic. 

23/3/2020 

 

 BOLOBERRY Impressió 3D  
 

 Visita CORREOS Oficina de barri (data a concretar durant el curs) 

 
 AMAZON (data a concretar i disponibilitat durant el curs) 

 
 ACTIVIA (PFI, data a concretar durant el curs) 

 
 GEOCATXING Sortida que es realitza mitjançant una app que el professorat 

organitza i prepara tenint en compte les necessitats del alumnes. (data a proposar 
durant el curs) 

 



 
   

  CURS ESCOLAR 2019/20 

 

32 

  

 
 
SORTIDES RELACIONADES AMB EL PROJECTE HORT ESCOLAR, 
RECICLATGE I EMBOLCALLS: 
 

 Parc del Guinardó  
 

 Sortida a l’ Hivernacle d’Horta en tres ocasions al llarg del curs per comprar 
planter tenint en compte el calendari pagès. 
 

 Sortida a l’hort urbà de Can Soler. 
 

 Visita a l’aula ambiental de la Sagrada Família: Jo no llenço…menjo. 
 

 Sortides Floristeries de Barri. 
 

 Punts Verds de Zona. 

 
 
NOTA: 

Qualsevol activitat pot ser subjecte de canvis per part nostre o de les entitats 
organitzadores (canvi de data o anulació) així com també degut al temps. 

No descartem la possibilitat de realitzar alguna sortida més en cas de creure-
ho interessant o d’anul·lar les ja programades en cas que veiem que no 
s’adeqüen a les nostres necessitats. 

 

 

 

7.  CALENDARI I ACTIVITATS GENERALS DEL CENTRE 

 
 

A) VACANCES :  

 

 NADAL : del 21 de desembre  al 7 de gener (ambdós inclosos) 

 SETMANA SANTA : 4 d’abril  al 13 d’abril  (ambdós inclosos) 

 ESTIU: 19 de juny últim dia de classes. 
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B) DIES FESTIUSENSE CLASSES.   

 
Setembre  Dia 24   Ntra. Sra. Mercè 
 
Novembre  Dia 01   Dia de tots els Sants 
 
Novembre  Dia 04  Dia de lliure disposició  
   
Desembre  Dia 06   Dia de la Constitució Espanyola 
 
Febrer    Dia 24  Dia de lliure disposició  
 
Abril    Dia 13   Pasqua Florida 
 
Maig   Dia 1   Dia del treballador 
 
Maig    Dia 4   Dia de lliure disposició 
 
Juny   Dia 01   Dilluns de Pasqua Granada  
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C) CELEBRACIONS  A  L’ESCOLA 

 

 
MES 

 
DIA 

 
ACTIVITAT 

 
Octubre 

 
3 

 
EUCARISTIA  
SANT FRANCES D’ASSIS 

 
Novembre 

 
8 

 
Celebració:  Mort de M. Carme 

 
Desembre 

 
12 

Celebració de la Penitència 
(pis 3) 

 
DESEMBRE 

 
19 

 
Festival de Nadales per a les Famílies 

 
DESEMBRE 

 
20 

 
Eucaristia/Celebració del Nadal. 

 
GENER 

 
6 

 
Reis al Centre. 

 
GENER 

 
27-31 

 
Setmana de la Pau 

 
FEBRER 

 
2 

 
Festa del L’Obra Benèfic- Social Nen Déu. 

 
FEBRER 

 
26 

 
DIMECRES DE CENDRA 

 
MARÇ 

 
14 

 
PORTES OBERTES 

 
ABRIL 

 
2 

 
CELEBRACIÓ DE QUARESMA.(Pis 3) 

 
ABRIL 

 
23 

 
SANT JORDI 

 
ABRIL 

 
15 

 
CELEBRACIÓ PASQUA 

 
MAIG 

 
7 

 
TEATRE DE L’ESCOLA  

 
MAIG 

 
8 

 
CELEBRAC DE M.CARMEN 

 
MAIG 

 
29 

 
CLOENDA MES MAIG 

 
JUNY 

 
18 

 
FESTA FI DE CURS 

 
JUNY 

 
19 

 
EUCARISTIA FI DE CURS 
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8. AVALUACIONS 

Es lliuraran als pares dels alumnes dos informes sobre l’aprofitament i evolució 

durant el curs:  

 Al febrer  per a informar del desenvolupament en l’àmbit d’aprenentatges i 

hàbits. 

 Al juny per a la informació general del curs. Les famílies que vulguin, seran 

ateses pels tutors dels seus fills. 

 

Els especialistes, si ho creuen oportú, podran mantenir entrevistes amb 

les famílies en els casos que ho requereixin i lliuraran els informes als 

respectius tutors en la última setmana de maig i/o primera de juny. 

