Programació general anual
Curs 2019-2020
Institut Escola Jacint Verdaguer

DADES DEL CENTRE
Adreça:
Telèfons:
Fax:
Correu electronic:
Adreça web:
Codi de centre:
NIF:

C/Gelida, 40-42, 08770 Sant Sadurní d’Anoia
938913952 (Infantil i primària) / 938910354 (Secundària)
938914972 (Infantil I primària) / 938910853 (Secundària)
a8071238@xtec.cat
www.jverdaguer.org
08071238
Q0801806A
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Organigrama
Equip directiu
Directora

Laura Becerra

Coordinadora pedagògica INF-PRI

Glòria Cid Castillo

Coordinadora pedagògica ESO

Sandra Ferrer

Cap d'estudis Primària

Jose Martínez

Cap d'estudis Secundària

Montse Casulleras

Secretària

Anna Guilera

Suport a Cap d'estudis INF-PRI

Noemí Morales

Cap d'estudis adjunt Secundària

Anna Casas

Càrrecs de responsabilitat
Orientadores

Sandra Ferrer, Montse Fernández i Ada Torra

Educació Especial Primària

Montse Segura

Coordinador TIC Infantil i Primària

Ramon Sanza

Coordinador TIC ESO:

Robert Muñoz

Coordinador Chromebooks:

Roc Rovira

Coordinadora prevenció riscos laborals:

Helena Garcia Roc
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Coordinadors i coordinadores de cicle
Educació Infantil

Raquel Cano Cañadas

Primer cicle de primària

Imma Masana Llorca

Segon cicle de primària

Toni García

Primer d’ESO

Mercè de la Cruz

Segon d’ESO

Anna Ortells

Tercer d’ESO

Elisabet Forns

Quart d’ESO

Raquel Rodríguez

Personal no docent

Consergeria

Miquel Esteve, Reis Guiu, Núria Abizanda

Administració

Mercè Cuscó i Maribel Morón

Administració AMPA

Esther Pla

Tècnic informàtic

Òscar Tenor

Personal acollida

Maria Garcia i Núria Rafecas

President de l’AMPA

Ramon Rigol

Composició del Consell Escolar
DOCENTS
Antònia Jurado
Raquel Cano
Meritxell Ferreiro
Toni García
Anna Casas
Sergio Altamirano
Eugènia Mira
Docent ESO a determinar

ADMINISTRACIÓ LOCAL
Toni Romeu

FAMÍLIES
Eduard Gijón
Gemma Mata
Josep Cayuela
Anna Solé
Raül Nolla
Laura Márquez

EQUIP DIRECTIU
Directora :
Laura Becerra
Cap d’estudis INF_PRI: Jose Martínez
Cap d’estudis ESO: Montse Casulleras
Secretària:
Anna Guilera (sense vot)

PERSONAL PAS
Susanna Raventós
ALUMNES
Berta Rosselló
Nil Piris

REPRESENTANT AMPA
Ramon Rigol
3

Calendari escolar i festes
Inici de classes: 12 de setembre
Vacances escolars




Nadal: del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020
Setmana Santa: del 4 al 13 d'abril de 2020
Estiu: a partir del 20 de juny

Dia del rengle: Divendres 12 de juny de 2020. L’horari d’Infantil i Primària d’aquest dia serà de
9.00 a 12.00 hores

DIES DE LLIURE ELECCIÓ I FESTIUS LOCALS
9 de setembre de 2019 festa local
5 de desembre de 2019 Dia lliure elecció
21 de desembre: horari intensiu (Infantil i primària de 9.00 a 13.00 i ESO de 8.30-13.00)
24 de febrer de 2020 dia de lliure elecció
4 de maig dia de lliure elecció
NOTA: El 20 de desembre 2019 no hi haurà menjador i les classes d’Infantil, Primària
i Secundària s'acabaran a les 13.00 hores. El transport escolar serà a les 13.00.
AVALUACIONS
Educació infantil

