


Distribuïm aquest Pla Anual en quatre blocs:

1. Acords de Coresponsabilitat.

2. Sortides i colònies.

3. Objectius i activitats de les comissions de treball 
no inclosos en els Acords de Coresponsabilitat.

4. Organització del Claustre.

Aquest Pla ha de ser aprovat per la majoria del 
Consell Escolar.



Acords de Coresponsabilitat

Per MILLORAR ELS RESULTATS ACADÈMICS ens proposem 
els següents objectius amb les activitats per tal d’assolir-los:

1.1.MILLORAR LA COMPRENSIÓ LECTORA

0 1.1.1. Realitzar  tallers “llegir per aprendre” a sisè. Dues 
sessions. 

0 1.1.2. Realitzar tallers treballant diferents estratègies de 
comprensió lectora a tercer, quart i cinquè. Una sessió. 

0 1.1.3. Dur a terme activitats sistemàtiques de comprensió 
lectora. 



1.2. ESTIMULAR EL GUST PER LA LECTURA

0 1.2.1. Dedicar trenta minuts diaris a la lectura.

0 1.2.2. Participació al concurs de lectura en veu alta.

0 1.2.3. Visita d’autors d’alguns llibres llegits.

0 1.2.4.Participació dels alumnes de CS a l’hora del 
conte.

0 1.2.5.Apadrinament lector dels alumnes de 6è als de 
P.5 

0 1.2.6. Afavorir la lectura compartida (pares-fills) d’Ed. 
Infantil i CI a través de la maleta viatgera.



1.3. MILLORAR  L’ORTOGRAFIA

1.3.1 Treball sistemàtic del dictat als cicles inicial i 
mitjà.

1.4.MILLORAR EL CÀLCUL MENTAL  I LA RESOLUCIÓ 
DE PROBLEMES

0 1.4.1 Dedicar una sessió setmanal a fer problemes de 
càlcul global “El quinzet”.

0 1.4.2 Dur a terme sessions de càlcul amb temps 
controlat periòdicament.

0 1.4.3. Dedicar una sessió setmanal a la resolució de 
problemes. 

0 Formació FIC del professorat: Resolució de problemes 
a Ed. Infantil i Primària. 



Per MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL ens proposem els 
següents objectius amb les activitats per tal d’assolir-
los:

2.1. POTENCIAR I FACILITAR LA PARTICIPACIÓ I LA 
INTEGRACIÓ DE LES FAMÍLIES

0 2.1.1. Fomentar la participació de les famílies en 
activitats en horari lectiu i no lectiu.

0 2.1.2. Potenciar la participació de les famílies en les 
activitats programades per l’AMPA.

0 2.1.3. Potenciar el treball de les tutories.

0 2.1.4.  Difusió d’informació a través del correu 
electrònic de les famílies.

0 2.1.5. Informació i difusió de les activitats del centre a 
través del WEB.



2.2. PROMOURE LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS 
ENTRE ELS ALUMNES

0 2.2.1. Pla de reutilització de llibres de text.

0 2.2.2. Col·laboració i acords econòmics en l’adquisició 
de llibres de text.

0 2.2.3. Biblioteca oberta  de dilluns a dijous de 16:30h 
a 17:30h.

0 2.2.4. Participació en el Pla Català de l’Esport.

2.3. FOMENTAR LA COL·LABORACIÓ AMB LES 
ENTITATS LOCALS

0 2.3.1. Visitar les diferents entitats i serveis locals: 

Biblioteca, consell Comarcal, Ajuntament...

0 2.3.2. Participar en les activitats tradicionals 
programades per les entitats locals.



