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1. PLANTILLA, EQUIP DIRECTIU, TUTORS I ALTRES MESTRES
EQUIP DIRECTIU
Director: Cèsar Montorio
Coordinadora de cicle: Sílvia López.
PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL
Herminia Santana
Mireia Amengual
Judit Massa
Elisabet Vivanco
Sílvia López
MÚSICA
Laia Rovira
2. DADES D’ESCOLARITZACIÓ
Nombre d’alumnes per aula:
GRUP PEIXETS: 7
GRUP PANDES: 13
GRUP DRACS: 21
Total: 41 ALUMNES.

3. HORARI GENERAL
HORARI DELS ALUMNES
Matí: De 9:00 a 12:30
Tarda: De 15:00 a 18: 00
**Horaris d’entrades i sortides específics per classes. (veure REGLAMENT INICI DE CURS 2021- 2022)

HORARIS DE CANGURATGE
- Matí: de 7:30 a 9:00
- Tarda: de 18:00 a 19:00

HORARI DE PATI
· POLLETS
Ús del terrat exclusiu per ells. Sense horari.
Responsable de la vigilància de pati: Judit Massa
• PANDES
Horari de 10 a 10.30
Responsable de la vigilància de pati: Mireia Amengual
• DRACS
Horari de 10.45 a 11.15
Responsables de la vigilància de pati: Eli Vivanco

HORARI D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
La extraescolar de natació aquest curs està pendent d’aprovar. Han tancat el Malibú
esportiu, i hem de trobar alternativa.
Anglès es durà a terme dins de la programació els divendres en horari de matí, a partir del
Gener. L’horari és de 9:30 a 10. Ho porten a terme les tutores de l’aula dels grups de p2.

ATENCIÓ DE LES NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES:
Disposem de gabinet psicopedagògic. La psicòloga Sílvia López, atén a aquells nens que
mostren certes dificultats en qualsevol de les àrees de treball.
Fa el servei d’assessorament a mestres i també avaluació i diagnòstic dels alumnes que ho
requereixen. Quan convé també fa un servei d’atenció a les famílies mitjançant entrevistes
amb pautes d’actuació dirigides a ells.

4. EQUIP PEDAGÒGIC
· EQUIP DIRECTIU
Director: Cèsar Montorio.
Supervisora: Gràcia López.
Coordinadora de cicle: Sílvia López.

· CLAUSTRE
Tots els mestres
· COORDINADORS
COORDINADORA DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL
Sílvia López.

5. CALENDARI DE REUNIONS D’EQUIPS DE GESTIÓ I PEDAGÒGICS
Claustre amb infantil i primària: mensualment, els dimecres de 6 a 7,30
Reunions de cicle (setmanals) : els dimecres al migdia, de 1 a 2.
Reunions de nivell: (mensuals)
- Grup de Pollets : Dilluns de 1 a 2
- Grup de Pandes : Dimarts de 5 a 6
- Grup de Dracs : Dilluns de 7.30 a 8.30

5.1. ENTREVISTES PARES- REUNIONS COL.LECTIVES I INFORMES ALUMNES
SETEMBRE Reunió pares
OCTUBRE/ NOVEMBRE: Entrevista pares
DESEMBRE Informe
MARÇ Informe
JUNY Informe i Entrevista pares
5.2. CALENDARI D’AVALUACIONS
1r TRIMESTRE
· EDUCACIÓ INFANTIL Desembre 2021
2n TRIMESTRE
· EDUCACIÓ INFANTIL Abril 2022
3r TRIMESTRE
· EDUCACIÓ INFANTIL Juny 2022

6. RELACIÓ DE SORTIDES, EXCURSIONS, VISITES I COLÒNIES
EDUCACIÓ INFANTIL
•

Sortida de tardor: anem al bosc.

•

A la fruiteria “Els Campos”.

•

Lab sobre rodes

•

Sortida a la biblioteca

•

Sortida al teatre

•

Sortida “El Titanosaure i els seus amics”

•

Sortida a la granja

Valorarem si realitzem al 3r trimestre:
•

Sortida a la granja escola Can Pidelaserra.

Prevista pel 6 de maig
• Sortida al teatre Arlequí
Prevista per la Setmana de Sant Jordi.
7. FESTES QUE CELEBREM A L’ESCOLA
Aquest curs totes les festes es realitzen a nivel intern dins el grup estable.
•

Castanyada

Aquest dia la Sra. Castanyera visita les diferents aules portant panellets, castanyes
torrades i moniatos cuits per que el tastin els nens. Enguany no sortim al pati a celebrarho tots junts, si no que per grups classe, sortim al pati a cantar cançons i ballar amb la
castanyera. Tots els nens han vingut amb mocador al cap.
Uns dies previs els nens manipulen i observen els diferents fruits propis d’aquestes
dates com les castanyes o els moniatos. Els infants de llar 2 fan la sortida al bosc.
•

Santa Cecília. Setmana de la música

Aquella setmana de finals de Novembre la dedicarem a la música realitzant diferents
activitats relacionades amb la percussió. Les famílies participen portant materials de
rebuig com ara garrafes, ampolles i cullerots.

