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INTRODUCCIÓ 
 
Els objectius de centre del curs 2020-21 estan condicionats de forma molt directa pels 
efectes de la pandèmia que van portar al tancament del centre al març de 2019. 

El curs 2020-21 ha començat també condicionat per la situació sanitària que ens ha plantejat 
un escenari per a tot el curs d’ "Ensenyament  presencial de tots els alumnes de tots els 
nivells amb  un pla de contingència per situacions de confinament parcial o total del 
centre". Aquesta obertura inclou la prestació del servei de menjador i acollida que permet  
la conciliació laboral de les famílies. Es permet també la realització d'activitats extraescolars. 

Amb els condicionants dels efectes de la pandèmia sobre el curs 2019-20 i  l’obertura 
presencial pel 2020-21 s'han definit els objectius d'aquest curs que són els següents: 

1 - Revertir el possibles efectes negatius que el tancament del centre al 3r trimestre del curs 
2019-20 hagi pogut  provocar en els alumnes a nivell acadèmic, a nivell emocional i a nivell  
econòmic.  

1.1 Tornar a la normalitat laboral i contractual de tota la plantilla del centre. 

1.2 Mantenir els nivells de matrícula ordinària que es va veure afectada en algun curs  per 
la impossibilitat de la celebració de la Jornada de Portes Obertes de 2019-20 programada tot 
just en els primers dies del confinament. 

1.3 Realitzar els actes ajornats per la situació sanitària del curs 2019-20 com podria ser l'acte 
de graduació del alumnes de 2n de batxillerat de la promoció 2018-2020. 

2 - Aplicar el Pla d'Organització de Centre per al curs 2020-21 com a document base per tot 
el curs i que complementarà/substituirà a la PGA que es presenta cada curs.  

 2.1 Complir de manera rigorosa el protocols higiènics sanitaris per fer del centre un espai  
segur, tot adaptant-los a l’evolució de la situació sanitària. 

2.2 Mantenir la qualitat educativa tot adaptant els objectius, procediments i estratègies 
educatives a les noves condicions que pugui provocar la situació sanitària. Cuidar 
especialment els cursos finalistes com 2n de batxillerat que es sotmeten a les proves PAU, 
que els permetrà accedir a les carreres universitàries triades en primera opció. Oferir horaris 
més complets d'atenció a tots els alumnes que puguin trobar-se en situacions de 
confinament. 

2.3 Complir el pressupost per 2020-21. Aquest pressupost es caracteritza per l'austeritat, la 
congelació de quotes per a les famílies i les ajustades inversions. En el capítol d’inversions  
només s'han mantingut dues partides pressupostàries. La primera per millorar la 
connectivitat del centre necessària en un possible escenari d'ensenyament online i la segona 
en el capítol de despeses COVID-19 (equipament, personal i fungibles).     

2.4 Cuidar el clima emocional d'alumnes i professors. 
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2.5 Mantenir l'estabilitat laboral de tot el personal del centre. 

2.6 Mantenir el centre obert amb els mínims confinaments possible.     

2.7 Revisar i prorrogar per a un curs més el Pla Estratègic de centre 2019-2023 tot 
adaptant-lo a la nova situació. 

Els objectius que apareixen a la PGA van acompanyats d'un comentari sobre el grau de 
compliment del passat curs i amb la indicació de si es van assolir, es mantenen o si queden 
anul·lats per el curs 2020-2021. 

Tot l'anterior es resumeix en un únic i gran objectiu: 

Tornar a la normalitat prèvia a la situació COVID-19 tot superant els efectes negatius 
provocats per la pandèmia. El curs 2020-2021 ha de ser el de l'estabilització i el curs 2021-
2022 ha de ser el de la tornada al creixement i el del desenvolupament de nous projectes. 

Per aconseguir aquests objectius necessitem la col·laboració de tota la Comunitat Educativa 
que aquest curs més que mai expressa el nostre lema: “UNITS!” 

La Programació General Anual i el Pla d’organització de centre pel curs 2020-2021 han estat 
informats al Consell Escolar.  

            Tarragona, 15 d’octubre 2020 
 

 

1. LA NOSTRA ESCOLA 
 

● El Col·legi Santa Teresa de Jesús, present a Tarragona des de 1879 i situat a l'edifici actual 
des de 1923, realitza una missió d'Església i servei a la societat. Té com a finalitat 
l'educació integral dels alumnes, segons una concepció catòlica de l'home i de la vida. 

 

● Pertany a la Fundació Escola Teresiana (FET), Entitat Titular i última responsable del 
Col·legi i que fonamenta la seva tasca educativa en SANT ENRIC D'OSSÓ, fundador de la 
Companyia de Santa Teresa de Jesús, qui va definir un estil pedagògic i uns valors 
educatius inspirats en Santa Teresa de Jesús. 

 

● Els principis pedagògics es troben descrits en el document Identitat de l’Escola Teresiana 
(Caràcter propi de la Companyia Santa Teresa de Jesús per als centres de la Fundació 
Escola Teresiana) i al Projecte Educatiu Institucional (PEI). 

 

● Els principis de la identitat de l’Escola Teresiana es concreten en el Projecte Educatiu 
Institucional (PEI), que recull les línies mestres de l’Educació Teresiana. El Pla Estratègic 
de la FET 2018-2022 assenyala les prioritats en les àmbits organitzatius (Direcció General, 
Pastoral, Pedagogia, Formació - Persones, Projectes i Administració). El Projecte Educatiu 
de Centre inclou els diferents plans educatius - pastorals que orienten l'acció educativa al 
llarg del període escolar de l'alumne i que es concreten cada any en la Programació 
General Anual, elaborada a principi de curs per tots els estaments de la Comunitat 
Educativa. 
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● S'organitza i viu en Comunitat Educativa: l'entitat titular, els alumnes, els professors, els 
pares i el personal d'administració i serveis participen en la vida de l'escola segons les 
funcions pertinents. El Reglament de Règim Interior del Col·legi Santa Teresa de Jesús 
regula la participació i les funcions dels diferents estaments. 
 

● Educa, actualment, 846 alumnes, distribuïts en : 
- 4 unitats del Primer Cicle d'Educació Infantil (0-3 anys). 
- 6 unitats del Segon Cicle d’Educació Infantil (3-6 anys). 
- 12 unitats d'Educació Primària. 
- 8 unitats d'Educació Secundària Obligatòria. 
- 4 unitats de Batxillerat. 
- 1 unitat SIEI. 

 

2. OBJECTIUS I PRIORITATS CURS 2020-21 
 

2.1 OBJECTIU GENERAL - LEMA DEL CURS 

El nostre objectiu continua sent el mateix que els dos últims cursos: 

‘Generar una nova forma de relació amb Déu, amb els altres i amb la realitat.’ 

Aquest objectiu es sintetitza en un lema per a cada curs i que han estat: 
2018-2019 – “Cuidem” 
2019-2020 – “Revolucionem” 
2020-2021 – “Units” 
 

Les claus per treballar aquesta “nova forma de relació” en aquests últims cursos han estat: 

2018-2019 2019-2020 2020-2021  

Noves formes de relació, 
com cuidar-se amb donació i 
entrega. 

Noves formes de relació, com 
interconnexió i el que jo faig 
afecta als altres (7R). 

Noves formes de relació, 
com relació que és 
inclusió, reconciliació, 
acollida de la diversitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Panes i peces.” Mc. 6, 34-44 “Algo nuevo está brotando, ¿no 
lo notáis?" Is. 43, 19 

“Si (sólo) amamos a los 
que nos aman ¿qué mérito 
tenemos?” Mt. 5, 46-48 
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Mantenim el mateix objectiu perquè volem continuar aprofundint en aquesta nova forma de 
relació que incideix en la inclusió, la reconciliació i l’acollida de la diversitat. Per tot això, el 
nostre lema és UNITS. 

 
UNITS d’únics/es, cadascun/a som diferents, irrepetibles...  
UNITS implica relació, que junts som més, és trobada i acollida en la diversitat.  
UNITS perquè quan ens unim som capaços de superar les nostres diferències, d’incloure’ns, 
de fer-nos més forts. Som capaços de reconciliar-nos i d’estimar d’una altra manera. Per 
això, hem triat com a inspiradora i com a repte la Paraula de Déu: “Si (sólo) amamos a los 
que nos aman ¿qué mérito tenemos? Mt 5, 46-48” perquè el mèrit com a cristians està en 
estimar. Estimar als diferents, als exclosos, estimar en tota la seva diversitat i a tota la 
diversitat, estimar que implica reconciliació. Simplement estimar perquè només així podem 
anar fent vida i realitat el nostre objectiu i el que és més important el Regne de Déu.  
 
Si ens fixem en el logotip, s’incorporen elements d’anys anteriors: les mans diferents que 
abracen, el món (que volem transformar, renovar i seguir cuidant), els cors i els estels (el 
somni de Déu i el nostre somni), les fulles verdes (l’ecologia integral). I aquest curs   
incorporem la corda, feta de milers de fils, quans més fils més força. Cada fil som cadascú de 
nosaltres. Un sol fil pot trencar-se ràpid, molts fils es fan resistents. Aquesta corda és la força 
de tots quan tenim un objectiu comú. 
  

