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«Els centres han d’elaborar la programació general anual d’acord amb el que estableix
l’article 10 del Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius, en la qual es recull la
concreció de les prioritats i de tots els aspectes relatius a les activitats i el funcionament del
centre per al curs escolar corresponent, dels diferents àmbits de l’autonomia del centre,
incloses, si s’escau, les concrecions relatives als projectes, el currículum, les normes i tots
els plans d’actuació acordats i aprovats i els serveis que es presten en tot l’horari escolar.
La programació general anual explicitarà les actuacions que es duran a terme, els recursos,
els responsables i els mecanismes de seguiment de la seva implantació, així com els
indicadors i procediments per a l’avaluació dels resultats, a partir dels indicadors del
projecte educatiu.
La programació general anual del centre ha de ser coherent amb el projecte educatiu i s’ha
de sotmetre a l’aprovació del consell escolar.
La memòria anual recull el resultat de l’avaluació de l’assoliment dels objectius previstos en
la programació general anual del centre. Correspon al consell escolar avaluar-ne el
desenvolupament i els resultats.
La titularitat del centre ha de garantir que la comunitat escolar és informada del contingut
de la programació general anual i del resultat de la seva avaluació.»
( Resolució del 7 de juny de 2022 per la qual s'aproven els documents per a l'organització i
la gestió dels centres per al curs 2022- 2023).
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0. PRESENTACIÓ
La Programació General de Centre és molt més que una relació de les activitats que portem
a terme la comunitat educativa. La Programació General de Centre és la pauta, la línia de
treball que ens ha de permetre dur a terme el procés educatiu durant aquest curs escolar
2022-2023, tenint en compte la normativa prescriptiva del Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya, les diferents avaluacions del curs anterior, el Projecte Educatiu i
les aportacions del claustre.
Aquí veurem especificades les prioritats de la nostra escola, uns objectius que ens han de
permetre una bona formació global de tot el nostre alumnat.
És important tenir en compte, que a més a més estem consolidant els objectius que s’han
treballat en els cursos anteriors i també d’altres que figuren en el Projecte Educatiu
Vedruna.
Aquesta Programació General de Centre respon a la nostra manera de concebre l’Educació:
🢡 Que sigui de qualitat
🢡 Basada en els valors cristians, que volem posar en relleu i perquè considerem
urgents per aquesta societat:
La llibertat
La vida
La justícia
La Pau
La fraternitat
La Transcendència
🢡 Una educació que faci possible que el nen/a, de mica en mica, s’insereixi en la
societat i la transformi tot millorant-la.
La Programació General de Centre marcarà la línia de treball de tot el curs, tot i que
algunes dades o activitats es poden veure modificades.
Aquesta Programació General de Centre de l’Escola Vedruna Manlleu es presenta al
claustre, que està format per la totalitat del professorat i es reunirà com a mínim una
vegada cada trimestre.
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1.- DADES GENERALS DEL CENTRE
1.1.- ÒRGANS DE GOVERN
L’Equip Directiu està format per:
Director General
Directora de l’Etapa d’Educació Infantil
Directora de l’Etapa d’Educació Primària
Adjunta de Direcció

Jordi Rosanes Clos
Anna Altarriba Lladó
Laura Albareda Colomer
Laura Martínez Soriano

El Consell Escolar està format per:
President del Consell

Jordi Rosanes Clos

Representants de Titularitat

Jordi Espona Arumí
Anna Altarriba Lladó
Laura Martínez Soriano

Representants dels professors

Pol Berenguer Tort
Cristina Pla Garcia (Secretària)
Mireia Farrés Blanch
Clara Rosell Codina

Representants dels pares i mares

Marta Carrillo Pijoan
Marta Grané Franch
Marc Jové Molist

Representant de l’AFA

Sara Ortiz Blanch

Representats del personal PAS

Roger Caballeria i Treserra

Representant de l’Ajuntament

Rafa Cuenca Gámiz

Aquest curs es prorroguen els càrrecs per tal de quadrar de nou els desajustos causats amb
motiu de la pandèmia, de manera que les eleccions tornin a quedar fixades cada dos anys.

L’escola s'organitza en grups classe distribuïts en 3 línies per nivell, excepte en els nivells de
3r i 4t de primària on n’hi ha dues.
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1.2 ORGANITZACIÓ DEL QUADRE PEDAGÒGIC
1.2.1.- Cicles

Per tal de millorar l’organització del treball dels mestres, aquests s’agrupen en cicles,
encapçalats per un coordinador/a, i queden de la següent manera.
Educació Infantil
Laura Vilardell Saborit
Laura Estelrich Castells
Cristina Pla Garcia
Cristina Rovira Cumeras
M. Àngels Vila Musachs
Gemma Bosch Ballana
Meritxell Terradellas Delgar
Meritxell Gardella Martínez
Anna Font Font
Anna Altarriba Lladó
Eva Vallbona Güell
M. Teresa Font Casas
Ester Aligué Pujol
Carme Freixa Domènec
Laura Font Rafart
Mireia Farrés Blanc
Núria Pons Monjo/ Anna Guirao Condal
Gemma Mora Muntadas / Maria Rubert Cester

Coordinadora

Meritxell Martí Sala
Anna Bosch Burgaya
Rosa M. Criballés Castells
Laura Casas Domènech
Mireia Almendros Serrat
Laura Rius Membrives
M. Àngels Dot Dot
Laura Albareda Colomer
Anna Maria Delgado Prieto
Laila Bourass El Haddaji

Coordinadora

1r Cicle

2n Cicle
Marc Prat Terradellas
Anna Collell Serra
Elisabet Martin Burgos
M. Carme Boix Escarrà
Pol Berenguer Tort
Jordi Rosanes Clos

Coordinador
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Carme Ayats Soliva
Jacint Farrés Molist

3r Cicle
Clara Rosell Codina
Íngrid Vilalta Rovira
Cristina Olmedo Davins/ Natàlia Lara Adams
Xevi Lozano Victori
M. Carme Riera Parés
Albert Arimany Serratosa
Montse Codina Collell
Raquel Díez Gimeno
Tina Pecellín Carrasco
Laura Martínez Soriano

Coordinadora

L’equip de coordinació es reunirà setmanalment juntament amb l’equip directiu. Les
reunions es faran cada dimecres de 3 a 5 de la tarda i sempre que es consideri necessari.

1.2.2.-Tutories

Comptarem amb 9 grups a l’etapa d’educació infantil i 16 grups a l’etapa d’educació
primària.
Els/les alumnes es distribueixen en grups classe, amb un/a mestre/a tutor/a responsable
del grup i els/les mestres especialistes que col·laboren en les tasques escolars. L’adjudicació
de tutories d’aquest curs és la següent:
Educació Infantil
I3
I3
I3
I4
I4
I4
I5
I5
I5

A
B
C
A
B
C
A
B
C

Laura Vilardell Saborit
Laura Estelrich Castells
Cristina Pla Garcia
Cristina Rovira Cumeras
Àngels Vila Musachs
Gemma Bosch Burgaya
Meritxell Gardella Martínez
Meritxell Terradellas Delgar
Anna Font Font

1r Cicle
1r A
1r B
1r C
2n A
2n B
2n C

Anna Bosch Burgaya
Rosa M. Criballés Castells
Laura Casas Domènech
Mireia Almendros Serrat
Meritxell Martí Sala
Laura Rius Membrives
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2n Cicle
3r A
3r B
4t A
4t B

Anna Collell Serra
Elisabet Martin Burgos
M. Carme Boix Escarrà
Pol Berenguer Tort

5è
5è
5è
6è
6è
6è

Íngrid Vilalta Rovira
Cristina Olmedo Davins /Natàlia Lara Àdams
Xevi Lozano Victori
Clara Rosell Codina
M. Carme Riera Parés
Albert Arimany Serratosa

3r Cicle
A
B
C
A
B
C

1.2.3.- Mestres especialistes i de suport

Educació Infantil
Llengua Anglesa
Psicomotricitat
Música
Suport
TEI (pràctiques/dual)

Eva Vallbona Guell
Gemma Mora / Maria Rubert
Núria Pons / Anna Guirao
Carme Freixa/ Esther Aligué/ Anna Altarriba/Anna
Guirao/ Mireia Farrés
Salma Boujloud

Educació Física
Llengua Anglesa
Música
Suport

Marc Prat
Eva Vallbona i Mireia Almendros
Mireia Farrés
Laura Albareda / M. Àngels Dot / Anna Delgado

Educació Física

Marc Prat

Llengua Anglesa

Montse Codina

Música
Suport

Mireia Farrés
Jacint Farrés / Jordi Rosanes / Carme Ayats

Educació Física
Llengua Anglesa
Música
Suport

Natàlia Lara / Albert Arimany
Montserrat Codina
Laura Martínez
Tina Pecellin /Montse Codina / Laura Martínez.

1r Cicle

2n Cicle

3r Cicle
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1.2.4.- Altres professionals de l’escola
Departament psicopedagògic

Laura Font
Anna Maria Delgado

Aula d’Educació Especial

M. Teresa Font

Aula SIEI

Raquel Díez
Laila Bourass

Aula d’acollida

Carme Ayats

Vetlladora

Susanna Jiménez
Anna Guirao
Nihad Abbou

El claustre de l’escola està format per la totalitat del professorat i es reunirà com a mínim
un cop cada trimestre.
L'organització del centre queda recollida en l’Organigrama de l’escola.

