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PRESENTACIÓ
L’Escola Betúlia està ubicada al centre de Badalona, en el barri
Progrés. Aquest és un nucli antic de Badalona que no ha patit gaire
immigració en comparació amb altres zones de la mateixa ciutat.
L’escola Betúlia és una entitat dedicada a l’ensenyament des del
1964. Imparteix el segon cicle d’educació infantil, educació primària i
educació secundària obligatòria. Té una sola línia.
Està ubicada en dos edificis, un al carrer Conquista 57-65, dedicat a
l’educació infantil i primària; i un altre al carrer Progrés 41, a pocs
metres del primer, per l’ESO.
El seu caràcter és privat. Les aules d’educació infantil, primària i les
quatre d’ESO estan concertades.
S’autodefineix com a independent, perquè no està vinculada a cap
ideologia política ni a cap associació religiosa. És respectuosa amb les
diferents maneres de pensar, si bé l’Escola està inspirada en una
forma cristiana de vida, fent-se així ressò d’una manera de ser pròpia
de la comunitat on actua.
És catalana, perquè se sent preferentment integrada a Catalunya, la
seva llengua, la seva cultura, història i tradicions. La llengua vehicular
de l’escola és el català.
És respectuosa amb els principis que en matèria escolar vénen donats
per la legislació vigent.
El seu alumnat és mixt i es treballa en règim de coeducació i sempre
amb un objectiu comú: l’educació integral de l’alumne/a.
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OBJECTIUS ESTRATÈGICS PER
AL CURS 22-23
Enguany podrem seguir desenvolupant projectes i propostes de
millora escolar que ens havíem plantejat abans dels cursos marcats
pel COVID.
Reemprenem les sortides i colònies amb normalitat, fent-les de nou
totes, tant amb autocar com en transport públic; continuarem fent
teatre i podent tornar a convidar a la nostra comunitat educativa a
participar d’ell; podrem tornar a fer projectes conjuntament amb
membres de diferents grups estables....
A primària s’impartirà de nou tota l’àrea de medi. Es tracta d’un
projecte transversal, de tota la primària, que després de la formació
de tot el cos de mestres, aquests han dissenyat completament.
Aquest curs s’impartirà als alumnes per segon cop, l’altra meitat de
projectes que faltaven.
Continuen vigents dos grups que ja funcionaven en cursos anteriors i
que vetllen per impulsar millores en alguns aspectes: la comissió
d’escola verda i la de gènere i sexualitat, per implementar les millores
transversalment a tot el centre. D’altra banda, aquest curs segueix
vigent i treballant la comissió que tractarà temes d’actualitat
educativa d’innovacions pedagògiques i de futur que hi ha actualment
al nostre mercat: la comissió d’innovació i visió de futur.
El Claustre de Secundària implanta aquest curs una avaluació
individual, tutor/a alumne/a, a mitjans de trimestre. Es pretén que
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l’alumne sigui conscient del punt en què es troba del seu procés
d’aprenentatge.
Gairebé tot els claustre es formarà en estratègies digitals per al
centre poden desenvolupar, alhora, el nou pla digital de centre.

EQUIPS D’ESCOLA
EQUIP DIRECTIU:
M. Rosa Puig Garriga ------------------------------------ directora
Meritxell Vidal Amigó ------------------------------- sotsdirectora
Anna Pruneda Serra ----------------------------- administradora
Rafi Bailon Luna ----------------- cap d'estudis d’Infantil i Primària
Mireia Coma i Fabregat -------------- cap d’estudis de Secundària

CLAUSTRE DE PROFESSORS:
Jordi Aspa
Carla Ballard
Rafaela Bailón
Joan Balmes
Mireia Coma
Mireia Clares
David Cortés
Anna Cruz
Marta Dauder
Ramon Domeng
M. Àngels Domingo
Francisco Guerrero
Víctor J. Gómez
Ramon Gotzens
Simon Ferguson
Cristina Alegre (vetlladora)

Núria Fusté
Virgínia Garcia
Joan A. Farré
Elisenda Fatjó
Marta Molina
Mar Pérez
Anna Pruneda
M. Teresa Pruneda
M. Rosa Puig
Maria Sèculi
Veridiana Tortajada
Meritxell Vidal
Anna Viñas

5

GRUPS-CLASSE:
Classe

Alumnes

Tutor/a

Ed. Infantil 3

22

Meritxell Vidal

Ed. Infantil 4

18

Mireia Clares

Ed. Infantil 5

24

Maite Pruneda

1r de Primària

25

Carla Ballard

2n de Primària

24

3r de Primària

19

Veridiana Tortajada

4t de Primària

25

M. Àngels Domingo

5è de Primària

25

David Cortés

6è de Primària

28

Rafaela Bailón

1r d'ESO

28

Núria Fusté

2n d'ESO

30

3r d'ESO

31

Maria Sèculi

4t d'ESO

27

Francisco Guerrero

Ariadna Alonso (Mar Pérez)

Virgínia Garcia (Anna Viñas)

COORDINADORS DE CICLE:
Educació infantil --------------------------Cicle inicial primària---------------------Cicle mitjà primària----------------------Cicle superior primària -------------------ESO ----------------------------------------

