PROGRAMACIÓ GENERAL DE CENTRE
curs 2020 - 2021

Dades del centre
FEDAC – Gironella
C/ Sant Joan Baptista de la Salle, núm. 2

93.825.04.26
08680 Gironella

CANALS DE COMUNICACIÓ
e-mail: fedac.gironella@fedac.cat
GRUP DIFUSIÓ: 673 389 176 (cal tenir gravat a contactes aquest número per rebre les informacions)

http://www.gironella.fedac.cat
NOVA WEB!
fedacgironella.clickedu.eu → PLATAFORMA DE GESTIÓ I COMUNICACIÓ
INSTAGRAM @fedacgironella
FACEBOOK @EscolaFEDACGironella
TWITTER @FEDACGironella

Estructura escolar
EDUCACIÓ INFANTIL
grup petits: I3 I4 I5

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
grup mitjans: P1 P2 P3
grup grans: P4 P5 P6

EQUIP DIRECTIU
Directora general
Directora pedagògica
Cap d’estudis
Coordinadora Recerca i Sentit

Eli Serra
Laura Palà
Cristina Estruch
Remei Villegas

Estructura acadèmica
PETITS

NIVELL

TUTOR/A

I3

Ivet Sibila

I4

Ester Arilla

I5

Ariadna Rabat / Cristina Estruch

Coordinadora IVET SIBILA
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MITJANS

P1

Nuri Rusiñol

P2

Maite Rusiñol

P3

Nuri Comellas

Coordinadora MAITE RUSIÑOL
GRANS

P4

Dolors Selga

P5

Imma Espelt

P6

Remei Villegas

Coordinadora IMMA ESPELT

ALTRES MESTRES DEL CENTRE

Anna Ferrer, Laura Palà, Gisela Racero, Eli Serra

PSICÒLOGA DEL CENTRE
Queralt Folch (dilluns)

COMISSIÓ D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Vetlla pel procés d’aprenentatge dels alumnes amb dificultats.
La formen la psicòloga, la directora pedagògica, la cap d’estudis i les coordinadores de cicle.

Consell escolar
Presidenta

Eli Serra

Representants de la
titularitat

Imma Espelt
Mª Àngels Gatnau
Cèlia Simon

Representants del
professorat

Ester Arilla
Nuri Comellas
Nuri Rusiñol
Maite Rusiñol

Representants de pares dels
alumnes

Miquel Dalmau
Imma Capdevila
Montse Marsinyach

Representant de l’AMPA

Eva Coma

Representant PAS

Imma Roca
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AMPA
CÀRRECS

MEMBRES DE LA JUNTA

President

Miquel Dalmau

Vicepresidenta

Judith López

Secretària

Mercè Company

Tresorera

Adela Duran

I3 Gisela Galera / Miriam Oró
I4 Adela Duran
I5 Xènia Romera
P1 Sílvia Pajares
P2 Miquel Dalmau
P3 Eva Coma
P4 Mercè Company
P5 Olga Soto
P6 Judith López

email AMPA:

ampa.gironella@fedac.cat
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Calendari escolar
Inici classes
Finalització classes

VACANCES

Nadal
Setmana Santa

14 setembre 2020
22 juny 2021

del 22 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos.
del 29 de març al 5 d’abril, ambdós inclosos.

DIES FESTIUS DINS DEL CALENDARI ESCOLAR
El Pilar
Tots Sants
La Constitució
La Immaculada
Festa del Treball

12 octubre
01 novembre
06 desembre
08 desembre
01 maig

El calendari escolar preveu que cada escola pugui establir tres dies de lliure disposició, més un
corresponent a la festa local que se celebra a l’estiu, i jornada intensiva durant el curs escolar,
d’acord amb l’aprovació del Consell Escolar.

DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ
Divendres, 30 d’octubre de 2020
Dilluns, 7 de desembre de 2020
Dijous, 3 de juny de 2021
Divendres, 4 de juny de 2021

FESTA LOCAL GIRONELLA
Dilluns, 26 d’abril de 2021

JORNADA INTENSIVA (matinal)

Dilluns, 21 de desembre de 2020
Del 14 al 22 de juny de 2021, ambdós inclosos

Horari adaptat a les mesures COVID
Grup petits → entrades i sortides: PORTAL DEL PATI (Pl. Pi i Margall)
8:50 – 12:50 h