PROGRAMACIÓ GENERAL DE CENTRE
CURS 2022-2023

2.- DADES D’ESCOLARITZACIÓ
2.1-TOTALS
TOTAL ALUMNES EDUCACIÓ INFANTIL
1

I3 A

21

2

I3 B

21

3

I3 C

21

4

I4 A

23

5

I4 B

22

6

I4 C

22

7

I5 A

20

8

I5 B

20

9

I5 C

19

TOTAL ALUMNES EDUCACIÓ PRIMÀRIA
10

1r A

18

11

1r B

18

12

1r C

18

13

2n A

24

14

2n B

22

15

2n C

24

16

3r A

26

17

3r B

25

18

4t A

26

19

4t B

26

20

5è A

24

21

5è B

24

22

5è C

24

23

6è A

26

24

6è B

24

25

6è C

25

TOTAL ALUMNES

189

374

563
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3.- CALENDARI ESCOLAR
3.1.- HORARIS ALUMNES
El primer dia de classe, el dilluns 13 de setembre al matí, els alumnes de I5* comencen les
classes a les 9 del matí, els alumnes de I4* a les 9.30h i els de I3* a les 10h per tal de
poder entrar sols.
*A partir d’aquest curs ha canviat l’antiga nomenclatura dels cursos de l’etapa d’infantil
passant a denominar-se Infantil 3 (antic P3), Infantil 4 (antic P4) i Infantil 5 (antic P5).
3.1.1 Horaris d’Educació Infantil

Aquest curs es continua apostant per la reforma horària iniciada el curs 2018-2019 arran de
les reflexions que s’han desprès de la formació realitzada. Aquesta reforma permet fer
sessions més llargues que afavoreixin la introducció de la nova metodologia per racons i un
ritme de treball menys estressant per alumnes i mestres.
L’horari dels alumnes d’Educació Infantil és de 9h a 13h i de 15h a 17h.
3.1.2 Horaris d’Educació Primària

L’horari dels alumnes d’Educació Primària és de 9h a 13h i de 15h a 17h.

3.1.3 Espais d’esbarjo.
Educació infantil

I3

DILLUNS

DIMARTS

Pati escola

Pati escola

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Pati escola

Pati escola

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

I4 i I5
Pati de l’escola
11 a ¾ de 12h

PARC

Pati escola

2/4 de 12 a 2/4 de
1h

¼ de 12 a les 12h

11’30
12’00
12’00
12’45

I4
11’00
11’30

PARC

11’30
12’15

Pati escola

Pati escola

I5

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

11’00
11’45

Pati escola

PARC

I4 i I5
Pati de l’escola

Pati escola

Pati escola

2/4 de 12 a 12h
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Educació primària
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

10.30h –
11.00h

1r Cicle PATI
2n Cicle PARC

1r Cicle PARC
2n Cicle PATI

1r Cicle PATI
2n Cicle
PARC/PLAÇA

1r Cicle PLAÇA
2n Cicle PATI

1r Cicle PATI
2n Cicle
PARC/PLAÇA

11.00h –
11.30h

3r Cicle PARC

5è PATI
6è PLAÇA

3r Cicle
PARC/PLAÇA

5è PLAÇA
6è PATI

3r Cicle
PARC/PLAÇA

3.2.- HORARIS MESTRES
L’horari dels/les mestres que tenen jornada completa és de 9 a 13 h (matí) i de 15h a les
17h (tarda) De les 30 hores setmanals, 5 són de dedicació al centre.

3.3.- FESTES I CELEBRACIONS DE L’ESCOLA
Els objectius de la celebració de les festes tradicionals a l’escola són els següents:
●
●
●
●

Fer que tots els nens i nenes coneguin i visquin les Festes més típiques del nostre
calendari, tant les religioses com les tradicionals.
Celebrar les festes gaudint tant des de la vessant lúdica com de la cultural.
Procurar que tothom s’hi senti implicat i hi participi.
Preservar les tradicions pròpies del nostre país i de la nostra vila.

3.4.- CALENDARI I DIES FESTIUS DE LLIURE ELECCIÓ
CONCEPTE

DATA/ES

Començament de les activitats Dijous 1 de setembre
d’organització del curs.
Comencen les classes
Dilluns 5 de setembre:
- 9h: Educació Primària.
- 9.30h: I4, I5
- 10h: I3
Vacances de Nadal
Del 22 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023.(ambdós inclosos)
El 21 de desembre les classes acabaran al migdia.
Vacances de Setmana Santa
S’acaben les classes

Del 3 al 10 d'abril de 2023.
Dijous, 22 de juny de 2020 a la 1h del migdia

Acabament de les activitats
d’organització escolar
Dies de lliure elecció

Divendres 30 de juny

Festa local

-

31-10-2022
5-12-2022
20-2-2023
17-3-2023
26-5-2023
29-5-2023
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3.5.- ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

EDUCACIÓ INFANTIL
Taller d’aprenentatge I
Taller d’aprenentatge II
Taller Tirem l’àncora/Escola Atenta
Taller d’anglès/Parlem?
Dansa

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Educació i Convivència
Projecte I
Projecte I
Taller Tirem l’àncora/Escola Atenta
Taller Parlem?

Objectius activitats complementàries – Educació Infantil
TALLERS D’APRENENTATGE

Veure descripció dels tallers d’aprenentatge en el punt 4.2.1

TALLER D’EXPRESSIÓ ORAL. PARLEM?

Aquest taller neix de la necessitat de reforçar la llengua catalana a Educació Infantil. Té
com a prioritat adaptar l’alumnat a l’escola de la manera més còmoda, atractiva i eficaç
possible.
● Treballar i reforçar la llengua catalana a nivell oral
● Motivar a l’alumnat en l’aprenentatge de la llengua.
● Esforç per parlar bé i de manera entenedora.
● Respectar les intervencions que fan els companys,
● Participar de manera activa en els jocs, imitacions i representacions proposades.
TALLER D’ANGLÈS

Les classes d’anglès a Educació Infantil són dinàmiques i divertides ja que es treballa la
llengua anglesa a partir de contes, jocs i cançons. El nostre objectiu és introduir-los de
manera lúdica i progressiva a aquesta llengua, cada cop més necessària per
desenvolupar-se satisfactòriament en el món actual.
TALLER TIREM L’ÀNCORA / ESCOLA ATENTA

●
●
●
●

Desenvolupar la consciència corporal i emocional.
Desenvolupar la regulació emocional (gestió de les emocions).
Cultivar la presència conscient.
Reforçar l’autoconcepte positiu.
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TALLER DE DANSA

Mostrar interès i participar en les danses d’inici de curs, la Castanyada, Nadal,
Carnaval, Sant Jordi, Dia Internacional de la Dansa i final de curs.
● Gaudir de les danses individuals improvisades i mostrar capacitat d’improvisació a
partir d’una música.
● Coordinar els moviments amb les frases musicals a l’hora de ballar i memoritzar les
coreografies de les danses treballades.
● Mostrar atenció i entusiasme en el descobriment dels diferents tipus de danses:
tradicionals, clàssiques, modernes i actuals, audicions, jocs, dramatitzacions,
tècniques de relaxació...
● Expressar amb imaginació i creativitat danses individuals improvisades
experimentant amb material divers: mocadors, cèrcols, cintes de roba...

●

Objectius activitats complementàries – Educació Primària
EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA (De 1r a 6è)

●
●
●
●
●

Conèixer l’alumne individualment, així com el seu rol dins el grup classe.
Ajudar l’alumne en la seva evolució, maduració i potenciació de l’autoestima.
Motivar
l’alumne
a
participar
activament
en
les
activitats
d’ensenyament-aprenentatge que se li proposin en cada àrea.
Assumir, amb les famílies, un compromís de col·laboració mútua, mitjançant les
entrevistes personals i les reunions de pares.
Participar i implicar a l’alumnat en el disseny d’aula i escola.

Els objectius queden recollits en el PLA D’ACCIÓ TUTORIAL i les activitats més concretes en
les programacions de Tutoria.

PROJECTES

Vedruna Manlleu ha iniciat el camí per introduir la metodologia del treball per projectes
en la
vida
diària
del
centre. S’hi destinaran 3 hores curriculars i 2 hores
complementàries setmanals en
l’etapa d’educació primària, treballant de forma
integrada continguts de l’àrea de coneixement del medi, llengües, matemàtiques i les
disciplines artístiques (quan s’escaigui). Aquesta és una metodologia potencia l’adquisició
de les competències bàsiques atès que:
● Parteix d’un tema, problema o centre d’interès negociat amb l’alumnat.
● Fa protagonista l’alumnat en la construcció del propi coneixement perquè focalitza el
desig de saber coses noves, la formulació de preguntes, la reflexió sobre el
propi saber, la recerca de nous coneixements i la reflexió sobre el propi
procés d’aprenentatge.
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Dóna gran rellevància al treball cooperatiu. S’elaboren preguntes o hipòtesis,
es prenen decisions sobre el repartiment de tasques i es posa en comú el resultat
de les tasques individuals i s’elabora col·lectivament el resultat.
Incentiva processos d’investigació que suposen cercar, seleccionar i interpretar
informació a través de fonts diverses, formular nous dubtes i noves
preguntes i establir relacions amb altres problemes.
Es transfereixen estratègies per aprendre: es representa el procés de construcció de
coneixement, s’avalua el que s’ha après i com s’ha après.
S’activa la comunicació, el diàleg i la discussió en petit i gran grup per
construir coneixement de forma compartida.

