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1.- DADES DEL CENTRE 

 
Denominació del centre Escola Manuel de Castellví 

Codi 43005637 

Domicili C/ Castellví, 14 

Població Vilabella 

Comarca Alt Camp 

Telèfon 977 620302 

email e3005637@xtec.cat 

Bloc http://escolavilabella.wordpress.com 

 

 

 

 

2.- DADES D´ESCOLARITZACIÓ I MATRÍCULA   

 
Nivells Llar P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

Alumnes  3 9 2 10 6 8 5 9 4 7 

TOTAL                           3+ 60 
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3- ORGANIGRAMA DEL CENTRE 
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4.- OBJECTIUS PRIORITARIS 
 
El centre actuarà d´acord amb els objectius prioritaris del 
Departament, vetllant i mantenint –los: 
 
 

- El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua 

normalment emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge 

del sistema educatiu. En finalitzarl'ensenyament obligatori, 

s'ha de garantir el ple domini de les llengües oficials 

catalana i castellana. 

-La inclusió educativa com a principi que regeix l’escolarització i 

l’atenció educativa de tots els alumnes i, en particular, dels que 

es poden trobar en l’aprenentatge i la participació amb més 

barreres o dificultats associades a les seves condicions 

personals, familiars o socials. 

-La innovació metodològica i didàctica a les aules per adquirir 

les competències bàsiques que han de contribuir al 

desenvolupament personal de tots i cadascun 

dels alumnes. Prioritàriament, les competències bàsiques dels 

àmbits lingüístic, matemàtic, cientificotecnològic, social, 

artístic, d'educació física i de la cultura i valors, i també les 

dels àmbits transversals digital i personal i social, per afavorir 

lacontinuïtat formativa.  

-La lectura com a eix vertebrador dels aprenentatges en totes 

les àrees i matèries curriculars i la consolidació d'un temps de 

lectura independent, diària i reflexiva, que formi lectors 

capaços d'accedir al contingut de qualsevol text i que valorin 

l'hàbit lector. 

-Accions de dinamització lingüística i comunicativa en els 

àmbits acadèmics id'interculturalitat per afavorir el 

plurilingüisme efectiu dels alumnes i incrementar el domini de 

les llengües a Catalunya d'acord amb el Marc europeu comú de 

referència. 

-La personalització de l’aprenentatge per atendre les 

necessitats i característiques individuals de tots i cadascun 
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dels alumnes, mitjançant l’atenció metodològica, l’orientació 

educativa i l’acció tutorial adequades. 

-L'emprenedoria en totes les etapes educatives com a eina per 

a l'autoconeixement de l'alumne, per afavorir-ne la creativitat i 

la innovació. 

-La cultura de l'avaluació i la rendició de comptes per millorar, 

a través de la planificació i el disseny d'estratègies 

d'autoavaluació fonamentades en el sistema d'indicadors, les 

avaluacions censals de competències bàsiques,l'avaluació 

diagnòstica i els indicadors de progrés del centre per a la 

priorització d'objectius en la programació general anual i en els 

processos d'aula. 

-El creixement professional a través de la formació contínua 

orientada a les necessitats educatives dels alumnes, tot 

afavorint-ne l'autoformació en el centre a partir de la diagnosi 

de les necessitats del centre per transferir-les a l'aula. 

-La implicació i el compromís de la família en l'escolarització i el 

seguiment de l'evolució acadèmica i personal de l'alumne a 

través de la carta de compromís educatiu i l'impuls d'altres 

estratègies, i també la participació en la vida del centre. 

-La relació del centre i l'entorn per afavorir respostes 

integrals i comunitàries als reptes educatius, adequades al 

context, amb la col·laboració i el treball en xarxa entre els 

centres, els agents socioeducatius, les entitats del territori i el 

teixit productiu. 