 

9. CALENDARI DE REUNIONS DEL CLAUSTRE DE PROFESSORS. 

 

 El Claustre de professors, per a l’exercici de les seves competències en el 

desenvolupament de la tasca educativa i la marxa del Centre, es reunirà com a 

mínim , tres vegades a l’any  i sempre i quan la Direcció ho cregui convenient  

 

Sessió Ordinària :  

   Setembre  Dies  01 i  10           Programa de treball  de setembre,  

     objectius generals del curs 2019/20 

     Comissions i Projectes 

 Desembre     dia  04  Distribució  del Nadal 

 

   Gener  Dia 16   Preparació de la Pau. Marxa del curs. 

Informació de les Comissions 

 

   Març  Dia 26   Marxa del curs. Informacions. 

                                     

  Juny  Dia 29      Avaluació del curs i  Aprovació de la  

Memòria  Acadèmica. 
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Sessió Extraordinària :  
 

Sempre que hi hagi una necessitat o s’hagi de fer un comunicat  que afecti 
a tot el personal de l’escola. 

 
Nota: POSSIBLE CONVIVENCIA  del centre amb altres Col·legis de la 

Institució. Data sense concretar, en cas que no es pugui fer amb altres 

centres, convivència pel professorat dins/fora del centre. Data a concretar. 

 
 

10.  REUNIONS I ENTREVISTES AMB ELS PARES 

 
Per aconseguir la formació integral dels alumnes, a més a més del treball 

amb el grup respectiu, el mestre tutor de cada aula procurarà l’atenció personal 
als nens i per suposat, a les famílies a través de les entrevistes. Les entrevistes 
amb tutors- famílies al llarg del curs, es faran previ acord de les parts implicades. 
Cada classe  lliurarà a direcció i recepció el seu horari d’entrevistes. 
 Aquestes reunions tenen com a finalitat mantenir una correcta coordinació 

Família – Escola:  

 Setembre: Reunió general de pares i mares 

 Entrevistes individuals del tutor amb la família : concertades  

 Trobades del Programa FEAC : un cop al  trimestre. 

 Xerrades formatives sobre temes:  mèdics, pedagògics, seguretat a les 

xarxes socials, sexualitat i afectivitat, religiosos... 

 Grups de reflexió cristiana: PAU I BÉ (dilluns i dimarts) 

Sempre que la família o el tutor ho cregui convenient. 

 

11. RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA 

Els pares que necessitin donar un encàrrec als seus fills/filles, cal que el deixin 

sempre a la recepció de l’escola 

Per cap motiu no han de pujar a les aules ni entrar al pati dins l’horari escolar. 

Agenda i el correu de l’aula. L’agenda i el correu de l’aula seran el canal 

d’informació permanent entre els pares i el tutor/a o professors.  

         S’insisteix en que totes les comunicacions o justificants han de ser  a 

l’agenda. 
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 És molt important que la família controli sistemàticament l’agenda dels seus 

fills/filles. Cal que tots els/les alumnes portin l’agenda de l’Escola. 

Correu electrònic. L’Escola continuarà enviant les circulars i les activitats 

setmanals via correu electrònic . 

Tutoria. Com a mínim durant el curs hi haurà dues entrevistes amb el Tutor/a, i si 

s’escau amb d’altres professors prèvia comunicació al tutor/a, per tal de ser 

informats del desenvolupament del procés educatiu dels seus fills/filles. 

Les entrevistes amb tutors-famílies al llarg del curs, es faran previ acord de les 

parts implicades.  

Informes dirigits als pares. L’avaluació del procés educatiu dels/les alumnes es 

reflexa en els informes que són enviats a les famílies dues vegades a l’any més 

una informació al començament de curs, que fa referència, si es el cas, del procés 

d’adaptació. 

 

12. HORARIS  DEL CENTRE 

 

HORARI ESCOLAR             

 Matí :                                      de  9:30  a 13:00 h. 

 Tarda:                                     de 15:00 a 16:3000 h. 

Servei de menjador:           de 13:00 a 15:00 h 

Hora complementària:             de 09:00 a 09:30 h 

 

HORARI DE VISITES 

 

Directora            de 14:00 a 15:00 h. Tots els dies (a ser possible amb les 

hores concertades).   

Cap d’Estudis                 de 14:00 a 15:00 h. Dimecres (a ser possible, amb les  

           hores concertades.)      

Administració                 de 9:30 a 13:30 de dilluns a divendres  

 (amb hores concertades) 

Tutors/es                    a hores concertades (de 14:00 a 15:00 h) 
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