•

Nadal

Com cada any els nens del Tic Tac caguen el Tió, aquest cop agrupats per grups
estables. Com sempre li donen de menjar durant una setmana per després cagar un
regalet per a cada nen/a. Entre totes les classes col·laborem per realitzar la decoració
nadalenca de l’escola. Enregistrem un vídeo de felicitació nadalenca per a les famílies.
•

Carnestoltes

Preparem disfresses amb material de rebuig. Enguany no realitzem una festa al pati amb
les famílies sino que fem la festa a la classe que decorem ben bonica per a la ocasió.
Enregistrem un vídeo que compartim amb les famílies i pengem a xarxes.
•

Dijous gras

Aquest dia tots els nens i nenes dinem truita i a la tarda fem un berenar típic, de
botifarra negra i blanca. Per a molts nens serà la primera ocasió que tasten aquests
aliments. No ho fem al pati, ho fem a classe.
•

Sant Jordi.

Pendent de valoració.
•

Festa de la Primavera.

Pendent de valoració.

7.1. ACTIVITATS AMB LES FAMÍLIES
Queden anul.lades tots els tallers presencials amb les famílies.
•

Estones en família.

Cada mes gaudirem de diferents tallers amb les famílies (tallers de música, de manualitats,
de psicomotricitat, etc). Es farà el primer dimarts de cada mes.
•

Xerrades sobre diferents temàtiques d’interès.

Al segon trimestre i tercer trimestre convocarem diferents professionals que portin a
terme tallers i conferències sobre temes d’interès en aquesta primera edat: límits,
alimentació, motricitat, etc.

•

Jornades pares- avis

Al segon i tercer trimestre organitzem unes jornades on alguns pares o avis de totes
les classes venen a passar el matí o la tarda amb nosaltres. Es preparen unes activitats per
fer amb els alumnes amb el suport de la mestra, i la resposta dels nens sempre és molt
positiva, així com la il·lusió mostrada pels pares o avis.
•

Flaix cultural

A partir del segon trimestre, busquem un centre d’interès comú amb l’Escola del Sol i fem
diferents activitats entorn a ell. Activitats amb les famílies i els nens, murals a l’entrada de
l’escola, etc. Aquest curs decidim treballar un mateix autor i fer exposicions d’art a
l’escola.

8. PLA ANUAL DEL CENTRE

8.1. PLA DE TREBALL: EQUIP DIRECTIU OBJECTIU GENERAL: Vetllar perquè a l’escola es
treballi de forma coordinada i en equip amb la màxima participació, implicació i
aprofitament dels recursos per part de tot/es els/les mestres.

8.2. PLA DE TREBALL: Establir diferents criteris de treball per garantir la tasca educativa.
•

OBJECTIUS ESPECÍFICS

•

ACCIONS

•

RESPONSABLES

•

TEMPORALITZACIÓ

1- Coordinar totes les qüestions que fan referència a l’organització i
funcionament del Cicle.
Tenir presents diferents temes de treball per a tot el curs, i si s’escau referents a
metodologies, activitats, innovacions, programacions..

Membres del cicle + coordinació amb segon cicle.
Al llarg del curs

2- Atendre la diversitat d’alumnes i tenir present els alumnes amb
necessitats educatives especials. Atenció a la diversitat:
-Concretar els alumnes amb necessitats educatives.
-Organitzar els horaris de reforç.
-Fer el seguiment dels alumnes que reben atenció especial.

Les mestres tutores.
La psicòloga del centre, la Sílvia.
1r trimestre
Al llarg del curs

3-Elaborar els objectius i continguts PCC.
-

Per nivells s’elaboraran els objectius I continguts de cada àrea.

Tots les mestres per nivell.
Al llarg del curs

4- Sortides
Organitzar les sortides.
- Programar i establir els objectius de les sortides a realitzar al llarg del curs.

Mestres del cicle.
Al llarg del curs

5- Festes
Organitzar les festes de l’escola: Planificar-les, ambientar–les i preparar-les.

- Establir i preparar les festes que es realitzaran dins d’àmbit escolar i els seus objectius..
-Fer un resum i valoració de cada festa.

Mestres del cicle
Al llarg del curs

6- Currículum i Programació
- Seqüenciar i programar les unitats didàctiques de les diferents àrees.
- Planificació de les unitats didàctiques.

Mestres del cicle
Al llarg del curs

7- Entrevistes i reunions de pares i mares: Acostar els pares a l’escola,
donar-los a conèixer els objectius i la metodologia de treball.
- Preparar, convocar i fer les reunions de cada curs.
-Fer una valoració de cada reunió.
-Realitzar, com a mínim, una entrevista individual amb les famílies
dels alumnes.
-Realitzar una trobada trimestral informal amb els pares, alumnes i
mestres, per tal de crear més vincle entre tots i fer-ne posteriorment una valoració.

Mestres del cicle
1 cop per trimestre.

8- Fer la memòria del curs
- Fer la memòria del curs.
Mestres del cicle
Final de curs.