Primària i ESO

1a avaluació: desembre

1a avaluació: desembre

2a avaluació: juny

2a avaluació: abril
3a avaluació i final: juny

AVALUACIONS EXTERNES
CURSOS

DIAGNÒSTIQUES

2n primària
6è primària
4t d’ESO

A determinar

COMPETÈNCIES
BÀSIQUES

20, 21 i 22 d’abril de 2020
12 i 13 de febrer de 2020
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Horari escolar
Educació Infantil i Primària
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

9.00 – 13.00

9.00 – 13.00

9.00 – 13.00

9.00 – 13.00

9.00 – 12.00

12.00 a 13.00

15.00 – 16.30

15.00 – 16.30

15.00 – 16.30

15.00 – 1630

15.00 – 16.30

Horari oficial prescriptiu de 25 hores lectives

Horari no lectiu organitzat per l’AMPA.

Educació Secundària
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

De 8.30 a 15.00

De 8.30 a 15.00

De 8.30 a 15.00

De 8.30 a 15.00

De 8.30 a 15.00

16.30 a 18.00

16.30 a 18.00

Horari oficial prescriptiu de 30 hores lectives

Horari no lectiu organitzat per l’AMPA.

NOTA: Les activitats organitzades per l’AMPA començaran el mes d’octubre per tal de donar temps a la seva organització i la disponibilitat
dels monitors i espais.

7

Equips de treball
Claustre

Es reuneix tot el personal docent (INF_PRI_ESO) per tractar temes pedagògics. La
planificació de les actuacions de formació i debat dels dimarts a la tarda, aniran al voltant
d’aquests eixos:
a) Intercanvis d’experiències, visites lligam primària-secundària, xerrades d’experts o
debats (veure informació al Pla Anual).
b)Desplegament dels objectius del Pla Anual.

Dimarts de 15.30 a 17.30

Equips de nivell/cicle
Estan formats pels docents assignats al nivell o cicle. Tenen l’objectiu de vetllar pel
funcionament del dia a dia, constatar els aprenentatges dels infants i joves, vetllar per la
cohesió del grup-classe i fer un seguiment tutorial personalitzat. Els i les coordinadores de
nivell i cicle vetllaran pel bon funcionament de l’equip i serviran d’enllaç amb l’equip directiu.

INF-PRI: dimarts de 15.00 a 17.00 i divendres de 12.00 a 14.00
ESO: Dimarts de 15.30 a 17.30
Equips de treball intercicles

Estan formats per docents de totes les etapes (infantil, primària i secundària) amb la finalitat
de donar coherència i cohesió a les pràctiques educatives al llarg de tota l’escolarització.
Cada equip s’encarrega de desplegar un dels objectius del pla anual i constatar el seu
impacte en l’aprenentatge dels alumnes. Es seguirà una metodologia de pla d’acció:
observació de la realitat, visió de l’impacte i disseny d’estratègies. Les conclusions
d’aprenentatge s’estendran a tot el claustre.

Dimarts de 15.30 a 17.30
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Coordinació pedagògica
Formada pels caps d’estudis, coordinadores pedagògiques, coordinadors/res de cicle i nivell i
la directora. Té l’objectiu de gestionar, dinamitzar i coordinar les activitats pedagògiques del
centre, coordinar el Pla d’Acció Tutorial, fer seguiment del desenvolupament de l’alumnat,
potenciar la cohesió dels equips docents i del cicle i millorar els canals de comunicació amb la
comunitat educativa.
ESO: Dimarts de 9.30 a 10.30
INF-PRI: Dijous de 11.30 a 13.00
Consell de direcció
Format per les persones amb càrrec de coordinació, l’equip directiu, les orientadores i aquells
docents amb visió estratègica que puguin fer aportacions rellevants per al desenvolupament
del projecte educatiu, com poden ser els participants a les xarxes d’aprenentatge (EN21,
Xarxa d’instituts innovadors de l’ICE,..)
1 reunió mensual en horari no lectiu.
Comissió pares delegats
És la comissió que lliga pares amb l’escola i planifica activitats complementàries. Està
formada per la coordinadora pedagògica d’infantil i primària, pares/mares delegats de cada
classe i un/a representant de l’AMPA. Té la funció de dinamitzar les famílies i organitzar
esdeveniments al centre.
Comissió d’atenció a la diversitat (CAD)
És el grup de professionals que proposa el conjunt d’actuacions i mesures que el centre ha
de prendre per atendre la diversitat de necessitats educatives dels alumnes i fer-ne el
seguiment. Està formada per:
CAD IN-PRI