Sortides i colònies

EDUCACIÓ INFANTIL

1r. Trimestre

0 P-5 : 08 d’octubre. ZOO de Barcelona

2n. Trimestre

0 P-5 : 10 de març. Visita a Verdú. Taller de ceràmica
0 P-3 i P-4: 11 de març. Granja Escola “Ull de bosc” a Gimenells.

3r. Trimestre

0 Tot el Cicle: 27 de maig. Sortida a Calders (casa de colònies)



CICLE INICIAL

2n. Trimestre

0 Tot el cicle: 17 de març. Visita a les coves de L’Espluga i al Museu del vidre de 
Vimbodí.

3r. Trimestre

0 Tot el cicle: 26 i 27 de maig. Colònies a L’Hospitalet de l’Infant.

CICLE MITJÀ

1r. Trimestre

0 Tot el cicle: 16 d’octubre. Aquàrium de Barcelona.

2n. Trimestre

0 Tot el cicle: 18 de març. Visita a la fàbrica El Pastoret de Sant Guim de Freixenet.

3r. Trimestre

0 Tot el cicle: 1,2 I 3 de juny. Colònies a Llafranc.



CICLE SUPERIOR

2n. Trimestre

0 Tot el cicle: Data per concretar. Sortida a la neu. Port del Comte
0 Tot el cicle: 11 de març. Visita a TV3 i al Parlament (Barcelona)

3r. Trimestre

0 Tot el cicle: 1,2 i 3 de juny. Colònies a Can Castellar. Vallgorguina.

Nota:
0 Al llarg del curs tots els cicles faran sortides a Tàrrega:
0 Biblioteca, Teatre Ateneu, exposicions diverses, Mossos d’Esquadra, visites 

pel barri, Associació Alba, Ajuntament, Consell Comarcal, Cal Trepat …



Objectius i activitats de les 
comissions de treball no inclosos 

en els Acords de Coresponsabilitat

COMISSIÓ DE FESTES

Organització i avaluació de les activitats i festes tradicionals 
següents:

0 La Castanyada.

0 Festival de Nadal.

0 Dia de la Pau.

0 Carnestoltes.

0 Sant Jordi.

0 Fi de curs



ESCOLA VERDA

0 Vetllar per la sostenibilitat del centre.

0 Planificació i seguiment de l’hort escolar.

0 Adequació dels espais enjardinats de l’escola.

0 Fomentar i fer un seguiment del consum de fruita a 
l’escola: “Els dimecres esmorzem fruita”

0 Control de la recollida selectiva de residus.

0 Vetllar per la neteja del centre.



COMISSIÓ D’INFORMÀTICA

0 Actualitzar els programes informàtics existents i instal·lar 
programari nou.

0 Assistir al Seminari de coordinació TAC i a les Jornades 
Tècniques impulsades per l’àrea TAC de la zona.

0 Continuar amb l’elaboració del PLA TAC del centre.

0 Facilitar la informació necessària al claustre per a la utilització 
educativa de programes i equipaments informàtics en les 
diverses àrees curriculars.

0 Controlar el manteniment del equips i dels perifèrics informàtics 
del centre.

0 Seqüenciació dels continguts del Paint als diferents Cicles seguint 
les Competències Bàsiques de l’àmbit de les TIC a Primària.

0 Continuar publicant les activitats que es realitzen al Centre als 
diferents Blocs del Cicles per tal de tenir-los actualitzats. 
Mantenir actualitzat el Web principal del centre.

0 Formació. Taller d’aplicacions de Google adreçat al professorat.



COMISSIÓ LINGÜÍSTICA

Biblioteca: 

0 Organització horari préstec alumnes.

0 Catalogació de llibres de nova adquisició.

0 Organització i distribució del fons bibliogràfic.

0 Programació d’activitats i concursos.

Altres:

0 Continuïtat de l’activitat del REFRANYER.

0 Ràdio Tàrrega: Gravació programes i visites per cursos.

0 Actualització de les biblioteques d’aula.

0 Coordinar la celebració de Sant Jordi juntament amb la 
Comissió de Festes.



Organització del Claustre

Els cicles són els encarregats de portar a terme les 
activitats corresponents per tal d’assolir els objectius 
proposats en els blocs anteriors a través de la seva 
participació en cadascuna de les comissions 
esmentades.

Cal remarcar la Comissió d’Organització formada per 
l’Equip directiu, les coordinadores de cada Cicle i els 
coordinadors de cada comissió de treball. Aquesta 
Comissió proposa i al mateix temps recull els objectius i 
les activitats de millora del centre, abans de ser 
presentats al Claustre i al Consell Escolar.


