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PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL Curs 2022-23
La PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL recull la concreció́́ de les prioritats, de les activitats i del
funcionament del centre per al curs escolar corresponent, i dels diferents àmbits de l'autonomia del
centre, d'acord amb el projecte educatiu.
És un instrument a curt termini, un any acadèmic, elabórat per l’Equip de Titularitat i l'Equip
Directiu a partir de les propostes dels organismes col·lectius de participació, que:
Especifica els óbjectius i prójectes d’innóvació del curs.
Recull els aspectes de caràcter organitzatiu que concreten la dinàmica i el desenvolupament de
l'activitat escolar.
El present document, aprovat pel Consell Escolar del Centre, es presenta a la comunitat escolar per
al seu coneixement i per afavorir l'adequat seguiment del curs escolar.

Objectius estratègics per al curs 2022-23
A partir de l’avaluació de la PGA del curs 2021-22, s’han definit els óbjectius estratègics per al curs
2022-23.
1. Coordinar la Primària amb la Secundària.
2. Revisar i ajustar el PLC.
3. Establir línies metodològiques compartides i aplicades a tots els cursos, especialment a llengua,
matemàtiques i medi.
4. Definir i actualitzar l’atenció a la diversitat.
5. Revisar la programació de religió de tots els cursos.
6. Mantenir el creixement de l’escóla iniciat el curs 21-22.
7. Prómóure l’escóla i el seu prójecte educatiu a Sant Cugat.
8. Fidelitzar les famílies.
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CONCRECIÓ D’OBJECTIUS ESTRATÈGICS

Estratègia

Establir equips de treball amb l’equip de titularitat, direcció i claustre, segóns l’óbjectiu, dirigits per les
coordinacions fent reunions setmanals per tal de treballar cadascun dels punts establerts.

OBJECTIUS

RESPONSABLE

Equip de

1. Coordinar
la titularitat,
Primària amb la equip de
Secundària.
direcció i

2. Revisar i ajustar
el PLC.
3. Establir línies
metodològiques
compartides i
aplicades a tots
els
cursos,
especialment a
llengua,
matemàtiques i
medi.

4. Definir
actualitzar
l’atenció a
diversitat.

coordinació
de llengües,
matemàtique
s i ciències i
mestres de
cicle superior.
Equip de
titularitat i
equip de
direcció.
Equip de
titularitat,
equip de
direcció,
coordinadore
s de cicle,
mestres de
les matèries i
equip ERTI.

Equip de

i direcció,

TEMPORALITZACIÓ

ORGANITZACIÓ

Tot el curs
escolar.

●

Fer reunions periòdiques amb
responsables de Departament
llengües, matemàtiques i ciències
secundària amb l’equip de mestres
cicle superior.

SetembreOctubre

●

Redactar la PLC, ajustar i fer les
modificacions necessàries.
Publicar el PLC revisat a la web.

●
Tot el curs
escolar.

●

●

●
●
●

Reunió quinzenal
durant tot el curs.

●
●

tutors i equip

la ERTI.

●

●

●

5. Revisar

Equip de

la titularitat,

Primer trimestre.

●

els
de
de
de

Reunions mensuals i coordinació amb
els responsables de la matèria amb
l’escola Newman.
Reunió setmanal de cicle inicial, mitjà,
superior i infantil, amb l’equip de
direcció.
Reunió setmanal dels tutors paral·lels
amb l’equip de direcció.
Reunió setmanal de claustre.
Reunió setmanal amb l’equip ERTI, per
fer seguiment de tots els alumnes de
l’escola
i
de
les
estratègies
metodològiques aplicades.
Organitzar els grups flexibles de llengua
catalana i matemàtiques.
Organitzar el suport de petit grup en els
cursos on hi ha més demanda d’atenció
a la diversitat.
Redactar el PI anualment, marcant tots
els objectius de curs, informar a la
família en les tutories del seu seguiment
i signar a final de curs el Pla amb totes
les anotacions registrades dels acords
d’ERTI i reunions d’avaluació.
Reunió setmanal amb l’equip ERTI, per
fer seguiment de tots els alumnes de
l’escola i dels grups flexibles i de grup de
suport.
Reunions amb EAP i altres serveis
externs per fer el seguiment dels
alumnes.
Fer les programacions de tots els cursos,
a partir del llibre de text i el nou
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programació de equip de
religió de tots direcció, i
coordinadore
els cursos.