Anna Cruz
Carla Ballard
Veri Tortajada
Rafaela Bailón
Mireia Coma
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COORDINADORS/RES D’ÀREA A EDUCACIÓ
PRIMÀRIA:
LLENGUA CAT/CAST ------------------------ANGLÈS -------------------------------------MATEMÀTIQUES ----------------------------MEDI NATURAL I SOCIAL ------------------ED. PLÀSTICA -------------------------------ED. MUSICAL -------------------------------ED. FÍSICA ----------------------------------VALORS -------------------------------------INFORMÀTICA ------------------------------Cortés
BIBLIOTECA ---------------------------------ACTIVITATS ---------------------------------TEI --------------------------------------------

Veridiana Tortajada
Marta Molina
Rafaela Bailón
David Cortés
M. Àngels Domingo
Joan A. Farré
Ramon Domeng
Anna Pruneda
Meritxell Vidal i David
Mireia Clares
M. Àngels Domingo
Rafaela Bailón

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS:
Alba Gusi (menjador)
Pere J. Clavero (psicòleg)
Sílvia Amo (administrativa, secretaria)
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HORARI CURS, ACTIVITATS
COMPLEMENTÀRIES I SERVEIS
HORARIS:
E. Infantil i Primària: de 9 a 13h i d’1/4 de 4 a 1/4 de 6
ESO: de 8 a i 13h i d’1/4 de 4 a 1/4 de 6, excepte divendres a la
tarda, que és festiu.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES:
EDUCACIÓ INFANTIL
EI-3
M’agrada llegir!
Psicomotricitat (2h)
Expressió oral (2h)
EI-4
M’agrada llegir!
Psicomotricitat (2h)
Taller d’expressió
Ioga
EI-5
M’agrada llegir!
Psicomotricitat (2h)
Teatre
Ioga
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r de Primària
M’agrada llegir!
English in use
Estratègies de càlcul
Arts plàstiques
Arts escèniques
2n de Primària
M’agrada llegir!
English in use
Estratègies de càlcul
Arts plàstiques
Arts escèniques
3r de Primària
M’agrada llegir!
English in use
Parlem xinès
Arts escèniques
Escacs
4t de Primària
M’agrada llegir!
English in use
Parlem xinès
Escacs
Arts escèniques
5è de Primària
M’agrada llegir!
English in use
Parlem francès
Parlem xinès
6è de Primària
M’agrada llegir!
English in use
Parlem francès
Parlem xinès
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
1r d’ESO
Francès
Xinès
2n d’ESO
Francès
Xinès
3r d’ESO
Francès
El món avui
4t d’ESO
Francès

SERVEIS:
Serveis escolars: Psicòleg, servei de biblioteca, assegurança escolar
i menjador i servei de mediació.
●

El Centre té concert subscrit amb el Departament d'Ensenyament
per a l'ensenyament reglat a Ed. Infantil, Primària, i ESO.

●

El Centre ha programat activitats complementàries i extraescolars i
ofereix aquests serveis, que juntament amb l'ensenyament reglat,
són els que donen caràcter propi al centre.

●

Els ensenyaments reglats, que són de caràcter obligatori per totes
les escoles, són gratuïts; mentre que per les activitats
complementàries, extraescolars i serveis, que són de caràcter
voluntari, s’han d’abonar les quotes corresponents, que estan
aprovades pel Consell Escolar i en el cas de les activitats
complementàries tenen també el vist-i-plau del Departament
d’Ensenyament.
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●

Com a primera llengua estrangera els alumnes d’Ed. Infantil,
Primària i ESO fan anglès; a 5è i 6è de Primària i a ESO fan francès
com a segona llengua; i a 3r de primària s’introdueix el xinès.

●

L’escola organitza colònies o bé viatge cultural per a tots els cursos.

CALENDARI DE REUNIONS I
ALTRES
Consell Escolar: 22 de setembre de 2022, els altres a determinar.

Claustres generals d'Ed. Infantil, Primària i
Secundària
19
16
24
27

de setembre de 2022
de gener de 2022
d’abril de 2022
de juny de 2022

Claustres d'Ed. Infantil i Primària
21 de novembre de 2022
1 i 2 de setembre de 2022
12 de setembre de 2022
3 d’octubre de 2022
17 d’octubre de 2022
24 d’octubre de 2022
7 de novembre de 2022
28 de novembre de 2022
19 de desembre de 2022
11

23 de gener de 2023
6 de febrer de 2023
27 de febrer de 2023
6 de març de 2023
27 de març de 2023
17 d’abril de 2023
15 de maig de 2023
29 de maig de 2023

Claustres d'ESO
1 i 2 de setembre de 2022
12 de setembre de 2022
3 d’octubre de 2022
17 d’octubre de 2022
24 d’octubre de 2022
7 de novembre de 2022
21 de novembre de 2022
5 de desembre de 2022
19 de desembre de 2022
23 de gener de 2023
6 de febrer de 202
27 de febrer de 2023
20 de març de 2023
27 de març de 2023
17 d’abril de 2023
15 de maig de 2023
29 de maig de 2023
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Avaluació E. Infantil
5 de desembre de 2022
20 de març de 2023
12 i 13 de juny de 2023

Avaluació Primària
5 de desembre de 2022
20 de març de 2023
12 i 13 de juny de 2023