Activitats CURRICULARS I COMPLEMENTÀRIES

12:50 – 14:50 h

Servei de MENJADOR

14:50 - 16:50 h

Activitats CURRICULARS I COMPLEMENTÀRIES
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Grup mitjans i grans → entrades i sortides: PORTA MESTRES i PORTA SECRETARIA (C/La Salle)
9 – 13 h

Activitats CURRICULARS I COMPLEMENTÀRIES

13 – 15 h

Servei de MENJADOR

15 – 17 h

Activitats CURRICULARS I COMPLEMENTÀRIES

Activitats
29 octubre 2020
últims dies de desembre 2020
26 març 2021
23 abril 2021
28 maig 2021
29 maig 2021

Castanyada
Celebració Nadal (veure programa que s’aproximin dates)
Anunciata (festa de l’escola)
Certamen literari
Festival fi de curs
Fi de curs

Coescolars organitzades pel centre
CORAL JAM(NOVETAT!!!)
(P1 - P3)

dijous
de 14 a 15h

ORDINOGRAFIA
(P4 - P6)

dimarts
de 14 a 15h

CREC
(P4 - P6)

dijous quinzenal (veure calendari)
de 14 a 15h

KIDS & US
(I3 a P2)

dimarts / dimecresde 14 a 15h (a
concretar segons nivells i grups) de
setembre a juny

Serveis
●
●
●
●

Servei psicopedagògic
Acollida matinal
Menjador
Exàmens de Cambridge

●
●
●
●

Formació
CHROMEBOOKS
Extraescolars adults
Happy tuesdays

●
●

Servei informàtic
Auxiliar de Conversa
Anglesa
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Àrees curriculars i complementàries
EDUCACIÓ INFANTIL 2n cicle
CURRICULARS

COMPLEMENTÀRIES

Descoberta d’un mateix i dels altres
Descoberta de l’entorn
Comunicació i llenguatges

Artic
Piscina
Underground
Oratòria
Escacs

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
CURRICULARS

COMPLEMENTÀRIES
P1 / P2 / P3

Llengües: català (llengua de l’escola) / castellà
/ anglès
Naturals / Socials
Educació artística: música / visual i plàstica
Educació Física
Matemàtiques
Tutopia

●
●
●
●
●
●

Piscina (P1 - P2 - P3)
Artic (P1 - P2 - P3)
Underground (P1 - P2 - P3)
Oratòria (P1 - P2 - P3)
LEM (P1 - P3)
Aprenem jugant (P2)
P4 / P5 / P6

●
●
●
●
●

Piscina o aprenem jugant
Artic
Underground
Oratòria
LEM

Projectes d’escola
El SEGELL SMART és una acreditació d’innovació i
excel·lència educativa pels centres escolars creat per
Fundació Tr@ms, Gestió Integral, certificat per la UOC i
amb una línia de finançament per Caixa d’Enginyers.
L’objectiu del SEGELL SMART, consisteix en establir
un marc comú per desplegar en els centres educatius
un alt nivell de qualitat educativa i innovació, amb una
òptica global d’actuació i tot des d’un acompanyament
expert en cadascuna de les seves fases.
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Recollida selectiva, programa “Fruita a les escoles”, dia
de la fruita, utilització de carmanyoles i/o boc'n rolls,
reducció de documents impresos, recull de dades
meteorològiques, recollida de taps solidaris, hort
escolar, compostatge, delegats verds, projecte
gallines...
Considerem la necessitat d’alfabetitzar digitalment els
infants ajudant-los a seleccionar, processar i organitzar
la informació. A les aules d’educació infantil utilitzem
Bee-Bots amb la finalitat d’introduir els nens i nenes en
la robòtica i el llenguatge computacional. A l’alumnat
de 1r i 2n se’ls inicia en les eines de l’entorn google.
A partir de 3r de primària, tots els alumnes de l’escola
disposen d’un ordinador Chromebook d’ús individual.
Els alumnes s’introdueixen en el Chromebook i en les
eines de l’entorn G Suite (Google for Education) i
aprenen a crear documents, presentacions, fulls de
càlcul, classroom, jamboard...
D’altra banda, tots els alumnes de FEDAC Gironella
disposen d’un correu electrònic amb domini FEDAC i,
des de l’escola, s’acompanya en la formació i l’ús
d’aquest recurs.
Al cicle d’educació infantil promovem l’aprenentatge de
l’anglès dedicant-hi dues hores setmanals a l’aula. A
través dels contes, els jocs, les activitats TPR i els
projectes europeus, els alumnes tenen la primera presa
de contacte amb aquesta llengua.
A l’etapa de primària, incrementem una hora a la
setmana la docència en llengua anglesa respecte a
l’anterior etapa: dues hores formen part de l’horari
lectiu i una hora d’anglès com a activitat
complementària. A l’etapa dels grans (de 4t a 6è de
primària), l’alumnat reforça el seu aprenentatge amb la
pràctica per als exàmens oficials de Cambridge Young
Learner English Exams.
FEDAC Gironella és, dins de la FEDAC, escola Far del
projecte LeaderInMe (LEM). Això implica que tot el
personal docent i PAS de l’escola ha realitzat la
formació sobre els 7 Hàbits de la gent altament
efectiva. L’objectiu d’aquest projecte és introduir el
treball dels 7 Hàbits a totes les etapes i cursos de
l’escola, creant un ambient de proactivitat i sinergies al
centre amb la finalitat de viure una vida més plena.
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Comissió de recerca i sentit
OBJECTIU: Promoure i orientar l’acció educativa de l’escola per tal d’apropar a tots els
membres de la Comunitat Educativa els valors fonamentals que afavoreixen la construcció
integral (humana i cristiana) capaç de sentir inquietuds i reptes davant la realitat quotidiana.
ACTIVITATS:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