CAD ESO

Coordinadora pedagògica INF-PRI

Coordinadora pedagògica ESO

Mestres de pedagogia terapèutica

Orientadores d’ESO

Mestra de la SIEI

Psicopedagoga EAP

Educador o educadora de la SIEI

Mestre Aula d’acollida (si pot ser)

Auxiliar d’Educació especial

Altre professorat del centre, si s’escau
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Funcions


Establir prioritats vers el tractament de l’atenció a la diversitat en el centre.



Detecció d’inquietuds i necessitats dels equips docents.



Organitzar, ajustar i fer seguiment dels recursos de què disposa el centre per atendre
la diversitat i de les mesures i suports adoptats.



L’estudi de les propostes dels alumnes susceptibles d’adaptació curricular.



L’estudi de propostes i demandes dels professors.



Fer el seguiment de l’evolució dels alumnes i les alumnes amb necessitats
específiques de suport educatiu.



Coordinar les mesures i suports addicionals i intensius del centre.



Planificar el suport complementari en funció de les necessitats de l’alumnat.



Actualitzar i fer el seguiment del PAD del centre.



Planificació del traspàs Primària - Secundària.



Participar i facilitar el treball en xarxa.



Participar en el Projecte de convivència del centre.

Temporalització
Aquesta comissió es reunirà de forma periòdica. Setmanalment es fan dues reunions, una a
secundària i una a primària. La CAD d’infantil i primària s’organitza per equips una setmana
per a casos de la SIEI, la següent per a casos d’educació infantil i primària i a la tercera per a
casos conjunts. La CAD de Secundària es reuneix setmanalment, en una franja horària que
ocupa dues hores, de les quals una es dedica a la coordinació de casos i l’altra a les
observacions, les avaluacions, si s’escau.
Els documents que es deriven d’aquesta comissió es donaran a conèixer als diferents òrgans
de gestió del centre.

Comissió social
És el grup de professionals que proposa el conjunt d’actuacions i mesures que el centre ha
de prendre per atendre els alumnes de risc social i fer-ne el seguiment.
Composició


Les coordinadores pedagògiques.



L’especialista de pedagogia terapèutica d’INF-Primària.



Les orientadores.



La psicopedagoga de l’EAP.



La professional dels Serveis Socials.
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Funcions


Detecció de casos de risc o situacions desfavorides.



L’estudi dels casos.



La coordinació amb els equips interdisciplinaris.



Definir línies d’actuació conjuntes en els casos presentats.



Fer el seguiment dels casos treballats i facilitar orientacions als equips docents.

Temporalització
Aquesta comissió es reunirà de forma periòdica, una vegada per trimestre i cada vegada que
la situació així ho requereixi.
Grups de dinamització
Grups específics de 3 o 4 components que es creen a principi de curs per poder planificar,
preveure i desenvolupar les diferents activitats festives del centre.
Objectius


Coordinar i dinamitzar les activitats festives del centre.



Realitzar la memòria per nivells de les festes anuals.

Tasques


Nadal.



Jornada Solidària.



Jornada esportiva.



Diada de Sant Jordi.



Final de curs: comiat 6è i graduació 4t d’ESO.



Dinar final de curs

Comunicació amb les famílies
Els tutors i tutores mantindran entrevistes amb les famílies de l’alumnat tutoritzat. Les dates
de les entrevistes les marcaran els tutors (de manera voluntària) o per demanda de les
famílies.
A finals del mes de febrer s’haurà d’haver parlat amb totes les famílies del seguiment de tots i
cada un dels alumnes.