-La prevenció i la reducció de l'absentisme i l'abandó escolar 

amb estratègies i actuacions educatives i organitzatives que 

impliquin el centre, les famílies i els serveis socials. 
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5.-OBJECTIUS DEL CENTRE   
 

1. ÀMBIT D´ENSENYAMENT - APRENENTATGE 
 

 

OBJECTIUS 

 

 

ACCIONS 

 

 

RECURSOS 

 

RESPONSABLES 

 

 

TEMPORALITZACIÓ 

 

INDICADORS 

Realitzar  

programacions 

adeqüades a les 

necessitats dels 

alumnes, amb 

activitats 

motivadores, 

utilitzant el 

recursos disponibles 

i adaptar-les al 

màxim a les 

competències 

bàsiques. 

-Realització de les 

programacions 

relacionades amb 

l’assoliment de les 

competències 

bàsiques. 

-Posada en comú del 

treball realitzat a 

les programacions. 

 

-Decret 142/2007 

d’educació primària 

-Decret 181/2008 

d’educació Infantil 

-Exemple de pauta 

de programació 

-Exemple de taula de 

programació d’aula 

setmanal. 

 

Equip directiu i 

Claustre de mestres 

Durant tot el nomenament. -Nº de programacions 

realitzades en cada àrea 

durant el curs (mínim un curs 

per any) 

-Nº de reunions de treball de 

claustre dedicades a la posada 

en comú de les programacions. 
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OBJECTIUS 

 

 

ACCIONS 

 

 

RECURSOS 

 

RESPONSABLES 

 

 

TEMPORALITZACIÓ 

 

INDICADORS 

Millorar el nivell de 

comprensió lectora i 

expressió escrita 

-Realitzar la lectura 

d’un llibre i 

posteriorment fer 

un treball per tal de 

d’aprendre a 

comprendre el que 

s’ha llegit i 

expressar-ho 

correctament per 

escrit. 

- Lectura en general 

de tota tipologia de 

llibres i posada en 

comú. 

- Realització de 

diverses 

composicions 

treballant tota 

tipologia textual. 

- Padrins de lectura 

-Promoure la lectura 

diaria 

-Biblioteca del 

centre. 

- Fitxes de 

comprensió lectora  

i expressió escrita. 

-Pautes i estratègies 

metodològiques per 

millorar la 

comprensió oral i 

l’expressió escrita. 

Equip directiu i 

claustre 

Durant tot el nomenament -Recull de textos elaborats 

pels alumnes. 

-Registre de préstecs de 

llibres 

- Recull de les activitats de 

comprensió escrita 

programades pel mestre. 

- Millorar el resultat en 

l’avaluació trimestral en 

referència a la comprensió 

oral i escrita. 

Millorar 

l’aprenentatge en 

llengua anglesa  a 

nivell oral  

-Augmentar les 

hores d’angles 

dedicades a 

l’expressió oral. 

- Lectura en veu alta 

d’un llibre en anglès. 

 

Biblioteca del 

centre.Fitxes de 

comprensió lectora i 

expressió escrita. 

Metodologies per 

millorar la 

comprensió oral . 

Equip directiu i 

mestre d’anglès de la 

Zer 

Durant tot el nomenament -Millorar un 10% en el 

resultat de les avaluacions en 

llengua anglesa del alumnes a 

nivell oral. 

-Obtenir un resultats, dins de 

la mitjana de Catalunya en 

referència a la llengua anglesa  
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Implementar el pla 

TAC aprovat a nivell 

de Zer. 

Implementar la 

robòtica a tots els 

nivells de l’escola.  

-Adquisició dels 

recursos i mitjans 

tecnològics  

necessaris en tots 

els cicles. 

-Actualització del 

blog de l’escola i fer 

més participatius als 

alumnes. 

-Difondre a través 

del correu curos i 

formacions 

relacionades amb la 

millora de les noves 

tecnologies i 

robòtica. 

-Preparar una 

programació 

adequada a cada 

nivell per tal de 

treballar la robòtica 

Recursos de la 

xarxa, robots, 

programaris, manuals 

TIC. 

Equip directiu, 

claustre, comunitat 

educativa i conselleria 

d’educació. 

-Durant tot el nomenament 

- La programació de 

robòtica durant el primer 

any. 

-Nombre de visites al blog del 

centre. 

-Nombre d’aportacions per 

part dels alumnes 

-% de mestres que participen 

en cursos i formacions.. 