TALLER TIREM L’ÀNCORA-ESCOLA ATENTA

●
●
●
●
●
●

Connectar amb la pròpia interioritat.
Cultivar la presència conscient.
Desenvolupar la consciència corporal i emocional.
Desenvolupar l’empatia i la comunicació amb els altres.
Potenciar actituds de respecte, tolerància, empatia i assertivitat.
Afavorir les habilitats socials i les relacions socials.

TALLER EXPRESSIÓ ORAL. PARLEM?
Els objectius del taller són
● Treballar i reforçar la llengua catalana i castellana a nivell oral
● Motivar a l’alumnat en l’aprenentatge de la llengua.
● Adaptar a l’alumnat a la realitat que l’envolta.
● Esforç per parlar bé i de manera entenedora.
● Respectar les intervencions que fan els companys,
● Participar de manera activa en els jocs, imitacions i representacions proposades.

3.6.- ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
L’educació i la formació no només es rep en horari escolar. Hi ha aspectes de la persona
que es poden treballar des d’altres tipus d’activitats. Cada àmbit, escolar i extraescolar, és
també un àmbit d’aprenentatge. Hi ha uns continguts educatius molt importants i gens
improvisats que els nens i nenes aconsegueixen mitjançant les diverses activitats que es
realitzen fora de l’horari escolar. En poden assenyalar alguns de prou importants:
●
●
●
●
●
●

Creixement de la pròpia autonomia.
Experiències convivència.
Actituds de solidaritat.
Creixement de la capacitat d’iniciativa i creativitat.
Actituds de compromís, de tolerància i d’obertura.
Capacitat de treballar en equip i de compartir.
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En resum, cal veure les activitats extraescolars com un temps d’aprenentatge en tots els
sentits: cognitiu, emocional, social, procedimental, actitudinal...
La implicació de les famílies és important: ajudant a l’elecció i planificació de les activitats
del temps lliure, interessant-se per les activitats, acompanyat als seus fills/es a fer esport,
assistint als festivals i/o concerts...
Hi ha altres aspectes que cal tenir en compte com són: la continuïtat en les activitats (no és
bo fer de “tastaolletes”, sinó que cal compromís, constància, responsabilitat...). També cal
tenir en compte l’accés d’activitats per tal de no generar neguits: haver d’arribar a tot i
rendir en tot. És bo que tant els pares i les mares, mestres i l’alumnat, valorin aquest temps
d’activitats des d’una visió d’educació integral.
Aquest curs 2022/2023 començaran les activitats el dia 03 d’octubre de 2022 i finalitzaran
el dia 02 de Juny de 2023.
La proposta d’activitats extraescolars, queda recollida en un llibret que es fa arribar a les
famílies a final del curs anterior.
La viabilitat de poder dur a terme una extraescolar depèn del nombre d’alumnes inscrits.
De les activitats proposades, finalment es duran a terme les activitats següents:

Activitats Blog AFA
ROBÒTICA

Activitat que anima a l’alumnat a introduir-se a la tecnologia, la informàtica i la robòtica.
Utilitzarà el mètode de formació “learning by doing” (pràctica per davant de la teoria).
Aquest curs permet desenvolupar habilitats com l’anàlisi i síntesi de la informació,
pensament crític, interaccionar per aprendre, fomenta la iniciativa i l’entusiasme, el
raonament eficaç i creatiu i estimula el treball en equip. L’alumnat experimenta i es
diverteix programant petits robots que prèviament hauran muntat utilitzant peces de LEGO.
Utilitzaran material específic depenent de les edats: LEGO WeDo i programació amb Scratch
per l’alumnat de 1r a 3r i LEGO Mindstorms and microcomputador NXT i programació amb
Scratch per alumnat de 4t a 6è. Es preveu la participació en un concurs de robòtica a la
UVic.
OFIMÀTICA

Ús de les eines de Microsoft Office i Google Drive (Excel, Word, i Power Point) de forma
correcta per poder realitzar qualsevol tasca que se'ls hi requereixi al llarg de la seva etapa
estudiantil i professional. Els més grans (5è i 6è), faran també edició d'imatge i edició de
vídeo.
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A Ordinografia aprendran a col.locar els dits de forma correcte i a millorar la seva velocitat
d'escriptura amb atenció personalitzada per cada alumne.
ANGLÈS – DEBBIE’S SCHOOL

Anglès acadèmic, donant eines als estudiants per que estiguin molt involucrats en el seu
propi aprenentatge. Les classes són dinàmiques, distretes i sobretot pràctiques. Es fan
100% en anglès i motivem els nens a parlar només en anglès.

Activitats inscripció Ajuntament
PISCINA

Aquesta activitat està indicada pels experts com una de les activitats físiques més
completes de treball motor.
La principal finalitat és que els participants agafin confiança i resistència que són
necessàries per gaudir de l’activitat física en el medi aquàtic.
L’activitat és gestionada pel personal socorrista de la piscina, que fixa objectius específics
per cada edat i nivell. El resultat es valora periòdicament i queda reflectit amb l’entrega de
cavallets i diplomes al final de curs.
Les nostres monitores es fan càrrec del suport als participants, control i gestió de l’estona
que es troben al vestuari, tenint com a objectius: potenciar l’autonomia del nen/a a l’hora
de canviar-se i fomentar la capacitat d’ordre.
FUTBOL SALA

Introducció al futbol sala amb jocs i exercicis que faran que els nens i nenes despertin un
interès per aquest esport. Les sessions estan dissenyades amb l’objectiu principal de gaudir
de l’activitat física a partir d’una pràctica variada.
Tots participem de les activitats amb un objectiu comú a partir del qual fomentem el treball
en equip i el respecte per les normes i els companys, conceptes indispensables per assolir
una pràctica satisfactòria d’un esport d’equip.
Aprenent els sistemes bàsics del joc en equip (atac-defensa) milloraran el seu
desenvolupament físic i també la coordinació òcul-pedal (manipulació d’objectes amb les
extremitats inferiors).
ESCALADA

Aprendre jugant. L’escalada ens aporta un gran número de beneficis tant en l’aspecte físic
com mental. En el pla físic l’escalada requereix d’un treball homogeni de totes les parts del
cos: la força, la resistència que es treballen amb tots els músculs del cos, l’equilibri, la
flexibilitat i la coordinació. Realitzant exercicis de coordinació afavorim el creixement infantil
i li desenvolupament psicomotriu. A Cada sessió enfortim els valors essencials de l’escalada
i els esports de muntanya com la companyia, la cooperació, la confiança i millora de
l’autoestima, el compromís amb el company, l’afany de superació, l’esforç i, sense cap
dubte, la concentració i la capacitat de lluita per aconseguir millorar.
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STREET DANCE

Aerobic, funky, hip hop, en aquesta extraescolar desenvoluparem coreografies amb l’ajuda
del monitor. Utilitzarem la dansa com a mitjà d’expressió, aprendrem a coordinar el
moviment amb el ritme de la música, a més de treballar altres competències transversals
com son la col·laboració del grup per obtenir un objectiu comú.
PATINATGE

L'activitat extraescolar de patinatge ajudarà als més petits/es amb el seu desenvolupament
motriu, treballant l'equilibri i la coordinació a través del joc de forma divertida i dinàmica.
Amb professionals titulats, gaudiran d'una hora de diversió i aprenentatge.
ATLETISME

L'activitat extraescolar d’atletisme ajudarà als més alumnes a entrar en la disciplina
essencial per a l’esport, amb el seu desenvolupament motriu, treballant l'equilibri i la
coordinació a través del joc de forma divertida i dinàmica. Amb professionals titulats,
gaudiran d'una hora de diversió i aprenentatge
ANGLÈS – ENGLISH IS COOL
LANGUAGE LAB
(Anglès acadèmic)

Anglès amb continguts acadèmics utilitzant una metodologia diferenciada entre els
cursos en funció de l’edat. A partir de grups reduïts (mínim 5 i màxim 10) busquem
una major proximitat i qualitat de l’aprenentatge de la llengua anglesa.
Es faran servir vídeos demostratius de l’aprenentatge i Mock Exam (simulacre i
acompanyament als exàmens oficials) entre altres plantejament.
LEISURE LAB
(Anglès acadèmic)

Dirigit a nens i nenes d’I3 a I5. El Leisure Lab té com objectiu aprendre l’idioma
sense llibres, de forma intuïtiva, cantant, jugant, utilitzant els sentits...
PHI-NSTASTIC

El Phi-ntastic és un mètode innovador d’aprenentatge de les matemàtiques per a nens i
nenes d’infantil i primària. L’objectiu és fer estimar les matemàtiques aprenent-les d’una
manera divertida.
A partir d’uns personatges fantàstics i un taulell de joc, es van resolent petites fitxes amb
les operacions bàsiques matemàtiques (sumes, restes, multiplicacions, divisions,
problemes...), i també aprendran les matemàtiques que es troben amagades en les flors,
les verdures, al nostre cos,...
És un mètode de treball individual, molt dinàmic, que estimula el nen o nena en la
superació personal. És útil tant per resoldre dificultats i agafar seguretat, com per fomentar
i potenciar les capacitats matemàtiques i del medi.
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LABORATORI D’ART

Dibuix, pintura, fang, collage... Són alguna de les tècniques que es treballaran a
l’extraescolar per desenvolupar la creativitat i la imaginació. Es descobriran altres eines i
canals de comunicació que permetran exercitar de manera transversal habilitats ajuden a
millorar individualment però també socialment.
Sobretot s’experimentarà de manera divertida a través de l’art per adquirir altres
llenguatges i recursos que es poden utilitzar en molts altres àmbits de la vida quotidiana.
S’aproparan els moviments i estils artístics als infants per adonar-se que l’art ens ha
acompanyat al llarg de tota la nostra història.
GUITARRA, UKELELE I PERCUSSIÓ

La música és el llenguatge universal, un recurs, una eina i un mitjà on comunicar-nos amb
el nostre entorn i amb nosaltres mateixos. A partir dels 4 pilars que són el ritme, la
melodia, l’harmonia i la improvisació anirem endinsant-nos dins del món musical.