Per fer les entrevistes amb les famílies es podran utilitzar les hores que no estiguin ocupades
ni per guàrdies, ni suports (individuals o de grup dins l’aula), així com aquelles de reunions
amb altres companys.
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APLICATIU DE GESTIÓ DE CENTRE - CLICKEDU
Disposem d’una plataforma de gestió de centre i de comunicació amb les famílies. Hi podeu
accedir mitjançant Internet des d’un ordinador o una APP al mòbil. Cal tenir un usuari, una
contrasenya i un arxiu de pas per tal de poder accedir-hi com a docents.
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Objectius 2019-2020
Objectiu 1

Estratègies

Accions

Responsables

Avançar per
esdevenir
una escola
inclusiva

Formar els docents per Formació a inici de sobre necessitats Equip d’orientació
atendre millor la
específiques segons l’alumnat
diversitat a l’aula
(TDAH, TEA, dilexia...).
Assessorament professional si
s’escau.

Assistència del 80% del professorat
que intervé amb aquest alumnat.

Aplicar els
coneixements de la
neuroeducació a la
pràcica docent

Seminari sobre una visió general de
la neuroeducació per a docents i
famílies.

Equip directiu

Formulari de valoració a docents i
famílies.

Crear un equip
d’orientació

Elaborar un document on
s’especifiquin les funcions de cada
membre de l’equip d’orientació.

Coordinació
pedagògica

Presentació del document al
claustre i el consell escolar.

Incloure PIM dins l’aula A principi de curs, determinar les
Coordinació
necessitats de l’alumnat. Orientar al pedagògica i equip
professorat en l’elaboració dels plans d’orientació
individualitzats i adaptacions
curriculars. Valorar periódicament el
seu progrés.

Indicadors

Assoliment d’un 60% dels objectius
marcats per als alumnes amb PI.
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Objectiu 2

Estratègies

Accions

Responsables

Indicadors

Cohesionar
la comunitat
educativa

Mantenir la
participació de les
famílies en la vida del
centre
Potenciar l’intercanvi
pedagògic entre els
claustre d’ed.infantil,
primària i secundària

Trobades pedagògiques sobre
aspectes del projecte educatiu.

Equip directiu

Qüestionari de satisfacció: valoració positiva del
60% de les families.

Treball conjunt sobre les
estratègies per a la millora de
l’expressió escrita.

Equips
professionals
d’aprenentatge
(EPA) i
coordinació
pedagògica.

Creació de 3 activitats a cada etapa sobre
escriptura creativa.

Accions
Creació d’un equip de treball
internivell que exerceixen com
a experts.

Responsables
Equip directiu

Indicadors
Realització de 6 trobades anuals de l’equip.

Formació al claustre sobre
estratègies d’expressió escrita.

Coordinació
pedagògica

Participació del 80% dels docents inscrits.

Establir l’hora d’escriptura
creativa.

Caps d’estudis

Recull de materials emprats a l’horari
d’escriptura creativa a ed.primària i ESO.

Visites internivells per
observar el treball
interdisciplinar.

Objectiu 3
Millorar
l’expressió
escrita

Estratègies
Formar els docents

Reflectir a l’horari un
espai específic per a
l’expressió escrita

Realització de 3 visites intercicles per observar
ambients, tallers de IM i/o projectes de treball.
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Objectiu 4
Consolidar el
treball
interdisciplinar

Estratègies
Consolidar el treball
per ambients a
l’educació infantil i
primària i els
projectes
d’intel·ligències
múltiples a l’ESO

Continuar adequant
els entorns
d’aprenentatge

Consolidar el
currículum per
projectes a primària i
ESO

Accions
Revisió dels ambients a INF i
PRI.

Responsables
Cap d’estudis i
coord.pedagògica
de INF i PRI.

Indicadors
Elaboració d’items d’observació i avaluació als
ambients d’educació infantil.