-Nombre de propostes que es 

posen en marxa adquirides en 

aquestes formacions. 

-% de mestres que han 

preparat la seva programació 

de robòtica. 

-Adquisició de material nou 

relacionat de robòtica 

-% de professorat que ha 

realitzat la formació de 

robòtica. 
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2. ÀMBIT ORGANITZATIU 

 

OBJECTIUS 

 

 

ACCIONS 

 

 

RECURSOS 

 

RESPONSABLES 

 

 

TEMPORALITZACIÓ 

 

INDICADORS 

Millorar  el traspàs 

d’informació del primer 

cicle d’educació infantil 

al segon cicle d’educació 

infantil 

-Facilitar la 

disponibilitat del mestre 

E.I en cas que marxés 

del centre. 

 

-Coordinació de les 

mestre d’infantil per tal 

de realitzar un informe 

de traspàs segons la 

normativa. 

-En cas de marxar del 

centre facilitar una 

reunió per traspàs 

d’informació necessària. 

 

 

-Infome de traspàs del 

primer cicle al segon cicle 

d’educació Infantil 

-Reunions de mestres 

Mestres d’educació 

Infantil. 

Durant tot els 

nomenament. 

-Nombre d’informes de 

traspàs elaborats. 

 

 

Establir representants i 

comissions de treball per 

tal de realitzar 

activitats pròpies del 

centre (eix transversal, 

festes, sortides....) 

 

 

 

 

-La direcció establirà 

reprentants per les 

comissions de treball 

segons les seves actituds, 

aptituds i  interessos. 

-La direcció mantindrà 

reunions individuals amb 

els mestres per tal de que 

coneguin els objectius del 

centre. 

-Valoracions de les 

reunions i treball de 

comissions. 

-Registre de les actes i 

reunions amb el 

professorat i la direcció 

 

 

Claustre de mestres i 

equip directiu 

Durant tot el nomenament  % de satisfacció del 

professorat amb les 

tasques encomanades. 

Superior 60% 

Realització i compliment 

de les tasques que cada 

persona del claustre té 

encomanades. 80% de 

compliment. 
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3-ÀMBIT RELACIONAL 

 

OBJECTIUS 

 

 

ACCIONS 

 

 

RECURSOS 

 

RESPONSABLES 

 

 

TEMPORALITZACIÓ 

 

INDICADORS 

Propiciar un bon clima de 

convivència en el centre 

i augmentar el sentiment 

de pertinença al centre 

-Realitzar reunions amb el 

claustre setmanalment i 

sempre que sigui 

necessari. 

-Facilitar el Pla d’acollida 

pel professorat nouvingut 

de la Zer. 

- Acta on es reflecteixin 

les tasques a realitzar 

- Valoració professorat 

nouvingut. 

Equip directiu 

Claustre 

Tot el nomenament -Recollida de les opinions 

dels mestre i propostes 

de millora. 

-Acta on es reflecteixi 

les diferents tasques que 

realitzarà cada mestre. 

- Enquesta sobre el grau 

de satisfacció del 

professorat nouvingut. 

Aconseguir la màxima 

participació de les 

famílies en la vida diària 

del centre. 

-Actualitzar el blog de 

l’escola i utilitzar-lo per 

mantenir un contacte 

continuo amb les famílies 

-Repartir fulls 

informatius al pares 

sempre que sigui 

necessari  

-Penjar els diferents 

document de l’escola. 

-Realitzar les reunions 

pertinents amb les 

famílies durant el curs ( 

setembre, principi de curs 

a les aules, entrevistes 

amb els pares, entrevista 

de valoració del curs i 

Pàgines web d’interès 

referents a l’escola 

Equip directiu, claustre i 

ampa 

Tot el nomenament -Visites rebudes al blog i 

suggerències 

-Memòries anuals 

-% d’assistència de pares 

a les reunions d’aula. 

-% d’assistència de pares 

a les reunions 

informatives de cada curs 

escolar. 
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entrega d’informes,...) 