3.7.- DISTRIBUCIÓ DEL TEMPS CURRICULAR
ASSIGNATURA
PLA LECTOR

PRIMER

SEGON

TERCER QUART

CINQUÈ

SISÈ

TOTAL ETAPA

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

525

CATALÀ

4

3

3

3

3

3

665

CASTELLÀ

2

2

2

2

2

2

420

1

1

1

105

CASTELLÀ PROJ.
ANGLÈS

2

2

2

2

2

2

420

MATEMÀTIQUES

4

4

4

4

4

4

840

RELIGIÓ

1

1

1

1

1

1

210

EF

2

2

2

2

2

2

420

PLÀSTICA PROJ.

1

1

PLÀSTICA

1

1

1

1

1

1

210

MÚSICA

1

1

1

1

1

1

210

1

1

2

3

TEATRE
MEDI

2

1
3

2

VALORS CÍVICS
ESBARJO

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

105
2

490

1

35

2,5

525

COMPLEMENTÀRIES

525

PROJECTE

2

2

2

2*

2

2

PARLEM

1

1

1

1

1

1

TIREM ANCORA

1

1

1

1

1

1

TUTORIA

1

1

1

1

1

1

* 1 és robòtica
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3.8.- CALENDARI DE REUNIONS
3.8.1 Reunions d’inici de curs amb les famílies
ED. INFANTIL
1r d’Ed. Infantil (I3)
2n d’Ed. Infantil (I4)
3r d’Ed. Infantil (I5)
ED. INFANTIL
Primer de primària
Segon de primària
Tercer de primària
Quart de primària
Cinquè de primària
Sisè de primària

DIA
Dijous, 1 de setembre
Dilluns, 5 de setembre
Dimarts, 6 de setembre
DIA
Dilluns, 5 de setembre
Dimarts 6 de setembre
Dimecres, 7 de setembre
Dilluns, 5 de setembre
Dimarts 6 de setembre
Dimecres, 7 de setembre

HORA
A les 8 del vespre
A les 8 del vespre
A les 8 del vespre
HORA
A les 8 del vespre
A les 8 del vespre
A les 8 del vespre
A les 8 del vespre
A les 8 del vespre
A les 8 del vespre

Aquest curs les reunions d’inici de curs s’han realitzat totes abans de començar les classes
per tal de poder explicar el pla d’actuació.
Totes les reunions s’han fet de forma conjunta (de nivell) i presencials. L’assistència ha
estat un tant irregular.

3.8.2. Reunions dels mestres

Els/les mestres de l’escola es reuneixen, dilluns de les 13h a les 14h.
S’ha fet aquest canvi, arran de l’anàlisi de la memòria i prèvia consulta al claustre
mitjançant un formulari de google. Més del 61% van votar a favor d’aquest canvi.
La seva viabilitat i practicitat serà valorada a final de curs en la memòria.
Horaris d’ENTREGA D’INFORMES:
- 1r trimestre de ¼ de 6 a ¼ de 8. O bé en hores convingudes entre tutor i família
- 3r trimestre: de 9 a 1 i de 4 a 6.
3.9.- AVALUACIONS
La COMISSIÓ D’AVALUACIÓ, que està formada per l’equip docent del cicle i està
presidida pel/la Directora pedagògica o la persona a qui delegui i actua com a secretari el/la
tutor/a de cada curs i s’estén una acta de la reunió a través de la Plataforma Digital. Cal
tenir present que a cada acta hi haurà les accions de millora que cal realitzar i que seran
revisades en la propera sessió d’avaluació.
Tots el informes estaran disponibles a la Plataforma Digital.
El procediment de com es realitzen les avaluacions està especificat en el document
CA-Criteris d’Avaluació de l’escola, que estan penjats a carpetes públiques de la Plataforma
Digital.
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Les dates de les avaluacions queden recollides en el calendari de les reunions dels mestres.
3.10.- ENTREGA D’INFORMES i ENTREVISTES AMB LES FAMÍLIES
Els mestres compten amb hores d’atenció a les famílies, dins el seu horari, en les quals es
poden concertar entrevistes tant a petició de la família com del docent. A banda, es fan
entrevistes, com a mínim, dos cops al llarg del curs, per comentar els informes d’avaluació i
fer el seguiment de l’alumne.
EDUCACIÓ INFANTIL
2n trimestre
(1a avaluació)

Entrevista amb les famílies per entregar i comentar
l’informe escrit

23 i 24 de gener

3r trimestre
(3a avaluació)

Entrevista amb les famílies per entregar i comentar
l’informe escrit

28 de juny

1r trimestre
(1a avaluació)

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Entrevista amb les famílies per entregar i comentar
l’informe escrit

2n trimestre
(2a avaluació)
3r trimestre
(3a avaluació)

S’envia l’informe a la família, via correu electrònic.
El tutor/a o la família poden concertar entrevista en cas de
creure-ho oportú.
Entrevista amb les famílies per entregar i comentar
l’informe escrit

9 i 10 de gener

27 de març
28 de juny

3.11.- SORTIDES I ACTIVITATS FORA DE L’AULA
Anar d’excursió, realitzar una visita cultural, anar de convivències..., són activitats que estan
incloses en les programacions del nostre centre.
Tots sabem que aquestes activitats tenen aspectes molt aprofitables per incloure-les en el
procés educatiu i tenim clar que són instruments molt importants i que els hi hem de donar
el tractament que es mereixen. També és molt important fer adonar als/les nostres alumnes
i a les seves famílies la importància d’aquestes sortides que estan incloses en el nostre
projecte curricular
A més a més de totes les sortides que estan planificades per cada trimestre, es realitzaran
sortides i excursions per Manlleu en funció dels centres d’interès o tema que es treballi a
cada curs. S’aprofitaran els recursos que tenim del Consell Comarcal, de l’Ajuntament de
Manlleu i d’altres. per exemple: visites a botigues o supermercats, al Passeig del Ter, a la
biblioteca, museus, celebració de Santa Joaquima, Jocs Florals, visita als avis de la
residència, final de curs...
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Un dels objectius de l’actual pla estratègic, és aconseguir que el major nombre d’alumnes
pugui assistir a les sortides programades. És per això que, com a mínim, una de les sortides
del curs serà de proximitat, per tal abaratir costos i afavorir l’assistència.
Aquestes sortides s’aniran registrant a les valoracions i quedaran referenciades a la
memòria de curs.
Les sortides i activitats que es fan fora de l’escola hi ha d’haver, com a mínim dos
acompanyants, un dels quals ha de ser necessàriament mestre/a.
La relació màxima d’alumnes/mestre és la següent:
Segon cicle d’educació infantil: 10/1
1r, 2n, 3r i 4t d’educació primària: 15/1
5è i 6è: 20/1
En Consell Escolar amb data de 12 de Juliol de 2018 es va aprovar que per les sortides de
proximitat (plaça, passeig del ter), la ràtio quedarà establerta a:
Segon cicle d’educació infantil : 18/1
Cicle inicial: 20/1
Cicle mitjà i superior: 25/1
Tal com es va començar a fer el curs 15-16, les sortides i excursions es pagaran a través
del Banc, juntament amb la quota mensual.
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4.- DOCUMENTS DE GESTIÓ, PROJECTES I PLANS DE CENTRE
4.1.- DOCUMENTS DE GESTIÓ
4.1.1.- Gestió de qualitat (I.S.O)

Seguint l’acord pres pels Equips Directius Vedruna (província de Barcelona) i amb l’acord
del Patronat de la Fundació, s’ha acordat continuar amb la Comissió de treball per tal
continuar treballant en el Projecte de Qualitat
El dia previst per a les trobades setmanals de Qualitat és el dimarts a la tarda.
Les persones de la nostra escola que formaran part d’aquesta Comissió de Qualitat són:
Jordi Rosanes, Anna Altarriba, Laura Albareda Colomer, Laura Martínez i Roger Caballeria.
Tot el professorat està implicat en el programa de Qualitat. Tota la comunitat educativa ja
ha de treballar amb normativa ISO, revisar i posar al dia tots els procediments.