Avaluació ESO
28 i 29 de novembre de 2022
6 i 7 de març de 2023
12 i 13 de juny de 2023

Reunions de pares
Els dies de les reunions de pares són:
EI3
EI4 i EI5
1r i 2n de primària
3r i 4t de primària
5è i 6è de primària
1r d’ESO
2n i 3r d’ESO
4t d’ESO

30 de juny i 12 de setembre de 2022
6 de setembre 2022
7 de setembre 2022
13 de setembre de 2022
14 de setembre 2022
5 de setembre de 2022
15 de setembre de 2022
19 de setembre de 2022

Enguany totes les reunions seran a les 18h.
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Lliurament d’informació d’avaluació a les famílies
E. Infantil
Un informe a finals del 1r trimestre.
Un informe a l’acabament de curs.
Primària
Un informe a l’acabament del 1r trimestre.
Un informe a l’acabament del 2n trimestre.
Un informe a l’acabament de curs.
El dia 22 de juny E. Infantil i Primària farà arribar informes finals.
ESO
Notes a l’acabament del 1r trimestre.
Notes a l’acabament del 2n trimestre.
Notes a l’acabament de curs.
El dia 26 de juny ESO donarà les notes finals.

ENTREVISTES
Les entrevistes les poden concertar tant les famílies a petició seva com el
tutor o tutora, direcció o qualsevol altre membre del professorat.
En principi, cada tutor o tutora proposa les seves hores per entrevistes
però tenint en compte que no totes les famílies tenen aquesta
disponibilitat d’horari, les entrevistes amb els tutors/es també es podran
sol·licitar en hores convingudes. Enguany les reunions seran
telemàtiques i/o presencials, com convinguin ambdues parts.
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QUOTES
CURS ESCOLAR
EDUCACIÓ INFANTIL
Activ. complementàries
Activ. escolars
Serveis

TOTAL: 162€

PRIMÀRIA (de 1r a 5è)
Activ. complementàries
Activ. escolars
Serveis

80
52
30

80
72
30

(5 h.)

(5 h.)

TOTAL: 182€

6è PRIMÀRIA
Activ. Complementàries
Activ. escolars
Serveis

TOTAL: 185€

1r i 2n d’ESO
Activ. complementàries
Activ. escolars
Serveis

80
75
30

(5 h.)

48
84
30

(3 h.)

48
86
30

(3 h.)

TOTAL: 162€

3r d’ESO
Activ. complementàries:
Activ. escolars
Serveis

TOTAL: 164€
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4t d’ESO
Activ. complementàries:
Activ. escolars
Serveis

48
96
30

(3 h.)

TOTAL: 174€

*Quotes aprovades pel consell escolar de l’escola el dimecres 22
de juny de 2022.

Menjador: Preu diari 8’50€

Permanències:
-Matins de 3/4 de
-Matins de 3/4 de
-Matins de 2/4 de
-Matins de 2/4 de

8
8
9
9

a
a
a
a

les
les
les
les

9
9
9
9

...(10 o més dies al mes) 52€/mensual
.........(preu dia esporàdic) 6€/dia
...(10 o més dies al mes) 24€/mensual
.....(preu dia esporàdic) 2,60€/dia

L’Escola no percep cap quantitat en concepte de preinscripció, matrícula,
reserva de plaça o equivalents.
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LLIBRES DE TEXT
E. INFANTIL
EI-3
Matemàtiques Conta Comptes nivell 1 matemàtiques manipulatives
(Editorial BAULA Infantil)
Quadern de grafomotricitat núm 2 i 3. (Editorial BAULA Infantil)

EI-4
La terra de les lletres. Quaderns d’escriptura 1-2.
Pauta Montessori. Ed. Baula.
La terra de les lletres 1. Llibre de lectura (lletra lligada).
Ed. Baula
Matemàtiques Conta Comptes nivell 2 matemàtiques manipulatives
(Editorial BAULA Infantil)
EI-5
La terra de les lletres. Quaderns d’escriptura 3-4-5.
Pauta Montessori. Ed. Baula.
La terra de les lletres 2. Llibre de lectura (lletra lligada).
Ed. Baula
Conta Comptes. Matemàtiques manipulatives. Nivell 3 (Editorial Baula
Infantil)
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E. PRIMÀRIA
EP-1
Ed. Santillana Grup Promotor.
LLENGUA + Tasques i destreses comunicatives. Sèrie Pràctica 1r Primària.
LENGUA + Serie Comunica. 1r Primària.
Lectures 1. La nau dels llibres.
PROJECTE TRAM 2.0 Ed. Text-La Galera CICLE INICIAL 1r:
● Música 1.
Projecte matemàtiques EMAT de TekmanBooks.
EP-2
Ed. Santillana Grup Promotor.
LLENGUA + Tasques i destreses comunicatives. Sèrie Pràctica 2n Primària.
LENGUA + Serie Comunica. 2n Primària.
Lectures 2. La nau dels llibres.
PROJECTE TRAM 2.0 Ed. Text-La Galera CICLE INICIAL 2n:
● Música 2.
Projecte matemàtiques EMAT de TekmanBooks.
EP-3
Ed. Santillana Grup Promotor.
LLENGUA + Tasques i destreses comunicatives. Sèrie Pràctica 3r Primària.
LENGUA + Serie Comunica. 3r Primària.
Projecte matemàtiques EMAT de TekmanBooks.
EP-4
Ed. Santillana Grup Promotor.
LLENGUA + Tasques i destreses comunicatives. Sèrie Pràctica 4t Primària.
LENGUA + Serie Comunica. 4t Primària.
Projecte matemàtiques EMAT de TekmanBooks.
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EP-5
Ed. Santillana Grup Promotor.
LLENGUA + Tasques i destreses comunicatives. Sèrie Pràctica 5è Primària.
LENGUA + Serie Comunica. 5è Primària.
Francès: EN SCENE 5º PRIM Livre de l’élève Ed. Oxford. EN SCENE 5º
PRIM Cahier d’exercices Ed. Oxford.
Projecte matemàtiques EMAT de TekmanBooks.
Sans i Montañá- EN BENJAMÍ i el semàfor que mai no es posava verd. Ed.
Barcanova.
Manuel L. Alonso LA NOCHE DE LOS MONSTRUOS Ed. Alfaguara.
EP-6
Ed. Santillana Grup Promotor.
LLENGUA + Tasques i destreses comunicatives. Sèrie Pràctica 6è Primària.
LENGUA + Serie Comunica. 6è Primària.
Projecte matemàtiques EMAT de TekmanBooks.
Francès: EN SCENE 6 PRIM Livre de l’élève Ed. Oxford. EN SCENE 6 PRIM
Cahier d’exercices Ed. Oxford.
Rubèn Montañá Ros LES ESFERES DEL TEMPS