Visites a centres referents en
el treball per ambients a PRI

Cap d’estudis i
coord.pedagògica
de INF i PRI.
Docents de IM

Organització de 2 visites a centres referents
en la metodologia dels ambients.

Equip directiu.

Aula acabada i en ple funcionament.

Visita a centres amb nous
entorns d’aprenentatge a
educació infantil.

Coordinació
pedagògica

Proposta concreta de disseny d’espai
d’educació infantil pel curs vinent.

Reunions internivell per
establir una estructura de
projectes de centre.

Coordinació
pedagògica

Organització de 6 reunions anuals per establir
l’estructura de projectes.

Visites a centres de referència

Equip directiu

Organització de 2 visites a centres de
referència.

Replantejament dels tallers de
IM a l’ESO: estructura ben
definida, adequació d’entorns
i recursos materials i
documentació.
Creació de l’Àgora de 3r
d’ESO

Creació de 3 cursos de moodle per recollir els
recursos i materials didàctics.
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Sortides
Els alumnes d’educació infantil, primària i secundària realitzaran sortides pel poble
acompanyats pels seus mestres i professors sempre que l'equip docent ho consideri
oportú i l'activitat estigui relacionada amb els aprenentatges que es fan a l’aula.
Enguany ens sumem també al moviment Fridays for future, liderat per l’activista Greta
Thunberg. Al llarg del curs realitzarem un seguit d’activitats de conscienciació
mediambiental en el centre, així com sortides els divendres a la Plaça de l’Ajuntament
per portar al municipi les nostres propostes a favor de la sostenibilitat.
EDUCACIÓ INFANTIL
P3
P4

P5

Data

Lloc

Municipi

17 d’abril
1 d’abril
1 matí del 1r
trimestre
12 de març
1 dia sencer del
3r trimestre
9 d’octubre
10 de març
29 i 30 d’abril

Cal Mata
Cal Simón
Sortida “Descobrim el poble”

Saifores
Sant Sadurní d’Anoia
Sant Sadurní d’Anoia

Can Rosell
Casa de colònies El Pinar

Subirats
Canyelles

La Fassina
Molí del Foix
Casa de colònies Artur Martorell

Sant Sadurní d’Anoia
Els Monjos
Calafell

PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r

2n

3r

Data

Lloc

Municipi

22 de novembre
2n trimestre
16 d’abril
A concretar
17 de setembre

Fundació Miró
Sortides locals
Tot circ
L’estol
La Fassina

Barcelona
St.Sadurní d’Anoia
Copons
Sant Martí Sarroca
St. Sadurní d’Anoia

15 de novembre
1,2,3 d’abril
25 de setembre
2n trimestre
Finals de maig

Vil·la museu Pau Casals
Colònies Can Rigol
Caves Vilarnau
Sortida relacionada amb el projecte
Canal Olímpic

El Vendrell
Begues
Espiells
A concretar
Castelldefels

SEGON CICLE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
4t
5è

Data

Lloc

Municipi

4 de desembre
1 de juny
6 de novembre

Museu Picasso
Cosmocaixa
MACBA

Barcelona
Barcelona
Barcelona

30 de març (5èA)
i 20 maig(5èB)

Museu de les matemàtiques

Barcelona

8 de maig
Del 4 al 6 de maig

Cosmocaixa
Colònies a “La Granja”

Barcelona
Sta. Maria de
Palautordera
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6è

28 de novembre
5 de març (6èA i C)
12 de març (6è B)

Cosmocaixa
Depuradora

Barcelona
St. Sadurní

Data

Activitat/Lloc

Municipi

Setembre

Taller en centre

Octubre

Taller Diputació: “Esmorzar complet i
saludable”
Presentació programa Salut i Escola i
Presentació programa joves Pidces
Presentació ÍNDEX