4.1.2.- Plataforma digital

Treballar a través de la plataforma escolar digital per la gestió integral de l’escola. Per fer
més fàcils les feines d’organització escolar i de treball diari en un únic entorn per tal
d’afavorir l’aprenentatge de les TIC des de la pròpia quotidianitat de l’escola.

4.2.-PROJECTES D’ESCOLA
4.2.1.- Projectes d’escola en desenvolupament.
▪

Espais d'aprenentatge

L’espai esdevé un agent potenciador i motivador per l’aprenentatge, la relació i la
comunicació on a partir de diferents propostes d’activitats i materials, els infants poden
actuar, observar, experimentar, construir, pensar, inventar, imaginar, expressar, compartir,
emocionar-se i interactuar amb els companys. És una manera de poder donar resposta als
interessos i necessitats dels infants i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge.
En l’etapa d’educació infantil els nostres alumnes gaudiran d’aquesta metodologia
d’aprenentatge, amb propostes engrescadores, de treball autònom i de descoberta i
l’acompanyament de dos mestres a l’aula per tal de respondre a totes les seves inquietuds.

▪

Treball per projectes

Vedruna Manlleu ha iniciat el camí per introduir la metodologia del treball per projectes en
la vida diària del centre. Aquest curs s’hi destinaran 5 hores setmanals, treballant de
forma integrada continguts de l’àrea de coneixement del medi, llengües, matemàtiques i les
disciplines artístiques (quan s’escaigui). Aquesta és una metodologia potencia l’adquisició de
les competències bàsiques atès que:
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Parteix d’un tema, problema o centre d’interès negociat amb l’alumnat.
Fa protagonista l’alumnat en la construcció del propi coneixement perquè focalitza el
desig de saber coses noves, la formulació de preguntes, la reflexió sobre el propi
saber, la recerca de nous coneixements i la reflexió sobre el propi procés
d’aprenentatge.
Dóna gran rellevància al treball cooperatiu. S’elaboren preguntes o hipòtesis, es
prenen decisions sobre el repartiment de tasques i es posa en comú el resultat de
les tasques individuals i s’elabora col·lectivament el resultat.
Incentiva processos d’investigació que suposen cercar, seleccionar i interpretar
informació a través de fonts diverses, formular nous dubtes i noves preguntes i
establir relacions amb altres problemes.
Es transfereixen estratègies per aprendre: es representa el procés de construcció de
coneixement, s’avalua el que s’ha après i com s’ha après.
S’activa la comunicació, el diàleg i la discussió en petit i gran grup per construir
coneixement de forma compartida.

Tallers internivells a educació infantil

Els objectius que es volen potenciar són els següents:
● Incidir, complementar i/o enriquir els continguts curricular de les diferents
àrees.
● Afavorir la interrelació entre alumnes i mestres.
● Preparar els alumnes per donar respostes innovadores a diferents situacions.
● Potenciar l’adquisició d’hàbits i valors que fomentin la iniciativa i la creativitat.
● Fomentar el treball cooperatiu.
● Aprendre a ser autònom.
I3

-

Taller
Taller
Taller
Taller
Taller

1:
2:
3:
4:
5:

Nit i dia
Artesans
toca, toca
Constructors
Segni Mossi

I4 i I5

-

Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller

1: Nit i dia
2: Robòtik’S
3: Hort
4: Jocs tradicionals
5: Betes i Fila
Art’s & Craft
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Escola Verda

El curs 2015-2016 l’escola va obtenir el certificat d’Escola Verda. El Programa Escoles
Verdes de la Generalitat de Catalunya té per objectiu prioritari reorientar l’educació vers
un desenvolupament sostenible, tal i com es va recollir en el Pla d’Acció aprovat a l’any
2002, en la Cimera de la Terra (Rio de Janeiro), anomenat Agenda 21. Compta amb
l’impuls dels departaments de Medi Ambient i Habitatge i d’Educació, amb la
col·laboració de l’Institut Català d’Energia i amb la participació dels ens locals
(Ajuntament, Consell Comarcal...), aspecte que potencia el seu entorn més immediat.
Els objectius i accions d’escola verda per al curs 22-23 queden recollits en el document
R-E4-01-07 OBJECTIUS EQUIP SOSTENIBILITAT: (Veure ANNEX 5)

▪

Glifing

En el curs 2017-2018 va començar a aplicar-se aquest programa d’entrenament de la
lectura des de I4 fins a 3r de Primària. Aquest programa es continuarà aplicant durant
el curs 2019-2020.
Glifing és un mètode que consisteix a la utilització de les TIC (Tecnologies de la
Informació i Comunicació) per aplicar un programa d’entrenament de la lectura basat
en una sèrie d’activitats que, presentades de forma lúdica, permeten als alumnes
entrenar de manera intensiva i amena alhora.
A Educació Infantil (I4 i I5) es treballen les activitats prèvies de lectura amb tot el
grup-classe, tot i que també es comptarà amb l’usuari individual per tal de poder
realitzar els exercicis en cas de nou confinament. A aquest treball grupal, a primària
s’afegeix l’entrenament individual adaptat al ritme d’aprenentatge de cada alumne.
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Dictapp

Dictapp és una aplicació web per treballar l’ortografia catalana de manera individual
o bé monitoritzada per un professor a l’aula. Dictapp corregeix dictats de manera
automàtica. No només indica al docent les faltes de cada alumne sinó que les
identifica per elaborar un perfil amb l’evolució de cada alumne i amb el seu nivell.
Després li proposa activitats adients en funció del seu perfil i també des de diferents
enfocaments pedagògics (treballar des de la memòria visual, treball mecànic de
repetició, raonament a partir de les normes o observació i descobriment d’errades
en textos públics) perquè el que busca és adaptar-se a l’estil del docent i no que el
docent s’hagi d’adaptar a l’aplicació. En l'àmbit tècnic és fàcil i versàtil perquè
funciona des de qualsevol dispositiu (ordinador, tauleta o mòbil) i sistema (pc,
apple).
▪

Innovamat

InnovaMat proposa unes matemàtiques contextualitzades, un currículum flexible,
activitats variades que parteixen de material manipulatiu i applets, tècniques i
estratègies que faciliten l’avaluació i la gestió de l’aula del segle XXI, la
personalització de l’aprenentatge, l’aprenentatge cooperatiu o la gamificació.
El material didàctic Innovamat ha estat elaborat per un nombrós grup d’experts en
diferents disciplines com la matemàtica, la pedagogia, l’enginyeria i el disseny.
El contingut educatiu s’organitza en quatre grans blocs – Laboratori dels nombres,
Projectes, Aventures i Plataforma – on es treballen diferents conceptes matemàtics i
dimensions emprant metodologies pedagògiques diverses.
InnovaMat transforma l’aula i les relacions que s’hi donen a dins per emocionar i
motivar a l’alumnat. Els materials posen a l’alumne al centre del seu propi procés
d’ensenyament-aprenentatge i li permeten desenvolupar l’autonomia i el pensament
crític: un procés emocional i emocionant pensat per comprometre a l’alumne a
través d’estímuls positius.
▪

First Lego League Jr

FIRST LEGO League Jr. és el programa que permet als nens i nenes d'entre 6 i 9
anys descobrir la diversió per la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les
matemàtiques (STEM) a través d’un aprenentatge significatiu i lúdic.
El programa els inspira a crear idees, resoldre problemes i a superar obstacles,
alhora que els permet guanyar confiança en l’ús apropiat de la tecnologia. Els
participants col·laboren, cooperen i desenvolupen habilitats de treball en equip
imprescindibles en un món laboral dinàmic i en constant canvi.
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Escola Plurilingüe:

Auxiliar de conversa: El Programa Ac està organitzat pel Servei d'Ensenyament
Multilingüe de Catalunya, grup familiar català dedicat l’ensenyament des de 1989.
Els Auxiliars de conversa són un magnífic recurs per reforçar les habilitats orals i
comunicatives de l’alumnat, en tant que ajuden als mestres titulars de les aules
d’idiomes a complementar la classe desenvolupant la competència oral.
Aquesta activitat va quedar aturada al 2020 arran de la pandèmia del COVID-19.
Aquest curs, està previst reprendre-la a partir del segon trimestre.
English Day/Week: Dia/dies plenament en l’anglès, on aquest esdevé la llengua
vehicular a l’escola. L’objectiu és que els alumnes s’adonin de l’ús pràctic de l’anglès.
Es fa en format dia o setmana, en funció de la temàtica o la proposta de l’equip
impulsor d’anglès.
Estades a Irlanda: En el curs 2016-2017 l’escola va apostar per la possibilitat que
els i les alumnes de sisè poguessin gaudir d’una estada d’una setmana a Irlanda.
Aquesta activitat va quedar aturada al 2020 arran de la pandèmia del COVID-19.
Donat, que l’experiència va resultar molt satisfactòria i per tant, es té previst
reprendre aquesta activitat durant aquest curs 22-23.
Colònies en anglès (Vedruna Summer Camp): Com ja fa uns quants anys a
l’escola es facilita la possibilitat de participar en les colònies d’estiu organitzades per
la comunitat Vedruna.
Tallers d’aprenentatge en anglès: A Educació Infantil es programen tallers
d’aprenentatge on la llengua vehicular és l’anglès, per tal que augmenti l’exposició
dels alumnes a la llengua estrangera.
Matèries curriculars en anglès: Per tal que la llengua esdevingui més
significativa, aquest curs 22-23 es reprèn el treball d’un taller de joc simbòlic en
anglès a educació infantil (I4 i I5) en anglès, així com de plàstica, “Arts & Crafts”, en
el curs de 6è i “P.E” a 5è de primària.