 

La proposta pedagògic - pastoral consisteix en plantejar l’objectiu com un gran Projecte de 
Comprensió: amb un tòpic generatiu, fils conductors i metes de comprensió. Com el curs 
passat el nostre desig és que tot el que fem i visquem en aquest curs –programacions de 
matèries, organització i forma de les reunions, activitats escolars i extraescolars, projectes, 
Quarts d’Hora... estiguin integrats en aquesta visió. 
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 2.2 LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PROJECTE EDUCATIU 
INSTITUCIONAL (PEI) 
 
Aquestes línies estan recollides al Projecte Educatiu Institucional (PEI). 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA PEDAGÒGICA  

OBJECTIU GENERAL  
Volem impulsar un canvi educatiu en l'escola. 
OBJECTIUS ESPECÍFICS  

1. Potenciar un canvi pedagògic que transformi la nostra manera d’aprendre. 
2. Generar un canvi de rols que afavoreixi l’autoaprenentatge. 
3. Implantar noves estructures organitzatives d’horaris i espais que generen una escola 

creativa del benestar i oberta al món. 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA DE LIDERATGE 

OBJECTIU GENERAL  
Volem líders positius que despertin la passió de cada persona, cohesionin equips creatius i 
provoquin el canvi a la nostra escola.  
OBJECTIUS ESPECÍFICS  

1. Liderar equips cohesionats amb intel·ligència emocional. 
2. Potenciar els talents i creativitat de les persones per afavorir el seu creixement. 
3. Liderar un canvi global en l’escola perquè sigui un indret de relació, trobada i 

comunitat d’aprenentatge. 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA PASTORAL 

OBJECTIU GENERAL  
Volem un canvi en la nostra pastoral que afavoreixi l’aprenentatge espiritual, generi 
experiència i enforteixi la identitat teresiana.  
OBJECTIUS ESPECÍFICS  

1. Desenvolupar la intel·ligència espiritual en el currículum. 
2. Cap a un nou lideratge espiritual. 
3. Generar experiències connectant vida i evangeli.  

 

2.3 LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL CENTRE (del Pla 
Estratègic de Centre 2019-2023) 
 
El Pla Estratègic de Centre 2019-2023 queda en revisió donada la situació d’excepcionalitat 
provocada per la situació de pandèmia. Sigui quin sigui l’evolució de la situació sanitària, el 
document de referència d’aquest curs serà el PLA D’ORGANIZACIÓ DE CENTRE 2020-2021 
en situació de COVID-19. 
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El  contingut del Pla estratègic de centre està lligat al Pla estratègic de la FET (2018-2022) 
que incideix en els següents plans (malgrat la seva paralització durant el curs 2020-2021) 
estan a la base del funcionament del centre. 

* Pla de comunicació. 
* Pla de relació amb la Companyia, MTA, FundEO i altres institucions. 
* Pla de gestió. 
* Plans marc. 
* Procés d’integració Pedagògic - Pastoral. 
* Gestió de processos interns. 
* Pla de lideratge. 
* Seguiment dels plans estratègics dels centre. 
* Pla financer. 
* Desenvolupament del Pla de Formació amb les novetats del Pla Estratègic. 
* Pla de gestió i desenvolupament del personal de la FET. 
* Accions operatives. 
 

El seu marc temporal comprendrà quatre cursos: 2019-2020, 2020-2021 , 2021-2022 i 2022-
2023. Per l’efecte de la pandèmia el marc temporal s’haurà d’estendre un curs més; és a 
dir, fins el 2023-2024. 
 

Com somniem el nostre col·legi, com podem animar el projecte i com donar sentit i 
coherència a la nostra tasca són els punts de partida i la raó de ser d'aquest pla. 
Volem que sigui un document participatiu: professorat, personal d’administració i serveis, 
germanes teresianes, famílies i alumnes han fet les seves aportacions mitjançant (entre 
d’altres formes) les enquestes de satisfacció que son recollides curs rere curs. 
 
LA VISIÓ DEL NOSTRE PLÀ ESTRATÈGIC ÉS: 

1. Avançar en la integració pedagògica - pastoral i d’innovació (PIP). 
2. Integrar la nova Llar d’infants en la cultura teresiana en tots els àmbits. 
3. Posar en valor l’escola a la ciutat aprofitant el centenari del col·legi (2021-2022) 
4. Acompanyament del personal nou, integració del PAS en la cultura teresiana, 

cuidant del personal amb més antiguitat. 
5. Crear nous espais i adaptar els existents per millorar el clima escolar i laboral. 
6. Buscar nous ingressos. 

     
RESPECTE ALS OBJECTIUS ESTRATÈGICS 
 

GRUPS 
D’INTERÈS/CLIENTS  

1. Millorar  el clima escolar i laboral adequant espais 
físics amb una perspectiva de sostenibilitat.  

2. Implicar a les famílies en els diferents àmbits de la 

vida escolar i en especial en l’organització i 
celebració del centenari del col·legi (curs 2021-
2022). 
El curs 2020-2021 vol ser el de l’organització del 
Centenari. 

PROCESSOS INTERNS 3. Assegurar que els diferents projectes es facin de 
forma integrada (Interioritat, Pla d’Acció Tutorial, 
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Innovació, Atenció a la Diversitat…) 

FORMACIÓ, 
APRENENTATGE I 
CREIXEMENT PERSONAL 

4. Il·lusionar, motivar, implicar en les accions PIP 
(Pedagogia, Innovació i Pastoral). L’equip  
d’Innovació pedagògica ho té com a línia 
prioritària. 
5. Adaptar el Pla de Formació per afavorir la 
integració del PAS, del personal de la Llar, del personal 
nou i cuidar a tot el personal, en especial al de llarga 
experiència. S’inclou al Pla de Formació.  

FINANCERA 6. Millorar la seguretat en la connexió dels espais 
Llar d’infants i col·legi: descartat el pas elevat. Es 

treballa per millorar la seguretat amb elements de 
protecció del vianant.  
7. Aconseguir ingressos extraordinaris i buscar 
finançament per la celebració del Centenari de 
l’edifici (curs 2021-2022). 

 

 
Es concreta al Pla Estratègic de centre: 
- Quadre de comandament integral (indicadors de control). 
- Desplegament (accions específiques/temporalització). 
 

2.4 LÍNIES i PRIORITATS D’ANIMACIÓ CRISTIANA 
 

A continuació, fem un abstracte de les línies i prioritats que més afecten al nostre dia a dia 
en  pastoral. Les mateixes que les del curs 2019-2020. 

1. Liderar equips cohesionats amb intel·ligència emocional. 
a. Afavorir la cohesió d’equips a través de l’educació emocional. 
b. Consolidar la pràctica d’experiències en el propi centre o intercentres. 

2. Desenvolupar  la intel·ligència espiritual en el currículum. 
a. Dissenyar i implementar el cronograma de formació en cultura de pensament 

i  interioritat. 
b. Oferir accions formatives que ens ajudin a seguir aprofundint en 

l’aprenentatge espiritual. 
c. Integrar les activitats de pastoral en el marc dels projectes curriculars . 
d. Dissenyar projectes que provoquin l’aprenentatge espiritual a través de les IM 
e. Iniciar pràctiques d’avaluació de l’aprenentatge espiritual dels alumnes  i 

educadors. 
f. Cuidar la formació en el sentit, desenvolupament i posada en pràctica del 

Quart d’Hora d’oració, especialment en els professors nous. 
3. Envers un nou lideratge en pastoral. 

a. Planificar temps mensuals i/o trimestrals per tal de fer pregària, reflexionar, 
conèixer i tenir experiències sobre les raons de les nostres accions i projecte 
educatiu. 

4. Afavorir temps per a la formació bíblica i carismàtica.  
5. Generar experiències connectant vida i Evangeli. 
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a. Millorar l’aplicació de la metodologia de projectes DFC que parteixin de les 
necessitats de l’entorn i que impliquin l’experiència de transformació. 

 

2.5 PRIORITATS PEDAGÒGIQUES 
Seran les mateixes que les del curs 2019-2020 tot indicant quines es van assolir i quines no 
i indicant què es pretén per 2020-2021. 
 

2.5.1-Desenvolupament dels Programes FET 
 
2.5.1.1  En l’àmbit de la formació espiritual, el curs 2017-2018 la FET va elaborar el pla 
d’interioritat (programa ‘Mirar-te’). Aquest pla propi i específic de les escoles teresianes ens 
està permetent donar cohesió a les múltiples accions que ja es portaven a terme en l’àmbit 
de l’educació espiritual, i sobretot ens actualitzem, mantenint l’essència dels valors de 
Teresa de Jesús i d’Enric d’Ossó que són la base de la nostra educació. Per aquest curs 2020-
2021 s’aplica des de P3 fins a 6è d’Educació Primària. La seva valoració està inclosa a la 
Memòria Anual de Pastoral del curs 2020-2021. 
 
2.5.1.2 Continuació del Programa DESIGN FOR CHANGE que desenvolupa entre d'altres 
l'enfocament emocional i la capacitat crítica de l'alumne (FEEL, IMAGINE, DO, SHARE). 
Al 2017-2018 es va consolidar, es va canviar d’etapa, estant dirigit i desenvolupat pels 
alumnes de 4t d’Educació Primària. 
En el curs 2018-2019 el projecte ha estat premiat com la millor iniciativa d’innovació a nivell 
estatal, sent escollit per representar a Espanya a la final que es va celebrar al mes de 
novembre de 2018 a Taiwan. 
Al novembre de 2019 estava previst participar a la ‘Caravana del Canvi’ a la ciutat de Roma 
on els nostres alumnes i professors guanyadors presentaven el projecte al Sant Pare. Degut a 
la COVID-19 no es va viatjar a Roma i es va continuar la participació online. Pel curs 2020-
2021 es continuarà la participació en aquesta modalitat. 
 