Vetllar perquè es 

mantingui la bona relació 

de l’escola amb l’AMPA 

-Organitzar conjuntament 

activitats on les famílies 

puguin assistir i 

participar. 

-La direcció demanar 

col·laboració sempre que 

sigui necessari i vetllarà 

per una bona convivència 

-Famílies que pertanyen a 

l’AMPA. 

-Registre de reunions i 

actuacions al centre 

Equip directiu, claustre, 

AMPA 

Tot el nomenament -% de famílies que 

participen en les 

activitats organitzades 

conjuntament amb l’escola 

i l’AMPA. 

-Número d’activitats 

organitzades 

conjuntament amb l’AMPA 

 

 

 
4-ÀMBIT DE GESTIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRATIVA I DE RECURSOS 

 
 

OBJECTIUS 

 

 

ACCIONS 

 

 

RECURSOS 

 

RESPONSABLES 

 

 

TEMPORALITZACIÓ 

 

INDICADORS 

Millorar les 

instal·lacions de l’edifici 

de primària, 

concretament els lavabos 

del pati i el cablejat 

elèctric 

-Canviar portes, porta-

rotllos, parets, polir terra 

i netejar a fons. 

-Intentar interioritzar al 

màxim els clavejat 

elèctric 

-Factures fotocòpies i 

tòners. 

Equip directiu i claustre. Tot el nomenament -% de millores realitzades 

als serveis del pati 

- Nombre de millores de 

cablejat de l’escola 

Reduir el consum de 

fotocòpies sempre que 

sigui possible 

-Consenciar al 

professorat de fer les 

fotocòpies necessàries i 

tenir els documents en 

format digital sempre que 

sigui possible. 

   -% reducció de les 

factures de despeses en 

fotocòpies i tòners (5% 

mínim) 





 14 

   6- ASPECTES ORGANITZATIUS 

 

 
6.1 –CALENDARI ESCOLAR 
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6.2 HORARI ALUMNES 

 

E. Infantil: 8.45 –12.00h - De dilluns a dijous ( 9.00 -12.00h divendres.) 

E. Primària: 8.45-13.00h-  De dilluns a dijous, (9.00-13.00h divendres.) 

   *Tardes:de 15.00 a 17.00 ( excepte dimecres quinzenal per reunions ZER) 
 

6.3 VIGILÀNCIA PATI 
 

L´horari de pati serà de 10.45 a 11. 15 per a tots els alumnes. 

S´organitzaran uns torns tant per a EI com per a primària 

 

 

DILLUNS 

 

DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

CARME 
 

ERIKA 

 

RAQUEL 

CARME 
 

MAITE 

 

MARIBEL 
 

CARME 

 

ERIKA 

 

MARIBEL 

MAITE 

 

ERIKA 

 

MARIBEL 

MAITE 

 

ÀNGELS 

 

ARAN 

 

6.4  CLAUSTRES, COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL 

 

L´Equip de mestres es reuneix els dijous  de 13 a 14h  

 

Dijous 

Claustre/Comissions de treball 

Es celebraran claustres ordinaris a començament i a final de curs, i 

periodicament cada dos mesos. Aquestes reunions es celebraran els dijous 

de 13 a 14 

Es convocaran claustres extraordinaris sempre que es consideri convenient. 

 

 

 
Comissions de festes 

Castanyada Nadal Carnaval Mona Sant Jordi Fi de Curs 

MAribel  

 

Carme 

 

Cristian 

Àngels 

 

Èrika 

Maite 

 

Èrika 

Carme 

 

Miriam 

Maribel 

 

Àngels 

 

Alícia 

Maribel 

 

Alícia 

 

 
 

 



 17 

 

 

 

 

 

6.5 ACTIVITATS DE LA SISENA HORA : 

 

 Expressió 

oral Àngles 

Racons TAC Estratègies 

matemàtiques 

Taller 

d´escriptura 

CI X X X X x 

CM x x x x x 

CS x x x x x 

 

 
6.6 AVALUACIÓ 

 
-A  començament de curs els mestres farem unes proves inicials en les matèries 

instrumentals per tal d´observar i conèixer el nivell dels alumnes  

 

-També es realitzaran unes proves de lectura (ACL) a l´inici i final de curs  

 

-Avaluació diagnòstica:   

 

-Avaluació 2n 

-Competències bàsique de 6è. 