31 d’octubre

Caves Codorniu
Sortida de tutoria

Sant Sadurní d’Anoia
Can Catasús

Exposició Diputació “El tabac al
descobert”
Una flor contra la violència
Xerrada MOSSOS: Internet segura
Jornades esportives
Proves cangur
Taller Diputació “Redecora la teva
autoestima”
Colònies
Setmana mundial per l’educació
“Fundació Mona” i visita a Banyoles
Teatre
Activitats organitzades pel Goethe
Institut

Taller en centre

Data

Activitat/Lloc

Municipi

Cada setmana

Taller de ioga

Taller en centre

Octubre

Presentació programa Salut i Escola
Presentació programa joves Pidces
ÍNDEX

Taller en centre

31 d’octubre
Del 22 d’octubre al 5
de novembre
Novembre

Sortida de tutoria
Exposició Diputació “El tabac al
descobert”
Una flor contra la violència
Taller Diputació “Com ens
comuniquem”
Cosmocaixa: origen humà, ecosistemes
/Delta del Llobregat
Viatge a Dublin
Proves cangur

Torrelavit
Taller en centre

ESO
1r

Del 22 d’octubre al 5
de novembre
Novembre
Febrer
Març
Del 14 al 17 d’abril
Abril
Maig
Dates a concretar

2n

Desembre
Del 2 al 6 de març
Març

Abril
Juny
Dates a concretar

Visita Guiada per l’exposició treu-li suc
a la sexualitat
Concurs “Lectura en veu alta”
Museu de l’aerounàtica
Teatre
Activitats organitzades pel Goethe
Institut

Taller en centre

Sant Sadurní d’Anoia
Taller en centre
Centre
Taller en centre
Taller en centre
Sort
Taller en centre
Girona i Banyoles
Vilafranca /Barcelona
Barcelona

Sant Sadurní d’Anoia
Taller en centre
Barcelona/ Delta del
Llobregat
Dublin (Irlanda)
Taller en centre

Vilafranca / Barcelona
Toulouse
Vilafranca /Barcelona
Barcelona
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3r

Data

Activitat/Lloc

Municipi

Octubre

Presentació programa Salut i Escola
Presentació ÍNDEX

Taller en centre

31 d’octubre
Del 22 d’octubre
al 5 de novembre
Novembre

Sortida de tutoria
Exposició Diputació “El tabac al
descobert”
Una flor contra la violència

Lavern
Taller en centre

Teatre fòrum a La Fassina
Taller: Vacuna’t contra els rumors
Concurs “Picalletres”

3 de desembre
Febrer

18 de febrer
Març

Museu de les matemàtiques
Xerrada MOSSOS: Taller SHARE
Institut cartogràfic de Catalunya
Sortida d’Esquí
Xerrada drogues i lleis mossos
Taller Diputació “Sóc i vull ser”.
Barcelonada

Maig
28 de maig

Exposició i visita guiada Diputació
“Treu-li suc a la sexualitat”
Proves cangur
Teatre “El lazarillo de Tormes”. Cal
Bolet
Tallers “Noves masculinitats” i
“Apoderem-nos!”
Taller Diputació “Alcohol i altres
drogues (Infermera Salut i Escola)
Teatre Poliorama (Contes Empar
Moliner - Dagoll Dagom, T de Teatre) +
Caixa Fòrum
Ruta literària
Taller “Contaminació de 2a i 3a mà”
Jornada esportiva

16 i 17 de maig

Sortida de l’àmbit artístic

Juny
Dates a concretar

Museu de l’aerounàtica
Teatre

10 de març

Abril

Activitats organitzades pel Goethe
Institut

Sant Sadurní
d’Anoia
Sant Sadurní
d’Anoia
Taller en centre
Vilafranca del
Penedès
Cornellà
Taller en centre
Barcelona
Andorra
Taller en centre
Taller en centre
Barcelona
Taller en centre

Taller en centre
Vilafranca del
Penedès
Taller en centre
Taller en centre
Barcelona

A determinar
Taller en centre
Vilafranca del
Penedès
Carcassona,
Lastours i Salses
Toulouse
Vilafranca i
Barcelona
Barcelona
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4t