2.5.1.3 Implementació del PLA MARC D’ACCIÓ TUTORIAL ‘ACOMPANYAR-TE’. 
S’han dissenyant les sessions de tutoria per a tots els cursos i es redactarà el Pla d’acció 
Tutorial. Es segueix la seqüenciació de desplegament. 
S’estaven aplicant algunes de les sessions dissenyades. S’havia d’avançar en l’elaboració del 
Pla de centre. Es va aturar per COVID-19 i es van dissenyar de nou sessions online amb 
continguts específics adaptats a la situació. Per 2020-2021 es continuarà la seva aplicació. 
 
2.5.1.4 Desenvolupament del PLA MARC D’INNOVACIÓ EDUCATIVA ‘PROJECTA’. 
El treball dels departaments didàctics es va reestructurar amb la creació al curs 2017-2018 
de l’Equip d’Innovació Educativa. Al 2018-2019 es va avançar en l’elaboració del Pla 
d’Innovació Educativa del centre que orientarà l’àmbit de la innovació metodològica i que 
s’haurà d’acabar al curs 2019-2020. 
Per altra banda, des d’aquest àmbit es va adaptar l’avaluació de l’ESO a les exigències 
normatives de la LOMCE i aquest curs ja està consolidada. 
Desplegament segons Pla Marc. Aquest curs l’Equip d’Innovació Educativa ha liderat les 
sessions de formació de professorat i amb motiu de la COVID-19 han fet suport de 
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formació educació no presencial a tot el professorat. Per 2020-2021 l’Equip d’Innovació 
organitza formació per a tot el professorat.  
 
2.5.1.5 Implementació del PLA MARC D’EDUCACIÓ DIGITAL ‘EDUCACIÓ-ON’ 
Es segueix la seqüenciació d’implementació en l’aspecte de formació de professorat però 
falta treball de difusió i coneixement del Pla Marc. 
Com a conseqüència de la adaptació de l’ensenyament a la  modalitat no presencial 
provocada  per la Covid 19 s’ha avançat molt en les competències digitals del professorat. 
Per 2020-2021 és una de les màximes prioritats. Està contemplat al Pla d’Organització de 
centre 2020-2021. 
 
2.5.1.6 Implementació del Projecte ‘PLUJA’ que incideix en la renovació i nou enfocament 
de l’educació religiosa a P-3. Implementat a P3. Per 2020-2021 a P4. 
 
2.5.1.7  Seguiment del PLA D’IGUALTAT DE LA FET. 
La FET ha iniciat el procés participatiu pel nou Pla d’Igualtat. El centre aporta la seva 
col·laboració amb la participació del RLT (Representant Legal dels Treballadors). 
 
2.5.1.8 Seguiment de l’informe anual de RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA i 
aplicació de les propostes de millora. 
S’ha compartit l’informe amb el claustre de professors. Es segueixen les seves indicacions. 
S’ha iniciat una nova versió a nivell Institucional FET. 
 
2.5.1.9 Seguiment del CODI DE CONDUCTA PER AL PERSONAL DE LA FET. 
Es va presentar en cursos anteriors. Es proporciona al  personal nou. 
 
2.5.1.10 Anàlisi dels resultats de les Proves PISA realitzades pels alumnes de 4t de l’ESO del 
curs 2019-2020. Comparació intercentres FET i propostes de millora. 
 
2.5.1.11 Participació en l’estudi del “Instituto IDEA” dirigit per Álvaro Marchesi per valorar 
l’impacte de la COVID-19 en els centres i en els alumnes durant el confinament i en el 
moment de la seva reincorporació a l’educació presencial. Consisteix en una enquesta que es 
passa a tots els alumnes des de 4t d’Educació Primària fins a 2n de Batxillerat i a tot el 
professorat del centre. Ens permetrà comparacions intercentres FET. 
 
2.5.1.12 Auditoria interna (FET) de l’àrea d’administració. 
 
2.5.1.13 Aplicació de les propostes de millora corresponents a la l’avaluació del caràcter 
propi del curs 2019-2020. 
 
2.5.1.14 Seguiment de l’informe anual sobre Responsabilitat Social Corporativa  
corresponent al curs 2020-2021. 
 

2.5.2 – Prioritats pedagògiques de centre 
 
2.5.2.1 Aprofundir en els documents propis de la Fundació Escola Teresiana i especialment 
el PEI (Projecte Educatiu Institucional) on es marquen les grans línies mestres de l’Educació 
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Teresiana. Fer-ne difusió mitjanant materials específics. Es té com a referència de forma 
habitual. 
 
2.5.2.2 Continuar, avaluar i aplicar les propostes de millora en l’àmbit de l’aprenentatge 
multisensorial, potenciant l’experimentació i la psicomotricitat, a EDUCACIÓ INFANTIL. 
Valoració del Projecte d’ensenyament - aprenentatge de les matemàtiques basat en les 
intel·ligències múltiples ENTUSIASMAT. Al curs 2016-2017 es va implementar fins a 2n EP. 
Durant el curs 2017-2018 es va fer la valoració dels resultats obtinguts i es van elaborar 
propostes de millora per tal d’aplicar-les al 2018-2019. Al curs 2019-2020 es continuarà  fent 
el seguiment. El projecte ha quedat delimitat a 5 cursos (des de P3 fins a 2n EP). 
S’està en fase d’avaluació del projecte. Hi ha un professor responsable de supervisar la 
transició del mètode ENTUSIASMAT a l’habitual. Encara no tenim cap generació d’alumnes 
que hagin arribat a 6è EP per analitzar els resultats de les competències bàsiques.  
Continuar els tallers (nous tallers al 2019-2020), els racons (diferenciant els racons de joc 
simbòlic i els racons de joc didàctic), el treball per projectes i els bits d’intel·ligència precoç, 
la implementació de la llengua anglesa (AICLE) en gran part de les hores complementàries, 
reforçada el 2019-2020 amb la contractació d’una auxiliar de conversa per millorar la 
capacitat oral dels alumnes. Realitzat al curs 2019-2020. Suspesos el curs 2020-2021 per 
COVID-19 i exigència de grups estables. 
En l’àmbit de les TACs, aplicació del Pla TAC específic pel nivell d’Educació Infantil de forma 
que es puguin optimitzar els recursos tecnològics adquirits (PDI i IPAD). Valoració de l’ús de 
l’IPAD, adquirit al curs 2016-2017. Realitzat el curs 2019-2020. Es continua al curs 2020-
2021. 
Al curs 2019-2020 es continua amb l’implantació del ‘Programa SI!’ a Educació Infantil. Es 

tracta d’un programa de salut integral dirigit a alumnes i famílies d’aquestes edats que, amb 

coneixements, actituds i hàbits respecte a un estil de vida saludable, inclosa l’activitat física, 

permet reduir els factors de risc de patologies com l’obesitat i els factors associats a ells 

(diabetis i hipertensió arterial). Està avalat per la Fundació SHE (Foundation for Science, 

Health and Education) i impulsat pel Dr. Valentí Fuster amb la col·laboració del Departament 

d’Ensenyament. En fase d’avaluació. Tenim dubtes de la bondat de la seva continuïtat. 

 
2.5.2.3 Com a ESCOLA MULTILINGÜE, mantenir la millora en l’aprenentatge de LLENGÜES 
ESTRANGERES (ANGLÈS I ALEMANY en hores curriculars i extraescolars - ITT), potenciant-
ne l’ús comunicatiu i l’ús com a eina d’accés al coneixement de matèries no lingüístiques.  
El 27 de juliol de 2017 el nostre centre va signar amb la  universitat de Cambridge l’acord  
per ser Cambridge Educational Partner que fa del Col·legi santa Teresa de Jesús l’únic centre 
de la ciutat amb aquest reconeixement que el destaca en l’ensenyament/aprenentatge de la 
llengua anglesa. Aquest acord suposa uns estàndards homologats en projecte educatiu, 
segell de qualitat i Learning Solutions que de ben segur ens farà avançar en aquest camp. 
Per altra banda, cal esmentar l’acord de col·laboració amb  Broadwater Education Centre, 
institució especialitzada entre d’altres àmbits en els intercanvis lingüístics. Amb aquest 
conveni regularitzem una pràctica que ja portàvem des de fa anys, especialment amb les 
estades al Canadà. Realitzat. Programa anul·lat al 2020-2021 per l’entitat organitzadora a 
causa de la situació sanitària. 
Com una novetat des del curs 2017-2018, el centre participa en el programa de recerca de 

talent acadèmic i esportiu American Dream amb l’objectiu de seguir inspirant als nostres 
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alumnes en els seus estudis internacionals. Aquest programa permet a alumnes i famílies 

ampliar les seves possibilitats d’estudis universitaris als EUA i Regne Unit, on l’oferta 

educativa universitària és força atractiva i amb moltes oportunitats de beques. El programa 

va adreçat a alumnes de 1r de Batxillerat i tots els alumnes participants reben un informe 

personalitzat de les seves possibilitats d’accés al sistema universitari d’EUA i les ajudes 

disponibles. L’organització no proporciona la informació de retorn al centre amb la fluïdesa 

desitjada. Al 2019-2020 vam presentar a l’agent de referència del centre pels alumnes que 

desitgin estudiar als EUA. Ídem pel curs 2020-2021. 