CREC
Projecte d’Interioritat: respiracions
Anunciata : FESTA DE L’ESCOLA
Treball d’aula i/o celebracions: Advent – Nadal / Quaresma – Pasqua
Bon dia
Potenciar els valors humans
Diada de la Pau
Campanyes solidàries
Missions FEDAC
Festivitat Pare Coll
EMMAÚS

Avaluació
LLIURAMENT D’INFORMES
EDUCACIÓ INFANTIL
1r trimestre: Del 14 al 18 de desembre de 2020
3r trimestre: 25 de juny de 2021
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r trimestre: Del 14 al 18 de desembre de 2020
2n trimestre: 25 de març de 2021
3r trimestre: 25 de juny de 2021

Proves Departament d'ensenyament


4-5-6 maig de 2021 → COMPETÈNCIES BÀSIQUES P6
dates pendents de publicació → AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA
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Excursions
EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA
*Degut a la situació actual derivada pel COVID ens veiem obligats a seguir tots els
protocols establerts pel Departament de Salut i Ensenyament i per tant, reduïm les
activitats on hi hagi contacte amb altres centres i/o alumnes. Intentarem poder fer les
colònies i el viatge de P6. Des de l’escola estem treballant per poder garantir sortides
i activitats al nostre entorn proper: Gironella.
2n trimestre

3r trimestre

D’I3 a P4
17 - 18 - 19 març 2021
Colònies a la Carral
El Miracle

Viatge final d’etapa P6
dates a concretar

P5
17 - 18 - 19 març 2021
Colònies a Gombrèn
Gombrèn

ALTRES SORTIDES
P5 → 
Aplec Sant Francesc Coll (Manresa), dijous 29 d’abril o dijous 6 de maig d’abril de
2021

Teatre d’anglès (CRP)
Setmana de 12 al 16 d’abril → data a concretar
Obra teatral coordinada amb el CRP del Berguedà
-

Little Red Rocks (Ed Primària)
Pinocchio (Ed. Infantil)

Lloc: Escola
Horari: a concretar
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Higiene i salut
Aquest curs 20-21 ens regim a les instruccions marcades pel Departament de Salut i
Escola:
Què heu de tenir en compte a diari abans d’accedir al centre educatiu?
● L’alumne/a no pot tenir una temperatura superior als 37,5o ni haver reduït la
temperatura amb antitèrmics.
● L’alumnat més gran de 6 anys hi ha d’entrar amb la mascareta ben posada.
● L’alumne/a no pot tenir cap d’aquests símptomes:
○ Febre o febrícula
○ Tos
○ Dificultat per a respirar
○ Mal de coll
○ Congestió nasal
○ Vòmits o diarrees
○ Mal de cap
○ Malestar
○ Dolor muscular
Tanmateix, els alumnes, per respecte a unes normes elementals de convivència, no han
d’assistir a l’escola sí:
● Estan malalts
● Quan pateixin alguna malaltia de caire infecciós, encara que sigui lleu: conjuntivitis,
diarrea, erupcions a la pell, febre, quan tenen polls...
● I amb una manca d’higiene personal.
L’escola es reserva el dret de demanar un certificat mèdic als nens i nenes que tot sovint
faltin a l’escola per malaltia.
En cas de malaltia mentre són a l’escola s’avisarà a la família per tal de recollir-los.
A principi de curs cal portar:
● 1 paquet de tovalloletes (educació infantil)
● 1 caixa gran de mocadors (tissues) per deixar-lo a l’aula.
● 1 paquet de mocadors de paper (motxilla i bata).
● 1 cantimplora (marcada amb el seu nom) dins la motxilla.
Nota: L’escola no administrarà cap medicament sense prèvia autorització mèdica
especificant la dosis i l’horari que s’ha d’administrar.
SALUT
Els alumnes
Sanitat.
·
·
·