Data

Activitat/Lloc

Municipi

Octubre

Presentació programa Salut i Escola
Presentació ÍNDEX

Taller en centre

Taller CreaJove
Intercanvi amb l’escola Franziscus
Gymnasium
Sortida de tutoria
Exposició Diputació “El tabac al
descobert”
Una flor contra la violència

Taller en centre
Mutlangen
(Alemania)
Espiells
Taller en centre

Del 17 al 24
d’octubre
31 d’octubre
Del 22 d’octubre
al 5 de novembre
Novembre
12 de novembre
Novembre

Desembre
Gener
14 de gener
19, 20 i 21 de
gener
Gener

Xerrada Guttman Game Over,
prevenció accidents
Xerrada Mossos: Taller SHARE
Xerrada Mossos: Violència masclista.
Com comença tot?
Taller Diputació. L’Armari dels abrics
Sortida de l’àmbit de tecnologia
Teatre “La casa de Bernarda Alba i
Caixaforum
Sortida de l’àmbit artístic

Març

Xerrada Guttman Game Over,
prevenció accidents.
Sortida UAB i IES Milà i Fontanals
d’Igualada
Escola d’art Arsenal

18 de març

Proves cangur
Viatge final d’etapa
Saló de l’ensenyament
Taller Diputació “Sexualitat i riscos
derivats”
Jornada de l’emprenedor

21 de març

Sortida de l’àmbit artístic

Abril
Maig

Parc de vocacions científiques
Proves d'accés a CFGM (alumnes
implicats)
Xerrada Garantia juvenil
Intercanvi de futbol amb equips
anglesos
Taller Diputació “Autoprotecció, suport
bàsic i vital”
Centre de recuperació de rèptils i
centre d’ensinistrament caní
Teatre

Febrer

Juny
Dates a concretar

Activitats organitzades pel Goethe
Institut

Sant Sadurní
d’Anoia
Taller en centre
Taller en centre

Taller en centre
Per definir
Barcelona
Madrid
Taller en centre
Bellaterra i Igualada
Vilafranca del
Penedès
Centre
Per definir
Barcelona
Taller en centre
Vilafranca del
Penedès
Ceret i Cotlliure
(França)
Berga
Per definir
Taller en centre
Sant Sadurní
d’Anoia
Taller en centre
Masquefa
Vilafranca i
Barcelona
Barcelona
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Altres activitats
Programa Salut i Escola
Els alumnes d’ESO tenen accés al programa Salut i Escola. Aquest programa posa a
disposició del centre una infermera que atendrà setmanalment els alumnes que ho sol·licitin.
No s’atenen problemes mèdics, sinó que s’assessora els adolescents en temes com ara
alimentació saludable, sexualitat, dependències, relacions afectives, etc.
Jornades Esportives

Jornada esportiva entre els alumnes de 6è i primer d'ESO:

En aquesta jornada els alumnes de sisè participen amb alumnes de primer d'ESO d'unes
activitats esportives on es barregen les classes i els alumnes d'aquests cursos amb la
intenció de potenciar la cohesió social, de tenir un punt de trobada inter-etapes, d'iniciar i
facilitar aquest traspàs entre la Primària i la Secundària i on els alumnes de 4t d'ESO fan de
monitors de les diferents activitats i que, en coordinació amb els professors d'Educació Física
de Primària i Secundària, organitzen i coordinen aquesta jornada.
Jornada Esportiva de la Comarca:

Cada any es realitza una jornada esportiva on participen alumnes dels diferents centres de la
comarca de tots els cursos de Secundària. En aquestes jornades nosaltres participarem com
cada any amb els alumnes de tercer d'ESO amb la intenció de mantenir aquesta obertura del
centre i de fomentar les relacions amb els altres centres de la comarca utilitzant les activitats
esportives.
Jornada esportiva d'Intercanvi lingüístic:
Els alumnes de l’ESO participen en una jornada esportiva d’intercanvi lingüístic amb equips
de futbol anglesos. Els partits es fan dins de l’horari lectiu en el camp de futbol municipal de
Sant Sadurní. S’aprofita també la trobada per tal que els alumnes convisquin durant una
estona i potenciar així l’intercanvi lingüístic.
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Les festes al centre
Els docents planifiquen i organitzen dues de les festes que treballem amb els nostres
alumnes de manera interna: La festa de Nadal i la celebració de Sant Jordi.