 

La certificació d’Escola Multilingüe inclou múltiples vessants entre les quals destaquem: 
- Consolidar la figura de l’auxiliar de conversa, la col·laboració del qual incideix 

especialment en millorar la competència oral en llengua anglesa. Realitzat. Ídem al 
curs 2020-2021 amb la col·laboració d’un Practicum del Màster de Professorat en 
llengües estrangeres de la URV. 
 

- Preparar els alumnes per realitzar al propi centre les proves que permeten obtenir 
les certificacions de Cambridge (YLE, KET, PET, FCE i CAE). Suspeses per COVID-19. 
Pel curs 2020-2021 estan programades amb canvi de proveïdor per fallida. El nou 
proveïdor és European College. 
 

- Preparar els alumnes per realitzar les proves que permeten obtenir el certificat A2 
d’alemany del Goethe Institut. Suspeses per COVID-19. S’han pogut realitzar a 
l’octubre de 2020. Per 2020-21 es realitzaran en funció de l’evolució de la 
pandèmia. 
 

- Emprar la llengua anglesa com a llengua d’ensenyament en àrees curriculars no 
lingüístiques (AICLE) en les etapes d’Educació Infantil, Educació Primària i l’ESO. 
Implementat segons previsions d’organització acadèmica d’inici de curs. Ídem al curs 
2020-2021. 
 

- Consolidar l’ESCOLA D’IDIOMES TERESIANES TARRAGONA (ITT) com a servei que 
potencia la capacitat oral en les llengües (anglès i alemany) i prepara per a l’obtenció 
dels certificats oficials de Cambridge i del Goethe Institute. Mantenir els professors 
nadius i els grups reduïts. Avançar en la coordinació de l’ITT i de l’Escola Multilingüe. 
Valorem positivament el canvi de gestors de l’empresa prestatària d’aquest servei. 
Suspeses les activitats ITT durant el primer trimestre del curs 2020-2021 per COVID-
19. A revisar el 2n i 3r trimestre. 

 
- Avançar en la implantació de sortides - colònies en les que les activitats siguin en 

anglès (experiències d'exposició a la llengua anglesa). Suspeses per COVID-19 al 1r  
trimestre. A revisar el 2n i 3r trimestre. 

 
- Continuar oferint l’intercanvi amb el Descartes Gymnasium de Neuburg (Alemanya). 

Suspès per COVID-19. A revisar el 2n i 3r trimestre. 
 



15 

- Per 2019-2020 s'ha aprovat novament una experiència d’eTwinnig. Els alumnes de 2n 
d'ESO compartiran experiències (en llengua anglesa) amb escoles de França, 
Finlàndia, Portugal, Turquia i Polònia, amb el projecte ‘TEENAGERS AROUND 
EUROPE’. Realitzat. Es continua el curs 2020-2021. 
 

Destacar la suspensió de la X English  Week (especialment dissenyada amb motiu dels seus 
10anys) pel COVID-19. Posposada per 2020-2021, pendent de l’evolució de la pandèmia. 
La coordinadora de l’Escola Multilingüe disposa de l’informe de tot el realitzat al llarg del  
curs 2019-2020. 
 
2.5.2.4 Continuar el programa d’excel·lència del BATXILLERAT DUAL. Titulació EUA (High 
School).   
El centre ofereix l’oportunitat d’obtenir dues titulacions simultànies, la pròpia i la dels Estats 
Units d’Amèrica, una de manera presencial i l’altra de forma virtual. 
Els alumnes estan matriculats a Somerset International sota el seu programa de Batxillerat 
Dual. Somerset està gestionada per Academica Corporation. 
L’alumne obtindrà el Diploma d’Estats Units de Somerset International, títol de High School 
(Batxillerat) privat de l’Estat de la Florida. Aquest diploma atorga a l’alumne un valor idèntic 
al que pot obtenir un alumne de modalitat presencial. 
 
Destaquem com a valors per als nostres alumnes: 

1- Una immersió lingüística en llengua anglesa per la pròpia naturalesa de l’entorn 
d’aprenentatge i l’adquisició d’un nivell avançat d’anglès gràcies a les assignatures 
específiques de llengua. 

2- Una millora substancial en la utilització d’entorns tecnològics de treball, i en el treball 
multimodal. 

3- Una millora en l’autonomia de treball, responsabilitat i esforç. 
4- Una diferenciació en la titulació i currículum respecte a la resta d’alumnes. 

 
Continua el curs 2020-2021. Considerem que en un centre de dues línies com el nostre 
tenir 40 alumnes és un èxit.  
 
2.5.2.5 Prioritats pedagògiques en TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ 

(TAC). (Veure punt 2.9 que fa referència més  amplia al Pla de Digitalització del centre) 

Tal com determina la Llei d’ Educació aprovada pel Parlament de Catalunya, les Tecnologies 

de l’aprenentatge i la comunicació (TAC) tenen com a finalitats educatives que els nostres 

alumnes aconsegueixin: 

1. Competència digital: és la combinació de coneixements, habilitats i capacitats, en 
conjunció amb valors i actituds, per assolir objectius amb eficàcia i eficiència en 
contextos digitals i amb instruments digitals.  

 
2. La inclusió digital: és el terme utilitzat dins de la Unió Europea per anomenar les 

polítiques relacionades amb la consecució d'una societat de la informació inclusiva.  
 

3. Maduresa tecnològica: fa referència al grau d'implantació de les tecnologies en els 
processos d’aprenentatge. 
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La nova situació d’ensenyament online provocada per la COVID-19 ha fet avançar molt més 
del planificat, tant als docents com als alumnes i les famílies. 
S’han creat els protocols exigits per a la nova situació. S’han coordinat amb els proposats/ 
afegits al “Plan Marco Digital” de la FET. 
 
En aquest context, i per tal de potenciar les tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació, 
el curs 2019-2020 s’incorporarà la metodologia de treball virtual (Entorns Virtuals 
d’Aprenentatge) a 1r de Batxillerat a les àrees de Religió Catòlica i Ciències per al Món 
Contemporani. 
Molt satisfets amb els EVA. La situació generada per la COVID-19 ha fet molt més viable 
avançar en aquesta línia. Ídem pel curs 2020-2021. 
S’han dut a terme millores de la connectivitat interna del centre mitjançant l'adquisició de 
punts d'accés Wifi amb protocol 802.11ac 
  
2.5.2.6 Des del curs 2017-2018 hem dissenyat el Programa STEM (Science, Technology, 
Enginnering and Mathematics) que des de P3 fins a 2n de Batxillerat vol avançar en els 
àmbits científic - tecnològic, incorporant de forma sistemàtica la robòtica en les activitats 
d’aula. Aquest curs 2019-2020 continuem amb el seu desplegament i incorporem nous 
materials d’aula.  
El curs 2019-2020 es va confirmar l’increment d’alumnes a l’activitat extraescolar de 
Robòtica provocada en gran part per les activitats lectives STEM. 
En el curs 2020-2021 suspeses al 1r trimestre per COVID-19. A revisar al 2n i 3r trimestre. 
 
2.5.2.7 Segon any de SERVEI COMUNITARI per prescripció curricular del Departament 
d’Educació. 
 
Durant aquest curs s'ha implantat el SERVEI COMUNITARI pels alumnes de 3r ESO, en el que 
s'ha elaborat el projecte LA SOLIDARITAT, UNA ACTITUD MOLT SALUDABLE. Els alumnes 
han de realitzar una activitat de sensibilització sobre la necessitat d’implicar-se en accions de 
servei a la comunitat. Acompanyats de professionals mentors, a energianaccion, equips de 
voluntaris realitzen projectes reals d’impacte social per a entitats. Es parteix de les 
necessitats reals contextualitzades en un entorn concret proper i que l’alumnat, amb el seu 
servei online, podrà satisfer i donar resposta al projecte tot desenvolupant la competència 
social i ciutadana. 
Les entitats amb les que col·laborarem seran gestionades per energianaccion, mentora de 
les següents entitats: 

 Càritas Diocesana de Tarragona 

 Fundacioanimals.org 

 Fundacioestela.com 

 Casalamic.org 
 
La normativa del servei comunitari està recollida en el Decret 187/2015 del 25 d'Agost en la 
qual es contemplen, entre d'altres, les següents disposicions i informacions: 

 El servei comunitari és una acció educativa orientada a desenvolupar la competència 

social i ciutadana, en què l'alumne, amb la finalitat de millorar el seu entorn, realitza 

un servei a la comunitat. 



17 

 El servei comunitari és de caràcter obligatori i el seu objectiu és garantir que els 

estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions 

de compromís social. 

 El servei comunitari ha de formar part de la programació curricular d'una o diverses 

matèries. Així comprèn una part d'aprenentatge vinculada al currículum que es 

realitza dins l'horari lectiu i un servei actiu a la comunitat, que s'ha de dur a terme 

fora d'aquest horari, d'acord amb les necessitats de l'entitat amb què es col·labori i 

dels criteris organitzatius del centre. La dedicació horària al desenvolupament del 

servei comunitari és de 20 hores, amb un mínim de 10 hores de servei actiu a la 

comunitat. 