s’acolliran al programa de salut escolar que determina el Departament de
Revisió Dental a 1r i 6è
d’E.P
Administració de vacunes a 6è d’E.P
Educació sexual a 6è d’E.P

Escola Concertada per la Generalitat de Catalunya
C/Sant Joan Baptista de la Salle, 2 08680 GIRONELLA – T. 938 250 426 – fedac.gironella@fedac.cat – www.fedac.cat/gironella

Famílies, recordeu…
●
●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●

Cal conèixer, acceptar i respectar el model educatiu de l’escola. Us preguem feu
una bona lectura dels fulls d’informació i/o correus electrònics que se us fan arribar.
Recordeu que heu de col·laborar des de casa amb les normes bàsiques
d’educació i objectius de l’escola.
Per qüestions d’organització del centre, truqueu amb prioritat: a les hores de pati,
si voleu parlar amb el/la tutor/a del vostre fill/a.
Per tractar aspectes pedagògics o personals de l’alumne preguem que us dirigiu a
la tutora, prèvia sol·licitud d’entrevista.
No ens cansarem d’afirmar que només podrem realitzar una bona tasca educativa si
hi ha comunicació entre els mestres i les famílies. Un i altre estaments ens
necessitem per donar una formació més completa als alumnes. Disposem de
l’agenda escolar a Educació Primària. Respectem-la tant com puguem i utilitzem-la
per comunicar-nos família-escola (les comunicacions s’han de signar tant per part
de la mestra com per part de la família conforme s’han llegit).
Aquest curs, l’escola obre les portes d’entrades a l’hora estipulada segons el pla
d’obertura, per tant no es farà responsable dels nens/es que arribin abans.
Els alumnes entraran sols per l’entrada corresponent ja que no faran fila i
entraran directament a la classe. Si un alumne/a arriba tard ha d’entrar per
secretaria (C/La Salle).
Es prega màxima puntualitat a les entrades i sortides. Els alumnes que arribin tard
reiteradament, primer rebran un avís i posteriorment tindran una sanció.
Cal respectar l’horari de classei el de visita als professors.
Evitar demanar informesfora dels horaris establerts.
És important no oblidar-se res a classe, donat que l’escola romandrà tancada un
cop acabin les activitats escolars.
Tots els alumnes han de portar la bata de l’escola.
És obligatori l’ús del xandall de l’escola per fer Psicomotricitat o Educació Física.
El tercer dia que un alumne/a no compleixi aquesta norma no podrà fer
piscomotricitat o eduació física.
S’ha de portar el xandall de l’escola en totes les sortides i teatres (en cas de no
ser així, s’avisarà).
La feina realitzada a casa cal que tingui una bona presentació. Tanmateix, convé
que els pares controlin el compliment de l’horari extraescolar, l’estudi i l’agenda.
Considerem que també és una feina quan se’ls demana que portin material de casa.
Quan un alumne/a no assisteixi a una sortida (per malaltia, mal comportament,
causa major,...) un cop pagada, de l’activitat se li retornarà el % de l’import que
l’empresa externa tingui estipulat i l’escola retornarà un 80% del transport.
Si una sortida no es paga dins el termini establert, l’alumne/a no podrà assistir a dita
sortida.
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●
●

Les faltes d’assistència a classe cal que siguin notificades pels pares a cada
tutor/a.
Tant les sortides com les excursions es cobraran via bancària en el rebut del
mes anterior a la data de l’activitat.