*Materials propis i recursos projecte Coneixement del Medi Natural i
Social i llengua anglesa.
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ESO
ESO-1
Lengua y literatura 1º ESO, Edebé
Advanced Think Ahead 1 Workbook, Burlington
Silhouette 1r ESO Oxford CE
Silhouette 1r ESO Oxford LA
Matemàtiques 1, McGrawHill
Digital Seqüències Català 1r ESO, Text La Galera
Digital Seqüències Socials 1r ESO, Text La Galera
Digital Advanced Think Ahead 1 Students book, Burlington
Digital Biologia 1, Casals
Dossier de Socials
Dossier de laboratori
Projecte tecnologia cotxe de vela
ukelele
-

Si NO els tenen del curs anterior, cal que els alumnes comprin també
aquestes llibres de xinès:
Kuaile Hanyu Student's book (People’s Education Press) i Kuaile
Hanyu 1 (workbook) (People's Education Press).

ESO-2
Lengua y literatura 2º, Edebé
Advanced Think Ahead 2 Workbook, Burlington
Silhouette (Oxford) 2n ESO CE
Silhouette (Oxford) 2n ESO LA
Matemàtiques 2, McGrawHill
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Digital Català 2n ESO, Text La Galera
Digital Socials 2n ESO, Text La Galera
Digital Advanced Think Ahead 2 Students book, Burlington
Digital Física i Química 2, ed. Casals
Projecte tecnologia ventilador solar (TRADID)

ESO-3

Lengua castellana y literatura 3ª, Edebé
Advanced Think Ahead 3 workbook, Burlignton
Matemàtiques 3, McGrawHill
Silhouette (Oxford) 3r ESO CE
Silhouette (Oxford) 3r ESO LA
Digital Seqüències Català 3r ESO, Text La Galera
Digital Seqüències Socials 3r ESO, Text La Galera
Digital Física i Química Casals
Digital Advanced Think Ahead 3 students book Burlington
Dossier laboratori

ESO-4
Llengua i literatura 4 ESO, Edebé
Lengua y literatura 4 ESO, Edebé
Advanced Think Ahead 4 workbook Burlington
Matemàtiques 4 ESO, McGraw-Hill
Digital Llibre digital Advanced Think Ahead 4 students book Burlington
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Digital Tecnologia 4t ESO, Text La Galera
Projecte “mini órgano electrónico” (TRADID)
-Caldrà comprar també el material de les assignatures optatives
un cop s’hagin triat:
Biologia i Geologia 4 (Ed. Casals)
Llibre digital 4t ESO Economia, Edebé

ACTIVITATS DE FORMACIÓ QUE
REALITZARÀ
EL PROFESSORAT
Càpsules formatives sobre classes online. Recursos, tècniques...
Es vol impartir píndoles formatives, dirigides al professorat d’educació
infantil, educació primària i ESO sobre gènere i sexualitat.
Professorat de l’ESO rebrà alguna sessió de formació sobre el projecte
matemàtic d’EMAT per valorar si de cara al curs vinent l’implantem a
secundària o no.
Estratègia digital de centre
Formació adreçada a tot el professorat del centre, amb algunes sessions
teòriques i d’altres pràctiques. L’objectiu és dissenyar entre tots el Pla
digital de centre i de la mateixa manera obtenir l’ACTIC.
Seminari Escoles Verdes
Ramon Domèng
Joan A. Farré
Núria Fusté
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Recursos pel professorat amb alumnes amb sordesa del CREDA
Núria Fusté

INNOVACIONS
Pla de comunicació Betúlia
Seguim amb el nou pla de comunicació de l’escola Betúlia que vam
encetar

el curs passat, en resposta a les poques inscripcions que vam

rebre i que podem rebre per a EI3.
Amb aquest pla ens proposem millorar i renovar: la identitat corporativa
(rebranding), la comunicació externa (mapa d’empatia), la comunicació
interna (anar tots a la una, amb la mateixa justificació i línia pedagògica),
un nou màrqueting digital, evitar la improvisació, i informar a les famílies
constantment (passades, presents i futures).
Així doncs seguirem amb el desplegament a Instagram, que malgrat el
poc temps que fa del nou format, creiem que comencem a recollir-ne els
fruits.