 L'alumnat no es desplaçarà a/des de l'entitat, ja que el treball es realitzarà de forma 

online, degut a les circumstàncies excepcionals de la pandèmia. 

 Es lliura a principi de curs una autorització a les famílies explicant l’activitat del Servei 

Comunitari. 

 El servei comunitari, a efectes d'avaluació, té la consideració de projecte transversal 

amb la incidència en la qualificació global de la matèria, o matèries, a la qual estigui 

vinculada. 

 

2.5.2.8  Consolidació del DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA que coordina 
diversos àmbits, treballats ja des de fa temps al centre però que ara s'integren en una única 
coordinació: l’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT que inclou atenció a l'excel·lència, SIEI, servei de 
psicologia, organismes externs, mediació... 
 

Durant el curs 2016-2017 es va dissenyar i es va iniciar l’aplicació del Pla de Millora 
d’Orientació Educativa, el Pla d’Acollida del centre i el Protocol  d’assetjament entre iguals 
que junt al Programa de Mediació del centre treballa per a què les relacions personals siguin 
les adequades a un centre escolar.  
Durant el curs 2019-2020 es desenvoluparà el Pla per l’aula de SIEI (Suport Intensiu per a 
l’Escolarització Inclusiva) concedida pel Departament d’Ensenyament el curs 2008-2009. 
Es continua amb la revisió dels PI (plans individualitzats) i l’elaboració de nous quan es doni 
la necessitat. Realitzat. Ídem pel 2020-2021. 
Es continuen els programes de prevenció de conflictes i MEDIACIÓ ESCOLAR. Existeix 
memòria d’activitats. 
Al 2019-2020 s’avançarà en la formació d’alumnes mediadors i es treballarà la motivació 
sobretot amb alumnes de baix rendiment, repetidors o poc motivats, per evitar al màxim els 
abandonaments. En aquest sentit s’ha contractat personal específic que es coordinarà amb 
el SERVEI D’ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA A L’ESO. S’ha implementat un Programa 
d’habilitats socials per alumnes de l’ESO, amb grup reduït i atenció especialitzada amb un alt 
grau de satisfacció. 
Per 2020-2021 queda anul·lat per impossibilitat de respectar grups estables. 
 

Es continua amb l’aplicació d’estratègies i implantació d’experiències d’ATENCIÓ A 
L’EXCEL·LÈNCIA. Continuar les sessions de formació del professorat i la implantació 
d’experiències inicials (Educació Primària, ESO i BATX). 
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S’ha fet l’experiència (programada) d’acceleració de curs a un alumne de l’ESO. Al curs 
2020-2021 es continua el seguiment i la detecció de nous casos. 
 
Continua el desenvolupament del projecte d’alumnes per atendre NEE (Programa Justícia i 
Pau realitzat per alumnes de Batxillerat). Realitzat. Ídem per 2020-2021. 
 
Per 2019-2020 ha d’estar elaborat el PROJECTE DE CONVIVÈNCIA segons Resolució  
ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s’estableix l’elaboració i la implementació del 
Projecte de Convivència en els centre educatius dins del marc del projecte Educatiu de 
Centre. 
Durant aquest curs s’ha elaborat el document que havia de ser presentat al claustre de 
professors al mes d’abril. Es va suspendre per la COVID-19. Pendent de presentació al 
claustre de professors al 2020-2021. 
El Departament ha prorrogat els terminis fins el 30 de juny de 2021. 
 
Els responsables del Departament d’Orientació han fet el seguiment i han supervisat el 
desenvolupament. La seva tasca està supervisada per l’Administració Educativa que elabora 
memòria del grau de compliment. 
ANNEX 2 PLA D’ACTUACIÓ EAP - CENTRE  + MEMÒRIA FINAL DE CURS DEL PLA D’ACTUACIÓ 
EAP - CENTRE 
 
2.5.2.9 Continuar el projecte d’EDUCACIÓ AMBIENTAL reconegut oficialment pel 
Departament d’Educació com a projecte d’innovació pedagògica (ESCOLA VERDA). Valorar 
críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum i el medi ambient, i 
contribuir a la seva conservació i millora. 
Al 2018-2019 s’inicia una nova fase ja que l’espai de l’hort escolar ha estat ocupat per la 
nova Llar d’Infants. Es va habilitar un nou espai al terrat de l’escola i el projecte passa a 
mans de la SIEI (Aula de Suport Intensiu). S’elaborarà un Projecte del nou equipament i es 
vol crear un hort vertical en un espai de l’escola. Es pretén potenciar la seva activitat 
integrant les seves tasques ordinàries al currículum. (Més informació sobre Escola Verda al 
punt 2.8). La seva instal·lació aqueda ajornada per manca de pressupost. 
 

2.5.2.10 Continuar amb el PLA DE LECTURA DE CENTRE entenent-lo com el conjunt 
d’objectius, metodologies i estratègies per promoure l’aprenentatge a través de la lectura i 
el gust per llegir. Fer seguiment de la implantació dels 30 minuts de lectura diària inclosa al 
currículum dels alumnes i avaluar (amb instrument específic) els resultats. Aquest curs es vol 
continuar potenciant la metodologia del Aprenentatge Servei (APS) amb la figura dels 
padrins de lectura. Continuar amb l’aplicació de les proves GALÍ (anàlisi dels resultats i 
propostes de millora). Continuar dinamitzant la secció de BIBLIOTECA a Educació Infantil i 
Educació Primària i la coordinació dels seus responsables. Realitzat. Ídem al 2020-2021. 
 

2.5.2.11 Continuar i ampliar les experiències metodològiques de ‘COMUNITATS QUE 
APRENEN-APS’. 
En el curs 2019-2020 es va continuar amb el programa que permet que els pares participin 
directament. A tots els cursos d’Educació Primària es va fer alguna experiència d’aquest 
tipus, ‘Què puc oferir?’, ‘Tots ensenyem, tots aprenem’ i ‘Voluntaris Quart d’Hora’. 
Realitzat. Ídem al 2020-2021. S’hauran d’adaptar les experiències a modalitat online. 
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2.5.2.12 Continuar amb la implicació en PROJECTES EDUCATIUS DE CIUTAT. Finalitzats els 
XVII Jocs del Mediterrani analitzarem noves propostes. No s’ha avançat en aquest àmbit. El 
nomenament de nova Directora de l’IMET pot obrir projectes nous. 
 

2.5.2.13. RESULTATS ACADÈMICS. Avaluació interna del centre. Estudi dels resultats en les 
proves de competències bàsiques i Proves d’Accés a la Universitat (PAU).  
Els objectes d’avaluació són els següents: 
Competències bàsiques: 

- Anàlisi dels resultats i propostes de millora de les proves de competències bàsiques 
realitzades a 6è d’EP (avaluació externa), durant el curs 2018-2019. Suspeses per 
COVID-19. Programades pel 2020-2021. 

- Anàlisi dels resultats i propostes de millora de les proves diagnòstiques realitzades a 
3r d’EP (avaluació interna), durant el curs 2018-2019. No s’han realitzat per decisió 
del Departament. No es realitzaran al 2020-2021. 

- Anàlisi dels resultats i propostes de millora de les proves de competències bàsiques    
realitzades a 4t d’ESO (avaluació externa), durant el curs 2018-2019. Programades 
pel 2020-2021.  

- Bons resultats de les competències bàsiques de 4t ESO i les PAU. Continuem 
superant àmpliament les notes mitjanes de Catalunya i de centres de la mateixa 
tipologia. Destacar l’alt percentatge d’alumnes a la franja de resultats molt alts i el 
gairebé percentatge inexistent en els nivells baix o molt baix.  

 
Resultats de les PAU: anàlisi dels resultats de les PAU de la convocatòria de juny de 2020. La 

COVID-19 ha alterat els criteris de comparació. Bons resultats. Els alumnes aconsegueixen 

poder accedir a les carreres triades en primera opció. Destaquen els admesos a estudis amb 

molt altes notes de tall, com per exemple Medicina. 

 

2.6 VALORACIÓ DE LES PRIORITATS I PROJECTES DE 
CENTRE NOUS DE 2019-2020 
 
Destaquem algunes novetats que estan vinculades als objectius exposats (afecta a tots els 
àmbits). 
 
2.6.1 Implementació del sistema de geolocalització d’alumnes SOS-Kids per a les sortides 
escolares en els cursos d’Educació Infantil i Primària. 
Es van fer les proves pilot (satisfactòries). Es va signar el contracte. Tenim els equips al 
centre. Està preparada la difusió i presentació a famílies. Paralitzat per la COVID-19. 
Implantarem al 2020-2021 segons l’evolució de la pandèmia. 
 
2.6.2 Ampliació de les xarxes socials del col·legi amb l’activació d’INSTAGRAM. 
S’ha implantat però no ha agafat la importància es creia que podia agafar. A treballar més 
al curs 2020-2021. 
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2.6.3 Elaboració del PROJECTE DE CONVIVÈNCIA segons Resolució ENS/585/2017, de 17 de 
març, per la qual s’estableix l’elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en 
els centres educatius dins del marc del projecte Educatiu de Centre. Explicat anteriorment. 
 