 
6.7 REUNIONS DE L’EQUIP DIRECTIU 

 

       Els dilluns de 09.45 a 10.45h 

 

6.8 REUNIONS DEL CONSELL ESCOLAR 

        El Consell escolar es reunirà de manera ordinària una vegada cada trimestre i de 

manera extraordinària sempre que es consideri necessari. 

 
       

    6.9-SESSIONS D’AVALUACIÓ I ENTREGA D’INFORMES 

La junta d’avaluació del centre estarà formada per. 

 

-Director del centre (fa les funcions de cap d’estudis) 

-Tutors/es del centre 

-Professors/es  itinerants de la ZER 

 

Es reuniran de manera ordinària un cop per trimestre. 
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Els informes s’entregaran: 

1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre 

20 desembre 11 d’Abril  21 de juny 

Tots els cicles CI,CM, CS Tots els cicles 

 

 
6.10.-  REUNIONS D’AULA  

 
Les reunió general per tal de posar als pares al corrent dels objectius 

generals que volem aconseguir aquest curs en quant a educació i 

aprenentatges i de les activitats que portarem a terme. 

 

Les reunions d’aula es faran també el mes de setembre/d’ octubre per tal 

d’explicar als pares el funcionament de l’aula, els principals objectius de 

cada cicle i la col.laboració família- escola. 

 
P·3/P4  P5/1r 2n/3r 4t 5è/6è 

24 de setembre 25  de setembre 26  de setembre  27  de setembre  01 d’octubre 

 
 

6.11.-ENTREVISTES AMB ELS PARES I MARES 

 
Es realitzarà de forma ordinària una entrevista personal amb els/les 

pares i mares durant el curs (al segon trimestre )i de forma extraordinària 

sempre que convingui. 

 

La mestre d’Educació infantil(P3) realitzarà també una entrevista inicial al 

mes de setembre i omplirà una fitxa de dades bàsiques de l’alumne. 

 

Els/les mestres d’Educació Primària ompliran un full en el que anotaran 

algunes observacions o acords als que hagin arribat a l’entrevista. 

 

Quan els pares ho desitgin podran parlar amb els /les mestres dels seus 

fills prèvia petició d’hora . 
 
 

       També es realitzarà una entrevista a final de curs per tal de donar els 

informes de 3er trimestre i comentar l´evolució de l´alumne/a al llarg del curs. 

 

 

 

 



 19 

 

 

 
6.12 ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES: SORTIDES I CELEBRACIONS 

 

Sortides E. Infantil  Cicle Inicial CM  CS 

1r 

trimestre 

 24  d´octubre  

Bosc de la 

Marquesa 

26 de 

setembre 

Monestir de 

Poblet Cda 

Aprenentatge. 

7 de 

novembre. 

Coves de 

l’Espluga de 

Francolí 

  
* Festa de Nadal 

2n 

trimestre  

Colla 

castellera a 

Valls 

20 de febrer 

Museu Pau 

Casals 

5 de març  

Palau de la 

música, Born i 

Parc de la 

Ciutadella 

 

20de març 

Treasure 

Island Valls 

  

28 i 29 de març 

Colònies “Cal 

Manxol” 

Rasquera. 

28 i 29 de 

març Colònies 

“Cal Manxol” 

Rasquera 

28 i 29 de 

març Colònies 

“Cal Manxol” 

Rasquera 

 ** Dijous gras i Carnaval 
**La Mona 
 

3r 

trimestre 

 

26 d’abril: 

“Circ 

Passabarret”  

  7 de juny  
Alumnes de 
sisè: “Bosc 
aventura Salou” 

 23 d´abril : Parada de Sant Jordi al poble amb llibres i roses 
 Concurs literari de Sant Jordi 
22 de maig de 2017 IV Trobada Literària de la ZER Atzavara a Vilabella. 
**Festa de fi de curs 
 

** Activitats pròpies de  l´escola 

* Participació en el Pla de consum de fruita :amb l´ajut de la UE i la 

Generalitat (Primària) 
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6.13 PLA D´EMERGÈNCIA: 
Durant el primer trimestre, realitzarem  un simulacre d'evacuació i/o 

confinament.  