Normes de convivència
La concreció dels conceptes de convivència i disciplina a l’escola és part fonamental del
Projecte Educatiu, pel fet d’ésser la definició i manera d’entendre les relacions personals,
base i condició de tot el procés educatiu.
OBJECTIUS
● Potenciar i mantenir una actitud de respecte mutu i de correcció en el tracte, que
faci possible un clima d’equilibri.
● Estimular les conductes d’ordre mitjançant una definició precisa del treball escolar i
de totes les activitats educatives.
● Animar per mitjà de tots els tutors i professors, la bona educació dels alumnes, les
bones maneres, el vocabulari, les formes de bona cortesia...
Aconseguir a tota l’escola un estil de convivència i unes formes de relació que
manifestin els “valors” que volem transmetre i que constitueixen un estímul a la
formació personal i, alhora, un testimoni dels uns vers els altres.

LÍNIES D’ACCIÓ

PRINCIPIS BÀSICS:
Ordre → El treball ben fet
Convivència → Comprensió i acceptació vers un mateix i els altres, respecte i amabilitat.
Aquests dos principis que donen vida a l’escola, són motivats pels tutors i recolzats per tot
l’equip de professors del claustre, convençuts que l’ordre és un objectiu i una necessitat de
la convivència, i que s’ha de plantejar des d’una perspectiva personal i individual.
L’ordre és també un valor en el camp comunitari; és per això que des de l’escola eduquem
en aquest aspecte, conscients de la importància que té la seva projecció en els àmbits
familiar i social.
DISCIPLINA
És el conjunt de mitjans utilitzats pel mestre per tal que l’alumne adquireixi, gradualment,
consciència de la seva responsabilitat en la manera d’actuar.
Fem seguiment del compliment de les normes d’ordre i convivència, sense caure, però, en
la temptació del perfeccionisme, que ens porti a la rigidesa i a l’arbitrarietat.
La norma serà sempre un mitjà al servei dels objectius de treball, de formació i de
convivència. No l’entenem com una finalitat en ella mateixa.
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La preocupació per aconseguir un bon nivell de disciplina personal en els alumnes és una
responsabilitat de tots els professors però implica també als alumnes, els quals esdevenen
testimonis i exemples dels companys, sobretot en relació als més petits.
“Que la teva paraula sigui un instrument de comunicació i diàleg, no l’empris ni per
insultar ni per dir paraules grolleres. Respecte als teus companys, sobretot els més
petits.”
FALTES I SANCIONS
L’aplicació de sancions s’ajustarà d’acord amb la gravetat de la falta, al que estableix la
NOF (Normes d’Organització i Funcionament). Respecte les sancions, procurem que siguin
sempre amb la màxima objectivitat. La sanció l’entenem com una mesura excepcional que
serveix per fer front a una situació anòmala. Anirà sempre acompanyada d’una reflexió per
part de l’educador sobre la millor teràpia per superar les causes de les faltes.
Les sancions proposades per l’escola s’han de respectar i acceptar des de casa (es
recomanable no qüestionar-les).

Normes i orientacions del servei de menjador i pati
●
●

●
●
●
●

●

Els alumnes d’EDUCACIÓ INFANTIL i MITJANS, cal que portin una BATA per
canviar-se a l’hora de dinar.
Els DILLUNS s’ha de portar una bossa de roba amb:
Educació infantil → PITET GRAN DE ROBA
Educació primària → TOVALLÓ
TOT MARCAT AMB EL NOM!
Els alumnes d’EDUCACIÓ PRIMÀRIA ENS RENTAREM LES DENTS CADA DIA, per
tant, cal portar RASPALL I PASTA DENTIFRÍCIA.
Si un alumne/a no pot menjar algun aliment per PRESCRIPCIÓ MÈDICA, cal que ho
comuniqui al tutor portant una autorització signada pels pares.
Quan tingueu PROBLEMES GASTROINTESTINALS, podeu demanar DIETA!
Comuniqueu-ho al tutor a les 9h del matí (via agenda o telefònicament).
Els alumnes que només utilitzin el SERVEI DE MENJADOR ESPORÀDICAMENT cal
que tinguin cura de portar: tovalló, raspall de dents i pasta dentifrícia dins una
bossa, ja que d’aquesta manera podem treballar els hàbits que ens hem proposat.
RECORDEU QUE CAL COMPRAR TIQUET!
Si un alumne/a es queda a dinar un dia esporàdic cal que s’avisi com a màxim el dia
que es desitgi el servei abans de les 9:15h (a secretaria o telefònicament).

S’oferiran tallers de:


NADAL / SETMANA SANTA / ÚLTIMS DIES DE JUNY / JULIOL / SETEMBRE
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