2.6.4 Desplegament de dispositius personals per a tot el professorat del centre per l’acció 
docent i gestió de la informació amb les famílies (Educamos). 
Realitzat. El següent pas es fer desaparèixer els PC de sobretaula de la sala de professors i 
de les aules. 
 
2.6.5 Creació d’un hort vertical. 
És disposa del pressupost de l’hort vertical però no s’ha portat a la pràctica. Ajornat per 
restriccions pressupostàries. 
 
2.6.6 Creació de grups reduïts de gestió d’habilitats socials i gestió emocionals a l’ESO. 
Resultats satisfactoris. Realitzat al curs 2019-2020. Suspès per 2020-2021 per impossibilitat 
respectar grups estables. 
 
2.6.7  Continuació del servei de sopars per emportar amb criteris de sostenibilitat. 
Realitzat. Es preveu continuïtat al menys parcialment. Iniciarem amb sopars per al 
personal del centre. 
 
2.6.8 Preparació d’alguna acció especial en motiu dels 15 anys de FundEO. 
La acció prevista pel curs 2019-2020 suspesa per COVID-19. 
 
2.6.9 Creació de la Comissió organitzadora dels actes en motiu del Centenari de l’edifici.  
S’ha previst la seva composició i s’ha contactat amb els seus membres però no s’han 
realitzat altres accions. Es donarà impuls durant el curs 2020-2021. 
 
2.6.10 Implementació a 1r de Batxillerat d’alguna experiència EVA (Entorn virtual 
d’aprenentatge). Realitzat. Ídem al 2020-2021. 
 
2.6.11 Organització del programa d’activitats en motiu de la X English Week. 
Suspesa per la COVID-19. Per 2020-2021 pendent de l’evolució de la situació sanitària. 
 

2.7 VALORACIÓ DE LES PRIORITATS EN INVERSIONS I 
ESPAIS DE 2019-2020 

 
2.7.1 S’ha ampliat l’espai de pati i accés d’Educació Infantil adequant els jardins frontals del 
centre. Realitzat. 
 
2.7.2 Substitució del terra de les classes de P3-A, P3-B i P4-A i espais de RamblaMusic amb 
materials que augmenten el confort dels alumnes. Realitzat. 
 
2.7.3 En la millora del servei de menjador hem ampliat espais per alumnes habilitant una 
sala polivalent (menjador - sala de reunions) per al personal del centre. Realitzat. 
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2.7.4 S’ha millorat l’espai de descans dels alumnes de P3 habilitant un nou espai a l’efecte. 
Realitzat. 
 
2.7.5 S’han millorat els espais vinculats a la sala d’actes habilitant espai per assaig. Realitzat. 
 
2.7.6 S’ha millorat l’espai per a l’activitat de racons d’Educació Infantil traslladant l’activitat a 
la biblioteca - ludoteca d’Educació Primària. Realitzat. 
 
2.7.7 S’han ampliat espais d’emmagatzematge associats al servei de cuina. Realitzat. 
 
2.7.8 Adquisició d’un nou congelador industrial. Realitzat. 
 
2.7.9  Finalització del procés de la renovació de pupitres i cadires del centre amb l’adquisició 
per 3r i 4t d’Educació Primària. Realitzat. 
 
2.7.10 Renovació dels  sistema d’extracció de gasos del laboratori de Química/ Biologia.  
Realitzat. 
 
2.7.11 Finalització de la renovació total dels sistema de il·luminació, vídeo i àudio de la sala 
d’actes. Realitzat. 
 
2.7.12  Creació d’un hort vertical al segon pis de l’escola. 
És disposa del pressupost de l’hort vertical però no s’ha portat a la pràctica. Ajornat per 
restriccions pressupostàries. 
 
2.7.13 Inversió TACS: 

 Adquisició de nova aula cromebooks per alumnes (30 unitats). 

 Adquisició de dispositius portàtils (30 unitats) per a professors, que suposa la 
finalització del desplegament. 

 Adquisició de 15 IPAD per a Educació Infantil que completen la dotació d’aula. 

 Adquisició de 6 nous projectors d’aula. 

 Adquisició d’equips per a la implementació del registre de presència del personal. 
Realitzat. 
 

2.8 PRIORITATS EN INVERSIONS I ESPAIS PER 2020-21 
 
Dos capítols d’inversió: 

1. Despeses extraordinàries COVID-19 en equipament, personal i consumibles. 
2. Reforç de la connectivitat per millorar l’ensenyament online. 

 

2.9 ÀMBITS ESTRUCTURALS PREFERENTS 
 

2.9.1- Escola multilingüe. Ensenyament d’idiomes  
 

Tot el referent a aquest àmbit està explicitat a: 
1. Prioritats pedagògiques del punt 2.5.2.2 de la pàg. 12 
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2. A la descripció del servei d’escola multilingüe  punt 4.2.8 de la pàg. 38 
3. Al programa de Batxillerat Dual del punt 2.5.2.4  de la pàg. 11 i punt  4.2.10 pàg. 39 
4. A l’oferta extraescolar de la ITT (Idiomes Teresianes Tarragona) punt  4.2.9 pàg. 39 

 

2.9.2- Escola inclusiva. Aula de suport intensiu per a 
l’escolarització inclusiva (SIEI)  
 
Els canvis del curs 2020-2021 per tal d’adaptar-se a la situació de pandèmia s’exposen al 
Pla d’Organització de centre. 
  
El suport intensiu per a l'escolarització inclusiva (SIEI) contribueix a l'escolarització dels 
alumnes amb necessitats educatives especials derivades de limitacions molt significatives, 
tant en el funcionament intel·lectual com en la conducta adaptativa, els quals requereixen al 
llarg de tota l'escolaritat mesures i suports intensius per poder relacionar-se, participar i 
aprendre. 
 
Els professionals assignats a aquest suport prioritzen l’elaboració, coordinadament amb el 
professorat del seu grup, de materials específics o adaptats que facilitin la participació 
d’aquest alumnat en les activitats generals del grup, la concreció d'estratègies per 
possibilitar la seva participació a l'aula ordinària i l’acompanyament, quan calgui, d’aquests 
alumnes en les activitats a l’aula ordinària, col·laborant en el procés educatiu de l’alumnat. 
Així mateix, desenvolupen activitats específiques, individuals o en grup reduït, quan els 
alumnes ho requereixen. 
 
Els alumnes adscrits al SIEI formen part d’un grup ordinari. En la presa de decisions referides 
a aquest alumnat participen els tutors i el professorat especialista mitjançant els equips 
docents i la comissió d'atenció a la diversitat. S’intenta que s’organitzin activitats comunes 
per a tot l’alumnat, a fi d’aprofitar les oportunitats d’interacció social que ofereix el SIEI al 
nostre centre. 
 
L’alumnat atès pels professionals del SIEI té com a marc curricular de referència amb 
caràcter general el mateix que s’estipula per al conjunt de l'alumnat, reflectit en el projecte 
educatiu. Les adaptacions que es fan per a cada alumne es determinen en el seu pla 
individualitzat. És l’equip docent qui estableix els criteris treballant de manera coordinada 
amb la comissió d'atenció a la diversitat. 
 
La proposta d’escolarització respon a l’informe de reconeixement de necessitats 
específiques de suport educatives elaborat per l’EAP per als alumnes escolaritzats des de 2n 
cicle d’Educació Infantil fins 4t ESO, al llarg de l’escolarització i en qualsevol etapa. 
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2.9.3 Escola tecnològica. Digitalització del centre  
(TACs) 
 
Tal com determina la Llei d’Educació aprovada pel Parlament de Catalunya, les tecnologies 

de l’aprenentatge i la comunicació (TAC) tenen com a finalitats educatives que els nostres 

alumnes aconsegueixin: 

1. Competència digital: és la combinació de coneixements, habilitats i capacitats, 
 en conjunció amb valors i actituds, per assolir objectius amb eficàcia i 
 eficiència en contextos digitals i amb instruments digitals.  

2. La inclusió digital: és el terme utilitzat dins de la Unió Europea per anomenar 
 les polítiques relacionades amb la consecució d'una societat de la informació 
 inclusiva.  

3. Maduresa tecnològica: fa referència al grau d'implantació de les tecnologies 
 en els processos d’aprenentatge. 

 
Per aconseguir les finalitats del centre exposades a l’apartat 2.3.5, el Pla TAC estableix dos 
grans objectius generals. 
 

● Emprar eines de millora de la qualitat de l’ensenyament i de renovació pedagògica 
allí on s’observin avantatges metodològiques.  

o Materials digitals elaborats pels propis professors del centre o aliens i 
presentats a www.tarragona.escolateresiana.com dins l’apartat “Escola 
virtual interactiva”. 

o Pissarres digitals interactives (PDI) com a eina docent. 
o Ús de la programació com a eina per desenvolupar el pensament 

computacional i el de raonament lògic. 
o Treball amb ordinadors IPAD a Educació Infantil i Netbooks amb Sistema 

Operatiu Windows o Chromebooks en ràtio de 1 x 1 

o Treballs amb telèfons mòbils com a eina de comunicació immediata i de cerca 
d’ informació. Ús per part de l’ alumnat. 

o Ús de la  Robòtica i de la impressió 3D com a eina per desenvolupar la 
competència digital mitjançant l’ensenyament de la ciència, la tecnologia, 
l’enginyeria i les matemàtiques (projecte STEM) mitjançant treball cooperatiu. 