Entorns virtuals per a tots els cursos
Encara que ja no hi ha previsió de possibles confinaments totals o parcials
deguts a la COVID 19 seguim ampliant i millorant els entorns virtuals
d'aprenentatge per a tots els cursos. A Infantil, Primària i ESO es treballa
amb Google classroom i altres plataformes pertanyents a diverses
llicències digitals amb les que l’escola treballa.
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Portes obertes presencials
Hi ha una comissió de mestres i professors que, juntament amb l’equip
directiu, treballaran per recuperar les jornades de portes obertes
presencials en la seva totalitat (amb càtering del nostre menjador i tot).
La idea és reprendre el format que ja havíem portat a terme en els cursos
anteriors a la pandèmia. Per tant, es plantejaran durant dos dissabtes
consecutius del mes de febrer. L’objectiu inicial és establir uns horaris per
tal que puguem atendre de la millor manera possible les famílies que ens
vulguin conèixer, tant per EI com per a ESO.
Paral·lelament, es mantindran les reunions individualitzades amb les
famílies interessades en l’escola. Aquestes les realitzarà l’equip directiu.

Educació en sexualitat i perspectiva de gènere
Aquest curs segueix el projecte per treballar per la perspectiva de gènere
i abordar la sexualitat als diferents cursos. És un projecte transversal, que
afecta diferents etapes i matèries, i que s’està portant a terme per un
grup de professores que programarà i seqüenciarà activitats i les dotarà
de recursos per tal que es puguin treballar a totes les etapes. Així com
propostes de formació per a tot el professorat. Ja que pensem que sense
una formació sostinguda i ferma en el tema no hi haurà pas canvi
pedagògic i de perspectiva de gènere.

Pla: les escoles lliures de violències
Enguany

volem

adoptar

aquest

pla

proposat

pel

departament

d’ensenyament per tal d’ampliar al màxim possible els recursos perquè el
nostre centre sàpiga gestionar diferents manifestacions de violència que
puguin tenir lloc a l’escola. Posant especial èmfasi en la violència de
gènere. A l’escola ja treballem amb TEI (tutoria entre iguals) com a
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mesura preventiva per l’assetjament escolar però volem ampliar sempre
que sigui possible els coneixements i eines sobre la matèria. És per
aquest motiu que també hem demanat formació per part de l’USAV
(Unitat de Suport a l'Alumnat en Situacions de Violència) i una xerrada
per a tota la comunitat educativa a mans dels propis creadors del
programa TEI.

Projecte de medi a Primària
Durant aquest curs, mantenim l’aplicació dels projectes propis de medi
desenvolupats

per

l’equip

de

mestres de primària. Mantenim els

fonaments que ja ens plantejàvem en el moment de posar-los en pràctica
durant el curs passat: de setmana de projectes a trimestres per projectes,
fidels al Departament, amb blocs de materials propis, basats en la Teoria
ecològica de Brofenbrenner, que inclouen les STEAM i les eines TAC i que
s’avaluen de manera continuada. Un cop acabat aquest curs, es valorarà
com ha anat la implementació dels mateixos i s’avaluaran les propostes
de millora.

EMAT a primària
Amb aquest curs, acabarà la següent promoció d’alumnat que ha impartit
tota la primària amb aquest programa. Actualment, ens hem donat dos
anys de marge per tal de valorar si, realment, ens acaba d’agradar la
implementació del projecte a primària o, si pel contrari, ens reformulem la
didàctica de la matemàtica en aquesta etapa.
Paral·lelament, el professorat d’ESO de matemàtiques tindrà l’opció de
tenir les credencials del projecte durant un temps determinat per tal de
valorar si el plantejament s’adequa o no a aquesta etapa així com de
rebre una presentació per part d’EMAT.
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Suport digital dels llibres de text a infantil, primària i secundària
Seguim apostant per llibres de text que ofereixin suport digital tant als
alumnes com als docents.

Projecte TAC
Enguany la comissió d’informàtica s’inclou en la de comunicació i segueix
vetllant per tal de graduar la competència digital des d’educació infantil
fins a 4t d’ESO. Paral·lelament, també està treballant per tal de fomentar
un ús correcte de les tecnologies en els diferents àmbits d’actuació dels
docents.

Escola Verda
Seguim treballant Escola Verda partint de dos grans temes: l’aigua i el
canvi climàtic. Així mateix, seguim amb el treball de l’hort i a més, a
secundària hem introduït dos contenidors nous a cada aula. Els dos de
cartró, per recol·lectar el paper i el plàstic. Si es fan malbé cada any en
demanarem de nous gratuïtament.