4.2.2.- Projectes d’escola consolidats.

▪

▪

Pla lector. Té com a objectius millorar el gust per la lectura, assolir una bona
mecànica, expressió i comprensió lectora en diferents tipologies de text.
Cada dia es realitzen 30 minuts diaris de lectura des de 1r fins a 6è. El contingut
d’aquesta mitja hora a Educació Infantil es destina a assolir el procés de la mecànica
lectora (Consciència fonològica i lectura).
Els padrins de lectura. Aquest projecte consisteix en que els/les alumnes de Cicle
Superior llegeixin contes i llibres als nens i nenes de Cicle Inicial. Es realitzarà un
dia a la setmana dins de l’hora del Pla Lector dels alumnes de Cicle Superior. Caldrà
veure l’evolució de la pandèmia per tal de poder reprendre aquesta activitat.
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Setmana dels conta-contes. Es convidarà a algun membre de la família dels
nens a acostar-se a l'escola per explicar contes als infants. Es farà als cursos
d’Educació Infantil.
Els pintors. Treball específic d’un pintor a cada curs, treballant dades biogràfiques,
tècniques i obres principals.
Pràcticum (Centre formador). El Departament d’Ensenyant considera fonamental
que els futurs mestres i professors fessin pràctiques en centres educatius sostinguts
amb fons públics per tal que puguin assolir les competències necessàries per exercir
una docència de qualitat. L’organització de les pràctiques en els centres formadors
ha de permetre la simultaneïtat entre la teoria i la pràctica, i ha de facilitar
l’acompanyament professional des de la universitat i des del centre educatiu.

4.3.- PLANS
4.3.1.- D’avaluació interna i externa

El Pla d’avaluació ha de ser l’eina per el coneixement i la millora constant del servei
educatiu que ofereix la nostra escola. L’avaluació ha de contribuir a obtenir una visió global
del funcionament i dels resultats que aconsegueix l’escola i els aspectes susceptibles de
millora.
A principi de curs es revisen les proves i graelles que recullen la informació dels resultats
dels alumnes durant el curs anterior (fluïdesa lectora, comprensió lectora, càlcul, notes de
les diferents matèries...) per tal d’establir els reforços i les adaptacions necessàries.
En el cas que es cregui convenient passar alguna prova a algun alumne/a, es faran servir
les proves d’avaluació final del curs anterior del que cursa l’alumne/a.
A Educació Infantil no es passaran proves d’avaluació inicial, per fer grups es tindrà en
compte els resultats de les proves d’avaluació final del curs anterior (graelles, consciència
fonològica, Teberosky, factors de risc), les actes d’avaluació del curs anterior i el traspàs
d’informació. En el cas que es cregui convenient passar alguna prova a algun alumne/a, es
faran servir les proves d’avaluació final del curs anterior del que cursa l’alumne/a.
Les graelles amb les avaluacions i les notes queden registrades i guardades per tal de poder
ser avaluades i prendre les mesures corresponents per tal de poder corregir les mancances
que hi puguin haver.
A final de curs es farà un buidatge de les notes que han tret tots els alumnes de cada final
de cicle d’Educació Primària per tal de adonar-nos quines són les àrees que s’han de
prioritzar de cara al proper curs i així poder establir els objectius prioritaris que s’han de
treballar d’aprenentatge dels/les nostres alumnes.
Aquest curs 22-23 hi ha hagut un canvi en la planificació de les proves diagnòstiques i de
competències bàsiques que es venien fent.
El calendari de proves d’avaluació externa que preveu la generalitat és el següent:
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Avaluació Diagnòstica de 2n. Voluntària. Aplicació durant tot el curs acadèmic.
TIMSS a 4t. Mostral. Aplicació del 3 de maig al 9 de juny.
Comunicació Oral de Llengua catalana i Aranès a 6è. Censal. Aplicació de l'1
de març al 31 de març.
■ Comunicació Oral de Llengua castellana i Llengua estrangera (anglès) a
6è. Mostral. Aplicació de l'1 de març al 31 de març.
■ Avaluació Inicial del Sistema a 6è. Mostral. De l'1 de maig al 30 de juny.
■
■
■

4.3.2. Pla de formació

D'acord amb l'article 110 de la Llei d'educació, la formació permanent del professorat té per
objectiu actualitzar la qualificació professional, millorar les pràctiques educatives,
especialment amb relació al projecte educatiu de l’escola, i millorar-ne la gestió, per tal de
contribuir a la millora dels resultats i dels processos educatius dels alumnes.
La formació permanent és un recurs per a la millora del professorat i de les escoles, que ha
de fer compatible i complementària la formació d’iniciativa individual, la formació en el
centre i la formació al servei dels objectius de la Fundació Privada Educativa Vedruna
Barcelona. La finalitat de l’oferta formativa és, doncs, donar resposta a les necessitats de
formació dels docents i les escoles.
El Director General de l’escola és la persona de rebre i canalitzar, a l’escola, la informació
sobre les activitats de formació permanent que puguin interessar o afectar el professorat.
La formació en l’escola ha de respondre necessàriament al pla de formació de centre.
Les activitats de formació permanent del professorat que afectin el claustre en conjunt o
que afectin el professorat d’una etapa, d’un cicle, d’un nivell o d’una àrea determinada,
s’inclouran en la programació general anual del centre, de la qual formaran part, i es duran
a terme en horari no lectiu.
Durant aquest curs escolar es portarà a terme diverses formacions paral·leles, però totes
encaminades a aconseguir un mateix objectiu: adaptar-se als nous estils i mètodes
d’aprenentatge.
Les formacions que es duran a terme durant el curs 22-23 queden recollides en el Pla de
Formació 22-23.
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5.- ORGANITZACIÓ CURRICULAR
5.1.- PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
La Comissió d’atenció a la Diversitat està formada per:

COORDINACIÓ PEDAGÒGICA (EI i EP)

Anna Altarriba
Laura Albareda
DOIP

Laura Font (Coor.)
Anna M. Delgado
AULA D’EDUCACIÓ ESPECIAL

M. Teresa Font
Laura Font (Coor.)
Anna M. Delgado
SIEI

Raquel Díez
Laila Bourass
AULA D’ACOLLIDA

Carme Ayats

Els objectius d’aquesta comissió són:
● Coordinar l’atenció a la diversitat que s’ofereix a cada nivell, per tal que sigui
apropiada a les necessitats que presenten els/les alumnes.
● Donar suport als/les tutors/es i especialistes en l’atenció a la diversitat dins l’aula.
● Fer el seguiment individual dels alumnes amb necessitats educatives especials.
● Promoure les mesures d’informació general, ajuda i assessorament als/les tutors/es i
als/les mestres per a l’elaboració i aplicació dels plans individualitzats.
Per tal d’atendre la diversitat al centre es prenen diferents tipus de mesures:
Com a mesures universals:
● les programacions generals de les matèries o àrees i de les altres activitats de
l’escola han de procurar que hi puguin participar amb aprofitament el nombre més
gran possible d’alumnes.
● Intervenció de dos docents a l’aula en determinades àrees o activitats.
● Desdoblament de grups per incentivar l’expressió oral en anglès i català (Educació
Infantil)
● Quart grup de reforç de llengua i matemàtiques (Educació Primària). El 4t grup de
llengua es farà en tots els cursos de primària, tret de a primer, on cada grup
comptarà amb 3 hores de llengua on intervindran dues docents.
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Com a mesures addicionals
● es preveuen activitats addicionals, dins o fora de l’aula, segons escaigui, per a grups
d’alumnes o alumnes individuals que en algunes matèries puguin manifestar
dificultats. Cal la intervenció tan bon punt s’identifiquen aquestes dificultats, atès
que l’actuació preventiva és la que té més possibilitats d’èxit. S’ha de fer una
previsió temporal d’aquest suport i s’ha de retirar tan bon punt l’alumne hagi
superat les dificultats que l’han motivat.
● el seguiment/orientació i valoració per part del DOIP de l’escola.
Com a mesures addicionals o intensives:
● s’ofereix l'atenció de l’equip de EE/SIEI als alumnes que ho requereixen (des del
curs 20-21)
● s’ofereix l’atenció de l’equip de l’AULA D’ACOLLIDA a aquells alumnes que
responguin als requisits (des del curs 21-22)
● es preveuen activitats intensives i programades de forma personalitzada per fer dins
o fora de l’aula ordinària, segons escaigui, per a l’alumne pel qual les actuacions
plantejades en els dos punts anteriors no siguin suficients per aconseguir el progrés
en els seus aprenentatges, o que requereix una actuació intensiva en els aspectes
conductuals, ja sigui per condicions vinculades a la discapacitat intel·lectual i del
desenvolupament o per altres circumstàncies que ho aconsellin. Per a aquests
alumnes, en principi, s’ha d’elaborar un pla individualitzat (PI).