 
● Emprar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). 

o Entorn de Google Apps amb el domini @tarragona.escolateresiana.com pels 
alumnes. Inclou el treball amb correus electrònics, la creació de documents, 
l’ús del calendari electrònic, compartir documents pel treball cooperatiu, 
Classroom, etc. 

o Coneixements d’eines ofimàtiques i d’eines STEM (programació, robòtica, 
realitat virtual...). S’expedeix un títol propi acreditatiu en acabar l’ESO. 

o Consolidar la implantació de la Plataforma Institucional EDUCAMOS en els 
mòduls contractats. Facilitar els espais de formació de les persones 
implicades. 
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L’equip TAC potenciarà l’ús universal d‘aquestes eines entre els alumnes, professors i 
famílies.  Així mateix impulsarà el projecte ‘A Internet també som persones?’ com a eina per 
a educar en valors en el món digital. 
 
Per assolir aquests objectius, aquest curs el centre ha realitzat unes importants millores en la 
infraestructura tecnològica que podeu consultar en l’apartat 4.2.6 “SERVEI TECNOLÒGIC  
(TIC)”. 
 

2.9.4 Escola amb projecte lingüístic de centre (PLC) 

 
El Projecte Educatiu de Centre ha de contenir el Projecte lingüístic, que concreti les línies 
bàsiques que adopta el centre pel que fa al tractament de les llengües. 
 

Les llengües d’estudi acadèmic del nostre centre són: llengua catalana, llengua castellana, 
llengua anglesa i llengua alemanya. 
 

Com que els usos acadèmics de totes elles ja queden consignats en les programacions 
d’àrea, a més d’incloure’n els objectius terminals,  el PLC prioritzarà el caràcter vehicular del 
català i farà constar totes aquelles activitats (fetes en l’aula o extra acadèmiques) que 
contribueixin a millorar la competència en totes les llengües estudiades. En els darrers 
cursos hem constatat la millora en català en l’aspecte escrit (usos administratius i de 
comunicació amb les famílies) però caldrà avançar en el seu ús fora de l’aula. La millora en 
aquest àmbit respon a les disposicions legals, però sobretot ha de respondre a un respecte 
per la llengua pròpia de Catalunya. Per tant, es fomentaran aquelles activitats extraescolars 
o lúdiques (a més d’educatives) que permetin familiaritzar-se amb el català a nivell 
col·loquial (teatre, sortides culturals, colònies o excursions...).   Considerant que la situació 
actual no permet, de moment, moltes d’aquestes activitats, ens centrarem en els contextos 
habituals de trobada alumnat-professorat, per tal de continuar incidint en el català parlat.   
         
Aquest curs 2020-2021 cal donar continuïtat al treball del Departament de llengües (ja iniciat 
el 2010-2011). Està orientat a programar de manera vertical, per tal d’assegurar els millors 
resultats en cada etapa i regular més racionalment els continguts comuns (i, per tant, 
transferibles) de les diferents llengües. En aquest sentit, a Educació Primària es donarà 
prioritat al Pla lector, que pretén promoure l’aprenentatge mitjançant la lectura, fomentar 
l’hàbit lector i aprofundir en el gust per la lectura. L’organització de la biblioteca (control, 
classificació, tria i etiquetatge del material) així com l’ús racional d’aquest espai, aproparan 
l’alumnat als llibres. Cal que aquests es converteixin en eines imprescindibles (font 
d’aprenentatge i cultura, que fomentin l’adquisició de competències bàsiques) i en amics 
inseparables (que ens proporcionin el plaer de la imaginació, desenvolupin la nostra 
sensibilitat i ens facin millors persones). Aquesta tasca es continuarà a 4t d’ESO, en les 
matèries de llengua (catalana i castellana), dedicant part del temps lectiu (1 hora setmanal) a 
la lectura com a centre d’interès i punt de partida per a l’anàlisi de diferents tipus de textos 
(literaris, periodístics…), sobre els quals es farà també el treball de llengua (comprensió 
lectora, ortografia i redacció, lèxic, morfosintaxi, comentari del tipus de text). 
 

Enguany continuarem insistint en l’escriptura, seguint les directrius del Departament  
d’Educació i com a resposta a la desigual competència que l’alumnat mostra en aquest 
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camp. La lectura (comprensiva i crítica) i l’escriptura són dues competències inseparables i 
fonamentals que condicionen l’èxit en futures etapes educatives. A més, es farà èmfasi en 
aquells aspectes de les competències bàsiques que no han assolit el nivell d'excel·lència al 
qual aspirem, per tal que els nostres alumnes segueixin mantenint els bons resultats 
acostumats. En aquest sentit, durant el primer trimestre continuarem amb una iniciativa que 
ja vam començar el curs passat, durant el confinament, com a prova pilot: es tracta del 
Dictapp, un programa informàtic que treballa l’ortografia del català i que permet a l’alumnat 
de 1r, 2n, 3r i 4ESO  avançar individualment en la correcció ortogràfica, sota la supervisió de 
les professores d’aquests cursos. El fet que sigui interactiu i autocorrectiu afavoreix la 
implicació dels alumnes; a més, és un altre element a considerar per a l’avaluació.  
 

2.9.5. Escola per la sostenibilitat. Escola Verda 
(Programa d’educació ambiental) 

 
L’educació ambiental és any rere any una de les prioritats pedagògiques del centre. Aquest 
treball ens ha portat a ser reconeguts com a ESCOLA VERDA pel Departament d’Educació i 
pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, des del curs 2009-2010. Aquesta distinció, en 
forma de placa, presideix l’entrada del Centre. També formem part de la Xarxa d’escoles per 
la Sostenibilitat de Catalunya. 
 

Una part fonamental d’aquest treball és el Comitè Ambiental en el qual intervenen tots els 
estaments escolars i que reflexiona i marca les línies d’actuació futures. 
 
A més, els alumnes del comitè ambiental (aquests curs no hi haurà comitè d'alumnes degut a 
la COVID-19) van proposant fites, dins d'aquest àmbit, que s'assoleixen a curt termini sobre 
temes com: 

● El consum d'aigua a l'escola. 
● El consum de paper. 
● La generació de residus. 
● La contaminació acústica. 

 
Enguany les prioritats ambientals incideixen en els següents àmbits: 

Cultura de centre i entorn: 
● Organització de la Novena Setmana Verda en la qual hi participa tota l’escola, i en el 

que es fa especial incidència en els residus i el reciclatge. 
● Potenciació de la comunicació amb les famílies; enguany es tornarà a fer especial 

atenció en el reciclatge. 
● Dinamització del Comitè ambiental amb la potenciació de la participació dels nens 

(aquests curs no hi haurà comitè d'alumnes degut a la COVID-19). 
 

Ambientació curricular: 
● Coneixement dels productes de temporada d'una forma lúdica i participativa. 
● Participació en la Campanya de fruita a l'escola. 
● Participació Pla de consum de llet a l’escola. (aquests curs no es preveu campanya de 

llet a les escoles) 
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● Participació en la campanya de recollida de piles. 

 Gestió sostenible de centre: 
● Millora dels aspectes relacionats amb els residus i el consum d’aigua i llum. 
● Augment i senyalització del nombre de contenidors per separar els residus 

 

3. ORGANITZACIÓ ESCOLAR 
 
D'acord amb el Reglament de Règim Interior aprovat en el consell escolar del 13 de març de 
2013, el Col·legi Santa Teresa de Jesús de Tarragona porta a terme la seva tasca de govern i 
gestió segons la organització exposada a continuació. 
 

3.1 ÒRGANS DE GOVERN I DE GESTIÓ (Títol III RRI) 

 

3.1.1 ÒRGANS UNIPERSONALS 

● Director General: Francisco J. Sardaña Álvarez (Comissió de convivència C. E.)   

● Director Pedagògic ESO-BATX: Jordi Tinoco Moreno (Comissió de convivència C. E.) 

● Directora Pedagògica INF i PRI: M. Rosa Allué Grau  (Comissió de convivència C. E.)  

● Coordinadora de pastoral: M. Remei López Zueras 

● Administrador: Manel Andreu Giner 
 

3.1.2 ÒRGANS COL·LEGIATS 

A. EQUIP DIRECTIU: 
● Director General: Francisco J. Sardaña Álvarez 

● Director Pedagògic ESO i BATX: Jordi Tinoco Moreno 

● Directora Pedagògica INF i PRI: M. Rosa Allué Grau 

● Coordinadora de pastoral: M. Remei López Zueras 

● Administrador: Manel Andreu Giner 

B. CONSELL ESCOLAR  
● President: Francisco J. Sardaña Álvarez (Comissió de convivència) 

● Representants de la Titularitat: 
1. Jordi  Tinoco Moreno (Comissió de convivència) 
2. M. Rosa Allué Grau (Comissió de convivència) 
3. M. Resurrección Baztán Villanueva, stj 

● Representants dels professors:    
1. Lourdes Maroto Sánchez 

2. Inmaculada Carles Uruñuela 

3. Dolors Solé Albert (Representant per vetllar per la igualtat real i efectiva entre home i 
dona) 

4. Lluís Anguera Ribal 
● Representant d’administració i serveis: Rosa M. Piñeiro Guibernau (Secretària) 

● Representants de pares i mares d’alumnes: 
1. Josep Badia Carbonell (designat AMPA) 
2. Teresa Mena Jurado (Comissió de convivència) 