Projectes de 3r i 4t d’ESO
Enguany, a secundària, ens hem distribuit les hores no lectives del
professorat de manera que puguem treballar en grups de tres companys
per tal d’anar dissenyant i elaborant els projectes pel curs que ve, tant
per a 3r com per a 4t d’ESO, tal i com la LOMLOE estableix.
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Nou butlletí de notes a Primària i a Secundària
Per tal de donar forma a la nova avaluació promoguda per la LOMLOE,
preveiem introduir canvis en el butlletí de notes trimestrals i finals.
Aquests s’actualitzaran d’acord amb la normativa proposada pel nou
currículum. Estem a l’espera també de la proposta de la plataforma amb
la que treballem, Alèxia. I pretenem que la nova proposta sigui més
entenedora per a les famílies.

Fem escola!
Després de l’èxit obtingut el curs passat amb aquesta activitat, la
comissió d’innovació pedagògica està treballant per fer-ne la segona
edició. Previsiblament, aquesta nova edició es focalitzarà en oferir
xerrades pedagògiques i taules de debat adreçades a tota la comunitat
educativa.

AMPA i AMPAVIS
Després de gairebé tres cursos d’inactivitat per part de les dues
organitzacions de famílies, enguany s’estan reactivant els mecanismes
d'ambdues amb l’objectiu d’aconseguir, d’aquesta manera, un increment
en la seva participació a l’escola.

Patis a educació primària
Amb la inexistent aplicació de la normativa COVID, reprenem els patis
diversificats a l’educació primària que ja feiem anteriorment. L’alumnat
d’aquesta etapa recupera així el mateix horari de pati que tenia abans de
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la pandèmia, de 10.30 h a 11 h. Cada infant podrà triar entre sis espais
per

passar

el

seu

temps

d’esbarjo.

Aquests

són:

pati,

pista,

gimnàs/terrat, sala, biblioteca i pati ludoteca. Mantenim el dimecres com
a dia de jocs sense pilota per tal d’afavorir la imaginació de l’alumnat i el
descobriment d’alternatives als jocs de pilota.

Ambients a educació infantil i primer cicle de primària
Després de la pandèmia reemprenem els Ambients. La veritat és que no
els hem deixat de fer però evidentment no podíem barrejar grups. A
partir d’aquest octubre els reemprenem amb la seva forma i organització
originals, barrejant els tres nivells d’educació infantil i paral·lelament els
dos de cicle inicial de primària.

Utilització de la Ludoteca
Enguany reprenem també l’ús de la ludoteca com a espai de joc simbòlic,
sobretot, a l’etapa d’educació infantil. D’aquesta manera, els infants
d’aquesta etapa i els de cicle inicial, podran gaudir de l’espai que disposa
l’escola amb normalitat.
L’equip directiu es replanteja tornar a convidar les llars d’infants del barri
per tal que els seus infants puguin gaudir de l’espai i donar-nos a conèixer
millor.

Hores de gestió de centre a educació primària
D’acord amb el nou currículum, el centre disposa de 4 h setmanals per
destinar-les al desenvolupament i reforç de projectes, a ambients,
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tallers,...,

de

manera

que

l’alumnat

pugui

gaudir

de

la

creació

d’experiències d’aprenentatge properes i significatives.
Juntament amb l’administradora del centre, s’han dissenyat dos espais
setmanals de 2h cadascú per tal d’aconseguir aquesta fita. Les dues
primeres hores es faran dilluns a la tarda amb l’objectiu de desenvolupar i
reforçar els projectes de l’àrea de medi. Les altres dues hores, s’han
destinat als divendres a la tarda. Aquestes es dedicaran a desenvolupar
tallers experimentals que tenen com a objectiu posar l’alumnat en
diferents i variades situacions d’aprenentatge. Els tallers de divendres són
interdisciplinaris i afavoreixen l’agrupació heterogènia de tot l’alumnat de
primària. Cada infant podrà triar quin taller realitzarà setmanalment
d’entre la oferta que se’ls proposi. Cal esmentar, finalment, que hi
intervenen tots els docents de l’etapa, desenvolupant cadascun d’ells un
taller diferent.

Tutories individuals
Amb l’objectiu de posar l’alumnat en el centre de la tasca docent i fer un
seguiment acurat de cada infant, es proposen tutories individuals en
format de petita entrevista/conversa. A primària, les tutories individuals
es realitzaran cada setmana i a ESO es destinarà un dia al trimestre per
atendre tot l’alumat individualment per part del tutor. Volem aconseguir
d’aquesta manera, poder ajudar l’infant durant tot el curs d’una manera
personalitzada. A més, cal dir que comptem amb el suport del projecte
Escolta’m, implantat a escola des de fa uns quants cursos.

Entrada de famílies
Amb la retirada de tota la normativa COVID que hem viscut durant la
pandèmia, l’escola torna a obrir-se a la comunitat educativa. Com que les
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famílies en són una part molt important, volem tornar a convidar-les a
entrar al centre i fer-les sentir partícips de la vida escolar. A l’etapa
d’infantil i primària, ens hem plantejat fer-les entrar, com a mínim, un cop
al trimestre per tal que gaudeixin de tot el que es fa a l’escola. A l’etapa
d’ESO es vol aconseguir que les famílies de 4t puguin entrar a veure la
defensa del treballs de recerca dels seus fills i filles a final de curs.
Paral·lelament i amb motiu de l’aplicació dels projectes de medi a
primària, s’ha convidat a totes les famílies a fer intervencions que puguin
adaptar-se als diferents projectes que estem desenvolupant.
Cal destacar també que volem que assisteixin com a públic a les diferents
representacions teatrals que es faran durant el curs escolar per tal que
gaudeixin del treball realitzat per infants i docents, tal i com ja fèiem
abans de la COVID.