6. Mantenir
el
creixement de
l’escóla iniciat el
curs 21-22.

s de cicle i
mestres de
religió.
Equip de
titularitat i
direcció i
claustre de
professors.

currículum.

Tot el curs escolar

●
●
●

Equip de

7. Promoure
titularitat,
l’escóla i el seu equip de
projecte
direcció.
educatiu a Sant
Cugat.
8. Fidelitzar
famílies.

les

Equip de
titularitat,
equip de
direcció i
equip de
mestres.

Tot el curs escolar

●
●

Tot el curs escolar

●
●

●

●

Mostrar el nou projecte educatiu iniciat
al 21-22 a la comunitat educativa, i el
seu desenvolupament.
Mantenir la rigorositat acadèmica en el
treball de cada dia amb els nostres
alumnes.
Establir vincles forts de comunicació
amb les famílies i els alumnes per tal que
se sentin que formen part de la comunitat
educativa.
Clarificar i desenvolupar el projecte
educatiu dins i fora de l’escola.
Ampliar la participació en activitats del
poble per donar-nos a conèixer:
Cantata, Dansa, Cross, concurs de
pessebres, …
Jornades de portes obertes.
Establir una relació clarament educativa
amb les famílies, amb unitat de criteri
des de l’escola.
Implicar a les famílies, a tot el
professorat i personal no-docent en les
activitats de les portes obertes i la
preinscripció.
Organitzar dinàmiques i activitats amb
tota la comunitat educativa: open day,
dia de la mare, dia del pare, celebracions
de Nadal…

4

ORGANITZACIÓ GENERAL
CALENDARI GENERAL PER AL CURS 2022-23

1.1 Períodes lectius
Les classes es desenvolupen al llarg dels següents períodes:
Inici i fi de curs: 5 de setembre, 22 de juny de 2023.
Nadal: Del 22 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023.
Setmana Santa: Del 3 al 10 d'abril de 2023.
En acabar el primer i el tercer trimestre, les classes finalitzaran al migdia.
Els alumnes que utilitzen el servei de mitja pensió, sortiran de l'escola després de dinar.
1.2 Dies festius
D’acórd amb la nórmativa, el Cónsell Escólar, en data del 22/07/20, ha aprovat com a dies festius
de lliure disposició en el nostre centre:
● Dilluns 31/10/22
● Divendres 9/12/22
● Divendres 17/02/23
● Dijous 2/03/23
● Dilluns 29/05/23
Dies festius:
● 12 d'octubre - Festa de la Hispanitat
● 1 de novembre - Tots Sants
● 6 de desembre - Dia de la Constitució
● 8 de desembre - La Immaculada
● 3 de març - Festa local a Sant Cugat (Sant Medir)
● 1 de maig - Dia del treballador
1.3 Esdeveniments que celebrem a l'Escola
● Sant Francesc d’Assís 4 d'óctubre
● La Castanyada 28 d’óctubre
● Santa Isabel 17 de novembre
● Santa Cecília 22 de novembre
● Pessebre vivent 15 i 16 de desembre
● Tió de Nadal (data a concretar)
● Visita de SSMM Reis Mags. 17 de desembre
● Dijous Gras 16 de febrer, (fi de projecte interdisciplinari i rua de Carnestoltes)
● Dimecres de cendra i la vella quaresma. 22 de febrer
● OPEN DAY amb les famílies
● Dia del pare 17 de març
● English Day març
● Sant Jórdi 21 d’abril
● Dia de la mare 5 de maig
● Cantània de cinquè de primària (data a concretar)
● Cantata de segon de primària (data a concretar)
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● Festa de fi de curs (data a concretar)
● Comiat de sisè (data a concretar)
1.4 Accions solidàries.
● S’aniran veient i decidint al llarg del curs.
1.5 Jornada de portes obertes:
● Dos dissabtes al matí a determinar durant el mes de febrer o març.
1.6 Reunions de pares:
Les reunións es faran de fórma presencial. A les 18:00 es farà la reunió general al gimnàs de l’escóla.
I tot seguit la reunió a les aules amb el corresponent tutor/a.
LLAR D’INFANTS I INFANTIL: 1 de setembre a les 18h.
PRIMÀRIA: 1r, 2n i 3r, 12 de setembre a les 18h.
PRIMÀRIA: 4t, 5è i 6è, 13 de setembre a les 18h.
El dia 2 setembre de 11:00 a 13:00, les famílies i alumnes de P3 a 2n de primària podran visitar la
seva aula, conèixer la seva tutora i retrobar-se amb els companys.
INFORMACIÓ DELS DIFERENTS GRUPS