L'objectiu és que l'alumnat, el professorat  coneguin com han d'actuar en 

cas d'emergència,. 

 

 

 

7.-ACTIVITATS DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 
 

 

 

Curs  Organitzador Nombre 

d´hores 

Nombre 

de 

mestres 
Curs avaluació per 

competències 

Zer Atzavara 15 6 

La llengua oral a Infantil 

i cicle Inicial 

Zer Atzavara 5 3 

Curs Esfera Departament 

d’ensenyament 

 1 

Curs de Direcció Departament 

d’ensenyament 

15  

Altres Departament 

d’Ensenyament 

  

 

Esmorzarem fruita durant 4/5 dies al mes i 

Concienciarem als alumnes del beneficis de 

menjar fruita en lloc d´altres productes. 

 

Cal la col-laboració de les famílies per dur 

aquesta campanya a la pràctica, donant suport i  

Augmentat el consum de fruita, llegum, aigua i 

jocs actius.  

Reduint: llaminadures, brioix, begudes 

refrescant, videojocs(sedentarisme) 
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8. EAP: 
 
Amb l’EAP hi haurà una atenció mensual de 9 a 14.00h  

La psicopedagoga que atendrà el nostre centre és la Sra. Cristina  que estarà 

coordinada amb l´Equip Directiu i la mestra d´EE 

 

 

9.-PROGRAMACIÓ DELS SERVEIS ESCOLARS 

 
A)MENJADOR: 

 

 El funcionament del menjador anirà a càrrec de l´Ajuntament,  i els 

menús els porta l' empresa que pertany al consell Comarcal  

  

 Els espais que utilitzaran seran: el menjador, el pati, els lavabos 

 Hi ha un total de 15 comensals aproximadament per dia. 

 

 El preu del menú per usuari i dia és de 6,20 

 El personal que atendrà aquest servei seran els mateixos monitors que 

portarà l’empresa encarregada de subministrar el menjar. 

 Els menús són programats per l'empresa  

 
 

 

B)SERVEI D´ACOLLIDA 
Es continua fent els servei d´acollida per part de la monitora de menjador 

d´Educació Infantil pagant 2€ 

 

c) ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 

Per aquest curs l´AMPA ha organitzat les següents activitats: 

 

 Dilluns dimarts Dimecres  dijous divendres 

Ànglès  x  x  

Petits 

enginyers 

  x   

Natació     x 

PIE   X   

FUTBOL   X   
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10.-RELACIONS EXTERNES 
 
A) AJUNTAMENT. 

 

Regidoria d'Ensenyament: 

 

 Les relacions amb l'Ajuntament es canalitzen a través de la Regidoria 

d’Ensenyament. A través d'ella es fa el seguiment de les reparacions i 

manteniment de l'edifici  

 

B) ALTRES CENTRES EDUCATIUS: 

 Les relacions amb els altres centres educatius tenen els següents 

objectius: 

 

1) Tramesa i demanda dels expedients i documentació dels alumnes que canvien 

de centre. 

2) Traspàs d'informació als IES de Valls.  

  
C) CRP ALT CAMP: 

 

 Les relacions es duran a terme a diferents nivells tutors o equip directiu 

depenent de la finalitat. Els objectius d'aquestes relacions són: 

 

- Sol·licitar el préstec de materials per a la pràctica  docent. 

- Assistir a diferents activitats formatives 

 

D) DEPARTAMENT DE SANITAT: 

 

 Les relacions es canalitzaran per l'equip directiu. 

 

 L'objectiu bàsic és facilitar l'organització per portar a terme els plans 

proposats des d'aquest Departament : 

 

- Vacunació  als alumnes de 6è.. 

- Revisions dentals als alumnes  

- També es passa un llistats d´alumnes 

 

E) CONSELL COMARCAL 

 -Tramesa d´informació en quant a beques i ajuts 
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