Padrinatge
Recuperant grans projectes anteriors a la pandèmia, reprenem els
padrinatges que ens han caracteritzat des de sempre. D’aquesta manera,
reactivem els i les padrins i padrines lectors i lectores entre els cursos de
1r i 6è de primària i el padrinatge de l’alumnat de 4t d’ESO amb el d’EI3
que feia anys que no es podia fer.

Pentabilities a ESO
Ens hem adherit a un nou programa que consta d’una aplicació per tal
d’analitzar els comportaments concrets dels alumnes per tal de demostrar
quines

habilitats

socioemocionals

tenen.

Gràcies

a

completar

el

qüestionari de l’aplicació que duran a terme alguns professors, es
definiran comportament concrets, ajudaran a crear un objectiu comú, clar
i compartit, facilitarà la recollida contínua d’evidències comportamentals
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per part dels observadors, es donarà feedback concret i basat en
evidències gràcies a un suport expert d’un especialista. L’objectiu és tenir
una base de dades prou àmplia, detallada i objectiva per tal de que es
pugui actuar eficientment en el grup classe.

RELACIONS EXTERNES
PREVISTES
Enguany planifiquem el següent conjunt d’activitats:

●

Participació en l’esport escolar a nivell de Badalona: bàsquet i rem.

●

Col·laboració amb Càritas Diocesana mitjançant la parròquia de Sant
Josep, a més de seguir el tema amb xerrades i formació diversa per als
alumnes.

●

Col·laboració amb les activitats que proposa l’Associació de veïns del
barri Progrés, si s’escau.

●

Entrevistes a persones reconegudes per la seva tasca enfront d’alguna
activitat cultural o esportiva d’àmbit local.

●

Continuar treballant per la conservació del medi ambient recollint
papers i piles per reciclar i adherint-nos a les campanyes adients (Apilo
XIII, per exemple).

●

Xerrades sobre diferents temàtiques d’interès per l’alumnat.

●

Participació a iniciatives d’obres socials.

●

Participació en la campanya de “Donació de sang” promoguda pel Banc
de Sang.

●

Participació en el programa “Alcohol y sociedad” els alumnes de 1r i 3r
d’ESO.

●

Setmana de la ciència, si s’escau.
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●

Representació Els Pastorets de Folch i Torras per part dels alumnes de
1r d’ESO.

●

Plantada d’arbres a la Serralada de Marina realitzada pels alumnes de 1r
d’ESO, si s’escau.

●

Participació en el programa proposat per la guàrdia urbana “Educació
Viària i mobilitat segura” adreçat als alumnes de 2n, 4t i 6è de primària.

●

Participació en el programa proposat pels Mossos d’Esquadra de
xerrades sobre els perills d’internet, l’alcohol, les drogues i la violència
de gènere.

●

Col·laboració amb tasques de classificació de menjar als magatzems del
Banc d’Aliments, després del gran recapte que es fa a finals de
novembre, si s’escau.

●

Col·laboració en la campanya de recollida de roba usada, calçat... de
GLORR Fundació, si s’escau.

●

Participació del Consell dels Infants de Badalona per part de 6è de
primària.

● Grup de parla activa amb alumnes de l’Escola Maregassa de Badalona,
per part de 4t d’ESO.
● Participació de 4t d’ESO en la primera jornada MEP de Badalona.

●

Altres.
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XERRADES, CONCURSOS,
ACTIVITATS....
CONCURSOS:
Premi literari Sambori Òmnium Cultural
Concurs Pica Lletres
Concurs de redacció Coca-Cola
Concurs literari Ficcions
Concurs ràdio Badalona
Concurs RetoTech_Fundación_Endesa

XERRADES:
Xerrada Alcohol y Sociedad 1r i 3r d’ESO
Xerrades proposades pels Mossos d’Esquadra
Xerrada sobre sexualitat a 5è, 6è i secundària.
Xerrada sobre perspectiva de gènere a mans de l’organització famílies lg a
5è i 6è.
Xerrada sobre l’epilèpsia 3r ESO
Xerrades orientació professional a 4t d’ESO
Tallers d’autoprotecció 6è i 4t d’ESO.
Xerrades de la Marató de TV3 a tot secundària.

TALLERS I ALTRES ACTIVITATS:
-

Teatre en anglès a Ed. Infantil
Obra teatre 2n i 4t EP
Obra teatre 3r ESO
Taller La casa solar fotovoltàica 4t ESO
Taller de l’aigua i energia solar 1r ESO
Setmana Ciència a ESO
Participació bàsquet solidari per la recollida d’aliments
Taller de vertebrats a la Serralada de Marina 1r ESO
Col.laboració amb el Banc de Sang, aprenentatge servei 3r
ESO
Col.laboració amb el Banc d’aliments
Col.laboració amb la fundació GLORR per a la recollida de roba
i calçat
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-

Teatre Els Pastorets 1r ESO
Tallers d’orientació professional per a 4t d’ESO
Participació en el programa proposat per la guàrdia urbana
Educació Viària i mobilitat segura adreçat als alumnes de 2n,
4t i 6è de primària.
Tallers de 1rs auxilis i autoprotecció 6è EP i 4t ESO.
Projecte desenvolupat al BDN-Lab: 5è, 6è, 1r i 2n ESO.