LLAR D’INFANTS
Grup
Estels
Llunes
Sols
Auxiliar

Professorat estable
Amparo García
Clara Amor
Esther Fusté
Mariona Moga

INFANTIL I PRIMÀRIA
Tutors/es
Grup
P3A
P3B
P4
P5A
P5B
1rA
1rB
2nA
2nB
3rA
3rB
4tA
4tB
5èA

Professorat estable
Anna Ripoll
Anna Garcia
Ariadna Banzo
Eva Aixendri
Margarida Rocas
Ana Arnaus
Maria Oñate
Virginia Garau
Anna Granyó
Maria Reina Montoro
Carolina Ramis
Marta Cutillas
Natàlia Mateo
Sònia Guivernau
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5èB
6èA
6èB

Laura Escañuela
Mònica Muñoz
Anna Macià

Mestres no tutors
DOCENT

ACTIVITAT O MATÈRIA

Joan Antoni Alcázar

Educació Física, robòtica i
Fablab

Albert Santiago

Educació Física

Gema Sanmartín.

Llengua Anglesa

Pepi Velázquez

Llengua Anglesa

Amaly Toda

Llengua Anglesa

Lybov Kozar

Alemany

Anna Giribet

Música

Imma Garriga

Plàstica

Neus Sampietro

Suport i grup flexible

Amparo López

Suport i grup flexible

Elísia Fernández-Díaz

Suport i grup flexible

Rosa Maria Badia

Suport i grup flexible

Cristina Martínez

Suport i grup flexible

Marta Pla

Suport i grup flexible

HORARIS
La distribució setmanal de les Àrees d'Aprenentatge i les activitats, sortides i excursions es podran
consultar a la Plataforma educativa de l'escola. https://santaisabel.clickedu.eu/
SORTIDES, ACTIVITATS CULTURALS I COLÒNIES

Per tal d’infórmar a les famílies de les sórtides, activitats i cólònies, s’enviarà un fórmulari Góógle
amb tóta la infórmació que s’haurà de d’autóritzar.
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ANIMACIÓ CRISTIANA

Catequesi 1r curs pels alumnes de 3r de primària: una hora setmanal segons el grup.
Catequesi 2n curs pels alumnes de 4t de primària: una hora setmanal segons el grup.
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

L’escóla destina 5 h. setmanals per a la realització d'aquestes activitats.

Educació Infantil

P3

P4

P5

HAVE FUN IN ENGLISH
DANSA I MOVIMENT
TEATRO
CUENTOS
ATELIER

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Cicle Inicial

1r

2n

SCIENCE
TEATRO
MEMÒRIA VISUAL
ROBÒTICA
MOU-TE

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Cicle Mitjà

3r

4rt

SCIENCE
THEATRE
ROBÒTICA
ALEMANY ó TALLER D’EXPRESSIÓ
ESCRITA

1,5
1
1
1,5

1,5
1
1
1,5

Cicle Superior

5è

6è

SCIENCE
ALEMANY ó TALLER D’EXPRESSIÓ
ESCRITA
FABLAB KIDS

1,5
1,5

1,5
1,5

2

2

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Activitats extraescolars
Aquestes activitats es duran a terme a les tardes de 17’00h a 18’30h, i són gestiónades per una
empresa externa.