A primària, i amb la participació dels mestres i les mestres, participem igualment amb la festa
del rengle. També es fa una mostra dels balls de Festa Major, el dia 28 de novembre i, a més,
es celebra el Carnaval.
Al final de curs, durant el mes de juny tenim dues graduacions: el comiat de l’etapa de
primària adreçada a l’alumnat de sisè de primària i la graduació de final d’etapa adreçada a
l’alumnat de quart d’ESO. La preparació d’aquests actes va a càrrec dels tutors de l’alumnat
de sisè i de quart d’ESO
Recollida d’oli
L’alumnat de primària participa en el projecte Claki de recollida d’olis de cuina.
Aquest treball estarà emmarcat dins d’un projecte de conscienciació ecològica i com a
projecte de serveis.
Participació cooperativa CUEME
L’alumnat de 5è de primària participarà amb el programa CUEME on es fomenta la cultura
d’emprenedoria. Durant un curs escolar, l'alumnat crea i gestiona una cooperativa escolar
amb el recolzament de la diputació de Barcelona.
L’hort d’escola
Amb l’ànim d’oferir un marc per desenvolupar l’observació, l’experimentació i sobretot la
intel·ligència naturalista, s’està creant un espai d’hort. Els grups de 4t de primària en
gestionaran una part formant un cooperativa de treball. Els responsables de l’OKUPA’T hi
duran a terme activitats, juntament amb les necessitats dels projectes d’Intel·ligències
múltiples a l’ESO.
Conveni amb l’escola Arsenal de Vilafranca
Els alumnes de 4t d’ESO participen en uns tallers a l’escola d’art Arsenal de Vilafranca del
Penedès. Els que superen aquests tallers, tenen convalidada la prova d’accés als cicles
formatius que s’imparteixen en aquesta escola d’art.
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Els intercanvis: La segona i la tercera llengua a l’escola
Continuem organitzant una estada a Dublín per fomentar la pràctica de l’anglès a 2n d’ESO i
un intercanvi amb una escola de Mutlangen (Alemanya) per millorar la pràctica de l’alemany.
Enguany participem també en diversos projectes eTwinning, plataforma digital de treball
col·laboratiu entre centres d’Europa.
A més, hem iniciat els passos per obtenir un projecte Erasmus + KA2, amb la intenció de
potenciar l´ús real de la llengua anglesa.
En l’àmbit de millora de la llengua anglesa, volem demanar un auxiliar de conversa que, d’un
banda, recolzi les activitats d’intercanvi planificades dins el programa Erasmus+ i, d’altra,
garantir un aprenentatge intensiu de l’anglès a nivell oral, mitjançant la codocència amb el
titular d’anglès i l’atenció en grups reduïts per treballar aspectes més específics (vocabulari,
pronunciació, entonació..).
La cantata
L’alumnat de sisè de tota la Vila, coordinats pels seus mestres de música, preparen una
cantata que posteriorment mostren a les famílies.
Els pares delegats
Es segueix potenciant la participació dels pares delegats ja que millora la relació escolafamílies.
Els pares i mares delegats s’organitzen en comissions. Aquestes comissions participen en
actes que es fan a l’escola i organitzen activitats diverses.
Programa: Educador@s socials als centres de secundària
L’ajuntament de Sant Sadurní ha contractat una educadora social per donar suport als
centres de secundària de la vila, atenent aquells alumnes que presenten un rebuig acadèmic
important, conductes de risc, absentisme o comportament disruptiu. La previsió és que
l’educadora vingui un dia a la setmana al centre a treballar amb els alumnes que es proposin
de de la coordinació pedagògica.
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