5.2.- ORGANITZACIÓ
DEPARTAMENTS

DE

Delegada de protecció de dades
Manteniment
informàtic
coordinació Google
Responsables Plataforma Digital

RESPONSABLES,

EQUIPS,

Anna Altarriba
i

Xevi Lozano
Roger Caballeria
Laura Martínez

Responsables Material

Alícia Martos
Roger Caballeria

Equip de qualitat (I.S.O)

Jordi Rosanes
Laura Albareda
Anna Altarriba
Laura Martínez (coordinadora)
Roger Caballeria
M. Carme Boix
Raquel Díez
Cristina Pla
Tina Pecellín (Coordinadora)
M.Carme Boix
Rosa M. Criballés
Núria Pons
Jordi Rosanes

Equip Comunicació

Equip de Pastoral

COMISSIONS

I/O
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DOIP
Aula SIEI

Laura Font
Anna Maria Delgado
Raquel Díez
Laila Bourass

Aula d’acollida

Carme Ayats

Comissió d’atenció a la diversitat
(CAD)

Jordi Rosanes
Anna Altarriba
Laura Albareda
Laura Font
Anna Maria Delgado
M. Teresa Font
Raquel Díez
Laila Bourass

Comissió de Riscos Laborals

Equip Pla Lector
Equip Pedagògic
/Xarxa de Competències Bàsiques
Equip Sostenibilitat /Escola Verda

Carme Ayats
Raquel Díez
Jordi Rosanes
Roger Caballeria
Anna Bosch
Elisabet Martín.
Laura Albareda i Anna Altarriba (coordinadores),
Anna Font
Laura Casas
Albert Arimany (coor),
Anna Collell
Laura Estelrich
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6.- RECURSOS EDUCATIUS
6.1 MITJANS INFORMÀTICS
Equipament

Nombre

Ordinadors de sobretaula aules
Ordinadors Despatx Direcció i Sala de mestres
Ordinadors: administració, secretaria i porteria
Impressores
Pissarres digitals amb projectors
Tablets
Chromebooks
Chromebooks mestres
Armaris carregadors
Reproductors de DVD/Disqueteres
Càmeres de fotos
Equip de Música
Pantalla de televisió
Pantalla de televisió interactiva
Projector Ninus

25
10
3
4
30
40
100
50
6
3
1
4
4
3
1

Enguany s’ha renovat els ordinadors del mestres i també ha arribat una nova flota
d’ordinadors que renovaran els que hi havien.

6.2 EQUIPAMENTS ESPORTIUS
L’escola té un gimnàs que està ubicat a l’edifici que hi ha davant de l’escola. També hi ha la
Sala d’actes que es fa servir per algunes activitats d’Educació Física i Dansa. El pati de
l’escola també es fa servir com a equipament esportiu en algunes hores d’Educació Física.
S’ha sol·licitat de nou la pista i el pavelló de la Salle i altres espais municipals (plaça,
passeig del ter, camp de sorra davant el camp de futbol i pista d’atletisme).
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7.- SERVEIS ESCOLARS
7.1.- ADMINISTRACIÓ
L’administració està atesa per en Roger Caballeria i l’horari és el següent:
Atenció al públic
Cada dia de 8 a 9
Dilluns, dimecres i divendres de 12 a 1
Dilluns de 17 a 18
Dijous de 5 a 2/4 de 6
Horari general
Dilluns de 8 a 2 i de 3 a 6
Dimarts, dimecres i divendres de 8 a 2 i de 3 a 4
Dijous de 8 a 2 i de 3 a 2/4 de 6
7.2 MENJADOR
Disposem de cuina pròpia. Una empresa amb experiència al sector, “Hostesa- Sher Union”.
Diàriament fa el menjar a les nostres instal·lacions i és l’encarregada de servir-lo
directament als nostres alumnes.
Els menús els elaboren experts en el sector escolar de l’alimentació amb la supervisió
d’especialistes en nutrició i dietètica amb l’objectiu de respondre als criteris que defineixen
una alimentació saludable.
A partir d’aquest curs el pagament del servei de dinar es farà a través del Banc. A final de
cada mes es passarà a través del Banc, el preu total dels servei que ha fet servir cada
alumne/a.
La quota d’aquest servei de menjador per aquest curs escolar és la següent:
- A partir de 10 dies o més _____________________ 8.20€ dia
- Dies esporàdics _____________________________ 8.50€ dia
En cas que l’alumne/a es quedi a dinar dies esporàdics, es pot passar per la porteria a
comprar el tiquet o bé comunicar-ho al tutor/a, el dia que es queda a dinar i es passarà el
rebut pel banc.

7.3 SERVEI DE BON DIA I BONA TARDA
L’escola ofereix a totes les famílies que ho desitgin un servei d’acollida matinal i a la tarda,
després de les classes.
El servei d’acollida de matí i de tarda, es realitzarà a l’edifici nou (aula de música). Els pares
hi accediran per la porta del carrer Sant Domènec.
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L’horari de matí és de 2/4 de 8 del matí a les 9 del matí.
L’horari de tarda és de 5 a 2/4 de 7 de la tarda.
La quota del servei d’acollida per aquest curs és la següent:
 MATÍ o TARDA ______________________________ 26,25€ / mensual
 MATÍ i TARDA ___________________________ 46,25€ / mensual
 TIQUETS SOLTS _________________________ 2’15€
A final de cada mes es passarà el rebut a través del banc, dels dies que el/la nen/a s’hagi
quedat al servei d’acollida.
En el cas que es quedin dies esporàdics, es pot passar per la porteria a comprar el tiquet.
7.4 QUOTES
APORTACIÓ A LA FUNDACIÓ ______________________

76’5€ / mensual

DESPESES GENERALS i ALTRES QUOTES:
CURS

Despeses generals d’escola

(Inclou: material d’edició pròpia,

material escolar, serveis complementaris i noves tecnologies)

LLIBRES

TOTAL

i AFA

P3
P4

337€
337€

337€
337€

P5
1r

305,50€
238,05€

31,5€

337€

100,95€

339€

2n

194.5€

144,49€

339€

3r

181.12€

157,88€

339€

4t

192.74€

146,26€

339€

5è

169.21€

169,79€

339€

6è

176.07€

162,93€

339€

7.5 SERVEIS D’INFORMACIÓ ESCOLAR
7.5.1 Cartellera escolar

L’escola disposa d’una cartellera a la porteria en la qual es pengen les informacions relatives
a les famílies i als alumnes.
També disposa de dos suros , un al passadís d’ E. I i un altre al pati cobert on s’hi pengen
informacions diverses.
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7.5.2 Espai WEB

La nova pàgina web, redissenyada el curs passat, es troba a ple rendiment i inclou activitats
de participació: fotografies i sortides, menú del menjador, notícies, suggeriments, serveis..
També és una important font d’informació per als pares i mares, ja que hi podem trobar
diverses informacions relacionades amb el funcionament de l’escola. L'adreça de la pàgina
és www.carmevedrunamanlleu.org. Des d’aquesta pàgina es pot accedir directament a la
Plataforma Digital.
7.5.3 Revista Escolar “Boira Baixa”

A l’escola s’elabora una revista. Cada mestre/a o tutor/a es fa responsable d’aportar-hi un
treball del seu grup classe. Aquest treball es presenta en format digital. La comissió de Pla
Lector i revista és la impulsora de la seva edició. Hi participa tota l’escola, des d’Educació
Infantil fins a 6è de Primària. Els pares tenen el seu espai d’informació. La revista surt a
final de curs.

7.5.4 Plataforma digital “clickedu”

La Plataforma Digital és una eina que ens serveix per: acostar els/les nostres alumnes a les
TIC (Tecnologies de la informació i de la comunicació) i posar al seu abast eines per a
l’aprenentatge a Internet, per millorar la comunicació amb les famílies i incorporar l’escola a
la realitat de l’era digital. A més a més serveix per gestionar, entre d’altres coses, les
programacions (fitxes de reforç o ampliació), els informes, les comunicacions amb les
famílies, els calendaris (agenda)... En resum és una eina educativa que agrupa totes les
feines d'organització escolar i de treball diari en un únic entorn.