8

● Responsable de l'organització i gestió:
Teamparters
Coordinador: Àlex Hernández.
Mail: ahernandez@teampartners.net

*Aquestes activitats poden ser modificades al llarg del curs, depenen de la demanda.
ESCOLA D’ANGLÈS
Classes per alumnes i famílies al migdia o a la tarda.
Contacte:
ANNA NÉMETH (INTERNATIONAL RELATIONS)
ANNA.NEMETH@SANTAISABEL.ORG
Inscripcions:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfneRxMYNvP5EBnTioeAP3iJ5bAsp8xM_bLi3sPnv8a_G8yNw/viewform

Serveis
● Menjador escolar i cuina: Responsable de la gestió, SANED
● Servei d’acóllida al matí i dea les tarda. A càrrec de SANED.
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Programa de salut
● Dates revisions bucodentals del curs 2022-23:
1r de primària: 25 d’óctubre
2n de primària: 30 de maig
4t de primària: 22 de novembre
6è de primària: 16 de febrer
● Dates de les vacunacions del curs 2022-23:
( Hep A + VPH) 8 de novembre
( MCC + Varicel·la ) 17 de gener
( Hep A + VPH) 9 de maig

Administració de medicaments
L'escola no administrarà cap medicament, llevat els següents casos:
● Antitèrmics: si els pares han autóritzat l’administració d’antitèrmics i l’alumne presenta una
temperatura igual o superior a 38,5 ºC.
● Si un alumne/a necessita ser medicat per alguna malaltia aguda i ha d'acabar el tractament
indicat pel seu pediatre. S’ha d'entregar a l'escóla la recepta mèdica especificant la dósi i la
durada del tractament. La recepta mèdica romandrà a l'escola i ha d'anar acompanyada del
full d’autórització que haurà de signar el pare/mare ó tutór en el móment d’entregar el
medicament a recepció. En cap cas els medicaments han d’estar a l’abast de l’alumne ó a la
classe.
CALENDARI DE REUNIONS

o
o
o
o
o

Consell Escolar, cada trimestre, prèvia convocatòria.
Claustre, una reunió setmanal cada dimecres de 17:00 a 18:30h.
Equip directiu setmanalment: Divendres de 12:30 a 14:00h
Equip ERTI: Dijous de 10:00h a 13:00h.
Reunions de cicle: dilluns (Infantil i CI), dimarts (CM) i dijous (CS) de 13:00 a 14:00.

ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ

CONSELL ESCOLAR
● Presidenta:
Marta Pla Aguadé
● Entitat titular:
Lluís Seguí Pons
Cristina Martínez
Montse Aymar
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● Professors:
Anna Garcia Garcia
Joan Antoni Alcázar Artés
Amparo López
Ariadna Banzo
● Pares/mares:
Ainhoa Baucells
Alex Giordani
Victória Climent (representant de l’AMPA)
● Administració i serveis:
Julio Pardo Ferrer
● Ajuntament:
Rosa Pitarch

REPRESENTANT TITULAR
● TITULAR: Lluís Seguí
● DIRECTORA GERENT: Cristina Martínez

EQUIP DIRECTIU
● Directora: Marta Pla
● Cap d'estudis: Anna Granyó
● Secretaria acadèmica: Ariadna Banzo

ÒRGANS DE COORDINACIÓ
●
●
●
●
●
●

Cap d’estudis de primària: Anna Granyó
Cap d’estudis d’infantil i llar d’infants: Ariadna Banzó
Coordinació de cicle inicial: Maria Oñate
Coordinació de cicle mitjà: Natàlia Mateo
Coordinació de cicle superior: Anna Macià
Responsable de l’equip psicópedagògic: Sandra Bagur i Marisa Garciandía

DELEGATS DELS TREBALLADORS
● Julio Pardo Ferrer

RESPONSABLE DE SALUT
● Anna Giribet Cabanes

RESPONSABLE DE RISCOS LABORALS
● Julio Pardo Ferrer
Document aprovat pel Consell Escolar
Octubre 2022
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