CELEBRACIONS
Durant aquest curs ens plantegem reprendre les celebracions que
tradicionalment es fan al centre, actualitzant-ne el format si s’escau.
Tots Sants, castanyada
Santa Cecília
Nadal i Patge Mustafà
Carnestoltes
Rams i Pasqua
Sant Jordi
Contes Mª Josep
Fem escola!
Festa de comiat de 4t ESO
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SORTIDES
Enguany les sortides que planegem pel curs són les següents i
algunes que encara queden per confirmar.

Educació Infantil
EI3
1r Trimestre
Parc forestal de Mataró
Pessebre vivent, edifici Progrés

2n Trimestre
Teatre La Maquineta, El batec del bosc
Granja Can Sala

3r Trimestre
Teatre en anglès,Puff, the magic dragon
Colònies a Can Moncau
Sortida a la platja
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EI4
1r Trimestre
Parc forestal de Mataró
L’Auditori
Pessebre vivent, edifici Progrés
2n Trimestre
Teatre La Maquineta, El batec del bosc
L’Aquari
3r Trimestre
Teatre en anglès, Puff, the magic dragon
Museu de Badalona
Colònies a Can Moncau
Sortida a la platja

EI5
1r Trimestre
Parc forestal de Mataró
L’Auditori
Cosmocaixa, Planetari Bombolla
Pessebre vivent, edifici Progrés
2n Trimestre
Teatre La Maquineta, El batec del bosc
Granja Can Sala
3r Trimestre
Teatre en anglès, Puff, the magic dragon
Parc Güell
Colònies a Can Ribas
Sortida a la platja
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Educació primària
PRIMER
1r Trimestre
Poble El Montseny
Pessebre vivent, edifici Progrés
2n Trimestre
Rucs a la Serralada Litoral
3r Trimestre
Visita al dimoni de Badalona
Colònies a Can Clarens
Sortida El Xaragall

SEGON
1r Trimestre
Poble El Montseny
Pessebre vivent, edifici Progrés
2n Trimestre
Rucs a la Serralada Litoral
3r Trimestre
Visita al dimoni de Badalona
Colònies a Can Clarens
Sortida El Xaragall
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TERCER
1r Trimestre
Galaxia saludable, fundesplai
Teatre. Vers per on
Públic a TV3
Pessebre vivent. Edifici carrer Progrés. Badalona
2n Trimestre
Teatre El Liceu
Parc eòlic Rubió
3r Trimestre
Colònies a Can Vilalta
Gnomopark

QUART
1r Trimestre
Galaxia saludable, fundesplai
Teatre. Vers per on
Públic a TV3
Pessebre vivent. Edifici carrer Progrés. Badalona
2n Trimestre
Teatre El Liceu
Parc eòlic Rubió
3r Trimestre
Colònies a Can Vilalta
Gnomopark
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CINQUÈ
1r Trimestre
Colònies a La Closa
Cosmocaixa, Tallers sobre l’univers i Planetari
L’Auditori
Pessebre vivent. Edifici carrer Progrés. Badalona
2n Trimestre
BDN Lab
Altres per confirmar
3r Trimestre
Altres per confirmar

SISÈ
1r Trimestre
Colònies a La Closa
Cosmocaixa, Tallers sobre l’univers i Planetari
L’Auditori
Pessebre vivent. Edifici carrer Progrés. Badalona
2n Trimestre
BDN Lab
Altres per confirmar
3r Trimestre
Altres per confirmar
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PRIMER

ESO

Deixalleria Tiana
Museu Història de Catalunya
Escola del Mar: Taller plàncton
Plantada d’arbres
Taller BDN Lab
Sortides pel barri
Sortida lúdica finals de curs
Girona: les llegendes
Cardona i Col·legiata
Colònies a Tamarit

SEGON
Coca-Cola
Visita al camp de la Penya
Pica Lletres
Cosmocaixa
Teatre Zorrilla, El mar ens crida
Sortides pel barri
Sortida lúdica finals de curs
Girona: les llegendes
Cardona i la Col·legiata
Colònies a La Molina

TERCER
Parlament de Catalunya
TV3
Cinema al Círcol
Depuradora
Pica Lletres (concurs lingüístic)
“Francophonie” EOI
Mostra de robòtica
Sortides pel barri
Sortida lúdica finals de curs
Colònia Vidal
Simon Coll i caves Vilarnau
Colònies a Camprodon
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QUART
TERSA - ecoparc
Sortides orientació professional: Cicles formatius Salesians de Sarrià,
Badiu jove, Saló de l’ensenyament…
Teatre Nacional de Catalunya
Regata de rem
Filmets
Sortides pel barri
Sortida lúdica finals de curs
Colònia Vidal
Simon Coll i caves Vilarnau
Viatge de fi de curs
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