7.5.- Serveis Externs

De l’EAP d’Osona (Equip d’Assessorament Psicopedagògic) intervé a la nostra escola la
Sílvia Vilardell, que ve un cop cada quinze dies.
De l’assessorament ELIC intervé l’Emma Aliberch.
Del CDIAP TRIS-TRAS de Manlleu, es coordina amb les tutores d’educació infantil, la
psicòloga i la mestra d’educació especial.
Del CREDA (Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius), que formen part dels
Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
La seva finalitat és oferir respostes a les necessitats educatives dels/les alumnes amb
pèrdua auditiva o amb trastorns de llenguatge i la comunicació i a les seves famílies, i
donar suport als centres educatius en relació al desenvolupament de la comunicació i el
llenguatge de l’alumnat. Intervenen en el context escolar.
Quan cal ens coordinem amb el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de
l’Hospital General de Vic.
També hi ha coordinacions puntuals amb serveis de: logopèdia, optometrista i altres
psicòlegs.
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8.- OBJECTIUS DE CURS
8.1.- OPCIÓ PREFERENT
Des de l’Equip de pastoral Vedruna Catalunya se’ns proposa una línia de treball en valors
determinada per tres eixos, que s’han de desenvolupar anualment: és l'Objectiu triennal.
L'Objectiu triennal segueix la línia marcada per la Proposta Educativa Vedruna i, més
concretament, pel Projecte Marc de Pastoral d’Acompanyar la vida en les escoles Vedruna.
Podríem dir que l'Objectiu actua com a instrument de cohesió entre les escoles Vedruna i és
un bon exemple del nostre treball en xarxa.
La proposta que fem en relació a l’objectiu educatiu (2021-2024) té com a fil conductor el
CONCEPTE DE MIRADA. Una mirada dirigida a l’interior d’un mateix, una mirada dirigida als
“altres”, per finalment tenir una mirada diferent dirigida al món.
L’EDUCACIÓ DE LA MIRADA, l’educació de la manera com ens mirem a nosaltres, de com
mirem els altres i tot el que ens envolta és imprescindible per contribuir a la “humanització”
dels nostres alumnes. I la “humanització” ha de ser l’objectiu final de l’educació a les
escoles cristianes. Tal i com ens diu el Papa Francesc i recull el Pacte Educatiu Global, un
procés educatiu finalitza amb èxit quan els alumnes s’humanitzen, és a dir reconeixen
“l’altre” i es posen al servei dels altres.
Per aconseguir aquest propòsit no proposem mirades neutres, mirades poc profundes…
Proposem inspirar-nos en la mirada de Jesús de Natzaret. Si descobrim com és la seva
mirada podrem aprendre a mirar-nos i a mirar els altres amb els ulls de Jesús. La mirada de
Jesús és compassiva, ens interpel·la, està atenta, ens compromet, ens transforma, ens
mobilitza…, ens porta a estimar.
Aquesta manera de mirar amb el cor va inspirar a Joaquima de Vedruna a renovar la pròpia
mirada sobre ella mateixa i la seva vida, una mirada que li va permetre veure i reconèixer
els altres, especialment els més desprotegits de la seva societat, per finalment veure el
món amb uns altres ulls, i encendre el desig d’actuar per fer-lo més just i fratern. És també
el convit que trobem en el document capitular FAMÍLIA VEDRUNA: CASA DE PORTES
OBERTES (Capítol XXVII, de la Congregació de les Carmelites de la Caritat-Vedruna de juliol
de 2017). Un document que ens convida explícitament a CANVIAR LA MIRADA en molts
camps i en molt àmbits, com un pas imprescindible per acollir a tothom i transformar el
món.
Així doncs, EDUQUEM LA MIRADA…
… el primer curs AMB SENTIT
… el segon curs DES DE LA FRATERNITAT
… el tercer curs DIRIGIDA AL SERVEI
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Com ho farem? Treballant aquests aspectes de manera cíclica: començarem per una mirada
cap a l’interior de cadascú, seguida d’una mirada als altres i finalment una mirada dirigida a
l’entorn i al món.
La programació d’aquest objectiu en els propers 3 cursos és el següent:
Curs 2021-2022: Mirades amb sentit.
Curs 2022-2023: Mirades humanes
Curs 2023-2024: Mirades de servei
El símbol que actuarà com a referent al llarg del curs
són les ulleres.
Les ulleres sovint son utilitzades com un element
simbòlic per explicar com mirem. Amb quins valors?
Amb quins prejudicis? Amb quins estereotips mirem?
Les ulleres són de treure i posar. De manera que també podem modelar els valors, els
prejudicis i els estereotips amb que ens mirem. Concretament ens proposem mirar des de
la idea de fraternitat.
Per aquest motiu l’objectiu de MIRADES HUMANES anirà en la recerca d’activitats capaces
de conrear relacions humanitzadores, Ésser en relació amb els altres. A través de la relació
amb els altres, les persones podem manifestar les nostres idees, creences i sentiments, al
mateix temps que s’estableix una dinàmica d’enriquiment mutu amb el nostre entorn i
aportem tot el que som en favor del bé comú.
Les ulleres sovint son utilitzades com un element simbòlic per explicar com mirem. Amb
quins valors? Amb quins prejudicis? Amb quins estereotips mirem?
Les ulleres són de treure i posar. De manera que també podem modelar els valors, els
prejudicis i els estereotips amb que ens mirem. Concretament ens proposem mirar des de
la idea de fraternitat.
Per aquest motiu l’objectiu de MIRADES HUMANES anirà en la recerca d’activitats capaces
de conrear relacions humanitzadores, Ésser en relació amb els altres. A través de la relació
amb els altres, les persones podem manifestar les nostres idees, creences i sentiments, al
mateix temps que s’estableix una dinàmica d’enriquiment mutu amb el nostre entorn i
aportem tot el que som en favor del bé comú.

8.1.1 VISUALITZACIÓ A L'ESCOLA

S’instal·laran diferents murals, repartits a l’escola, amb les imatges dels lemes del trienni
complet. Es procurarà que tots els alumnes en tinguin un de proper a la seva aula.
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8.1.2 CONCRECIÓ A L'AULA

Les activitats per treballar el lema, per cicles, quedaran recollides en la Programació
Pastoral Anual.

8.2.- OBJECTIUS
8.2.1 OBJECTIUS GENERALS PEL CURS 2022-23

La Fundació Privada Vedruna Educació, de la qual formem part des de l’1 de setembre de
2018, promou com a eina bàsica de millora, la implantació, el manteniment i la millora
continuada; la norma de referència és ISO 9001:2015, per la qual cosa el seu funcionament
ha d’estar d’acord amb la normativa vigent i els requisits establerts per l’administració
educativa, sense descuidar el manteniment o increment dels elements curriculars tant de
l’educació reglada com l’estat físic de les instal·lacions, per tal de respondre adequadament
a les necessitats i expectatives de tots els membres de la comunitat educativa.
El compromís de qualitat afecta a tota l’organització de l’escola i a tota la comunitat
educativa i empreses col·laboradores, que accepta aquest repte i assumeix la
responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i la millora de la qualitat en
l’escola. La direcció de l’escola vetllarà per proporcionar els mitjans que estiguin al seu
abast per assolir els objectius de qualitat.
Els objectius generals pel present curs han estat formulats tenint en compte la memòria del
curs anterior i les necessitats de l’escola i de les propostes d’innovació i millora i dels
objectius proposats per l’Equip Directiu, temporalitzats per aquest curs.
S’han organitzat en cinc àmbits d’actuació:
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1 (P.E)

OBJECTIU
ÀMBIT ACADÈMIC
Reforçar el canvi metodològic aplicant el nou currículum
marcat per la LOMLOE a partir de la tasca d’un equip
pedagògic format per membres de l’equip directiu i el
claustre.

7 (O.F)

Incrementar les hores de treball en anglès tant a infantil com
a primària, ofertant, de manera progressiva, matèries o
continguts no lingüístics en llengua estrangera.
Seguir impulsant el treball ODS incidint especialment en la
gestió dels recursos energètics i la reducció dels residus.
Fer una diagnosi de l’estat de la competència lectora dels
alumnes.
Optimitzar els recursos per tal d’afavorir el sistema d’atenció
a la diversitat.
ÀMBIT d’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
Establir les directrius que han de marcar el pla de menjador
elaborat per Hostessa.
ÀMBIT DE LA CONVIVÈNCIA
Treball de l’objectiu general de curs: MIRADES HUMANES

8 (P.E)

Establir sortides d’entorn concretes dins la programació.

9 (P.E)

Implementar les colònies a final de cicle

10
11 (P.E)

Mantenir l’absentisme en un nivell irrellevant
ÀMBIT GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ
Continuar amb la remodelació dels espais.

12 (P.E)

ÀMBIT DE LES NOVES TECNOLOGIES
Elaborar el document de l’Estratègia Digital de Centre.

2 (P.E)

3 (P.E)
(OF)
4
5

6 (P.E)
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PROPIETARI
Equip directiu
Equip pedagògic

Equip d’anglès

Equip ODS
Equip directiu
Claustre

CAD /DOIP

Equip directiu

Equip
de
Pastoral
Equip
de
coordinació
Claustre
Equip
de
coordinació
Claustre
Equip directiu
Equip directiu
Coordinador
Google
Coordinació
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9- ACTIVITATS DE PASTORAL
Des de l’antropologia cristiana, creiem en la dimensió espiritual de les persones. Per
tant, en la necessitat d’atendre aquest aspecte de la seva dimensió vital i, en
conseqüència, en la importància de desenvolupar iniciatives educatives en aquest
sentit.
En el marc de l’escola, dins l’acció pastoral és:
UNA ACCIÓ EDUCATIVA ORIENTADA AL DESENVOLUPAMENT DE LA
DIMENSIÓ ESPIRITUAL DELS INTEGRANTS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA,
ESPECIALMENT L’ALUMNAT.
Aquestes accions constitueixen propostes no pas curriculars, però sí EDUCATIVES.
El calendari de les activitats de pastoral quedarà reflectit en les valoracions i en la
memòria de final de curs.

Aquesta Programació General de Centre ha estat aprovada per l’Equip Directiu el dia 14
d’octubre de 2022 i es presentarà al Consell Escolar el dia 20 d’octubre
Manlleu, 14 d’octubre de 2022