3. Maria Escoda Morros  
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4. Ricard Pineda Aixelà                                                                        
● Representants d’alumnes:    

1. Vacant  (Comissió de convivència) 

2. Vacant 

● Representant  del personal d’atenció complementària: Núria López Martín 

 
C. CLAUSTRE DE PROFESSORS 

       

Educació Infantil i Primària   

P-0 Nadia Moreno Albert   

P-1 Isabel López Vall   

P-2 A Ariadna Martínez Sans P-2 B Isabel Teruel Sánchez 
 

   

P-3 A Lourdes Maroto Sánchez P-4 A Marta Mestre Jané  P-5 A  Raquel Román  Carrasco 

P-3 B Antu Anguera Ribal  P-4 B M. Jesús Solé Blanch P-5 B  Caridad García Prat 

   

1r A Maribel Vidal Sans  2n A Montserrat Amela Arbonés  3r A Elisabet Santamaría Gómez  

1r B Aida Martínez Doménech 2n B Eduard Izquierdo Aguadé 3r B Àlex de Brocà Bacquelaine  
   

4t A Cristina Padrell Benet 5è A Mireia Espies Climent  6è A Jordi Canela Simó 

4t B Sonia Ferrer Guitart 5è B Pau Panisello Molluna  6è B Maribel Tenor Aguilar  

Professors no tutors:   

Llar d’Infants  
Maria Teresa Sans Vidal 
(coordinadora Llar d’infants) 

Educació Infantil i Primària 
M. Rosa Allué Grau  
(Directora Pedagògica) 

Cristina Arcas Martín 
José Luis Benavente Delgado 
Inma Carles Uruñuela      
Natàlia García Pérez 
Gloria Lando Candjimbu 
Cristina Magriñá González 
Ingrid Parra Martínez 
M. Adela Pascual Massó 
Núria Peiró Martínez 
Xènia López Martínez 
Marta Ramírez García 
Conxi Roquet-Jalmar Tascón 
Manolita Sánchez Argelaga 

SIEI 
Enric Prades Sans (coordinador SIEI) 

Núria López Martín (educadora SIEI) 
 (vetlladora SIEI) 
 (vetlladora SIEI) 
 

ESO i Batxillerat 
 

  

1rESO A Maria Tintoré Agudo 3rESO A María Cristina Ortiz Sara  1rBatx A Carme Merlo Montagut 

1rESO B Lluís Anguera Ribal 3rESO B Clara Pla Bosch  1rBatx B Olga Calaf Vives 

2nESO A Ester Franquet Rion  4tESO A M. Remei López Zueras 2nBatx A Javier Borràs Portolés 

2nESO B Núria Blanco Porta 4tESO B Roberto Fernández Sanz 2nBatx B Mercedes Jarava Melgarejo 

Professors no tutors:   

Miriam Bonancia  Martí  Ignacio Ferrando Rodríguez Esperanza Sebastián Lozano 

Araceli Canela Simó Edith Lando Candjimbu Dolors Solé Albert 
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Núria Capella Pujals Noèlia Masip Pont Jordi Tinoco Moreno  
(Director Pedagògic) 

Francisco Cancillo Gay Ramon Pallejà Civit Kai Voltmer 

Xavier Fernández Guerra Francisco J. Sardaña Álvarez  

 

3.2 ÒRGANS DE COORDINACIÓ EDUCATIVA (Títol IV 
RRI) 

 

3.2.1 ÒRGANS UNIPERSONALS DE COORDINACIÓ 

 
Coordinacions Educació Infantil i Primària 

 Coordinadora Ed. Infantil 0-3 anys: M. Teresa Sans Vidal 
 Coordinadora Ed. Infantil 3-6 anys: M. Jesús Solé Blanch 

 Coordinadora C. Inicial: Montserrat Amela Arbonès 
 Coordinadora C. Mitjà: Cristina Padrell Benet 
 Coordinadora C. Superior: Mireia Espies Climent 

 
Coordinacions Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat 

 Coordinadora 1r i 2n ESO: Esther Franquet Rion 

 Coordinador 3r i 4t ESO: Roberto Fernández Sanz 

 Coordinador de Batxillerat: Javier Borrás Portolés   
·  

Coordinadora Escola Multilingüe: Araceli Canela Simó 

 
Coordinador TIC de centre: Ramon Pallejà Civit 

 Coordinació TIC EI/EP: José Luis Benavente Delgado 

 
Coordinació del Departament d’orientació psicopedagògica del Centre: Esperanza 
Sebastián Lozano 

 
Coordinació d’Atenció a la Diversitat EI i EP: Xènia López Martínez           
 
Coordinació Batxillerat Dual: Clara Pla Bosch 
 
Coordinació Escola Verda: Eduard Izquierdo Aguadé 
             
Coordinació Mediació Escolar: Esperanza Sebastián Lozano (ESO i BATX) 
                                                                                                 
Coordinació ‘Estada a l’empresa’: Noèlia Masip Pont     
              
Coordinació ‘Centre Formador Practicum de mestre’: Enric Prades Sans 
 
Coordinació ‘Màster de Professorat’: Noèlia Masip Pont                  
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Coordinacions d’innovació pedagògica: 
 Coordinació Projecte Biblioteca Escola Puntedu: Montse Amela Arbonés i Antu 

Anguera Ribal 
 Coordinació Mediació Cicle Superior: Inma Carles Uruñuela 

 Innovació Educativa a Educació Infantil (tallers, racons, bits d’intel·ligència, TACs) i 
treballs per projectes (de P4 a 6è EP): Ingrid Parra Martínez i Xènia López Martínez 

 Implantació de mesures per l’excel·lència a ESO i Batxillerat: Roberto Fernández 
Sanz 

 
Coordinació de menjador escolar: Núria López Martín 

 
Coordinació ITT (Idiomes Teresianes Tarragona): Araceli Canela Simó             
 
Coordinació  d’activitats extraescolars: Paula Espelt Villoria                                                   
  

3.2.2 ÒRGANS COL·LEGIATS DE COORDINACIÓ 
 

 EQUIPS DOCENTS 

 
Equip de coordinació Educació Infantil i Primària 

· Directora Pedagògica EI/EP: M. Rosa Allué Grau 

· Coordinadora Ed. Infantil 0-3 anys: M. Teresa Sans 

· Coordinadora Ed. Infantil 3-6 anys: M. Jesús Solé Blanch 

· Coordinadora C. Inicial: Montserrat Amela Arbonés 
· Coordinadora C. Mitjà: Cristina Padrell Benet 
· Coordinadora C. Superior: Mireia Espies Climent 

 
Equip de coordinació de Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat 

· Director Pedagògic ESO/BATX: Jordi Tinoco Moreno 

· Coordinadora de 1r i 2n ESO: Esther Franquet Rion 

· Coordinador de 3r i 4t ESO: Roberto Fernández Sanz 

· Coordinador de Batxillerat: Javier Borrás Portolés 

 
Equip de coordinació TIC                                      

· Ramon Pallejà Civit (coordinador TIC) 
· José Luis Benavente Delgado 

· Àlex de Brocà Bacquelaine 

· Edith Lando Candjimbu 

· Raquel Román Carrasco 

 
Equip de coordinació ESCOLA MULTILINGÜE: 

· Araceli Canela Simó 

· M. Rosa Allué Grau 

                                                      
Equip de coordinació ESCOLA VERDA: 

· Eduard Izquierdo Aguadé 

· Caridad García Prat 
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· Dolors Solé Albert 
                                                                            
Equip de coordinació del Departament d’orientació psicopedagògica: 

· Responsable centre i AD ESO-BATX: Esperanza Sebastián Lozano 
· Responsable de la SIEI : Enric Prades Sans 

· Psicòloga del centre: Annabel Sanfeliu 

· Coordinadora AD EI-EP: Xènia López Martínez 

    
Equip de coordinació MEDIACIÓ ESCOLAR:  

· Coordinació ESO: Esperanza Sebastián Lozano 

· Coordinació EP: Inma Carles Uruñuela 

 
Equip de Coordinació SIEI: 

· Coordinació SIEI: Enric Prades Sans 

· Educadora SIEI: Nuria López Martín i Aida Martínez Domènech 

 

 EQUIP D’INNOVACIÓ EDUCATIVA PEDAGÒGIC - PASTORAL 
· Coordinació Roberto Fernández Sanz 

· Membres: Ester Franquet Rion, Mercedes Jarava Melgarejo, Cristina Padrell 
Benet, Maribel Tenor Aguilar, Mireia Espies Climent, Inma Carles Uruñuela, 
José Benavente Delgado i Núria Peiró Martínez 

 
Des del 2018-2019 els antics DEPARTAMENTS DIDÀCTICS s’integren a l’Equip d’Innovació 
Pedagògic - Pastoral. 
 

 EQUIP DE PASTORAL 

· Responsable de pastoral del centre: M. Remei López Zueras 

· Coordinadora d’Educació Infantil: Lourdes Maroto Sánchez  (Enllaç FundEO) 

· Coordinadora de cicle inicial:  Maribel Vidal Sans 

· Coordinadora cicle mitjà: Elisabet Santamaría Gómez 

· Coordinadora cicle superior: Inma Carles Uruñuela 

· Coordinadora de 1r i 2n d’ESO: Maria Tintoré Agudo 

· Coordinador de 3r i 4t d’ESO: Jordi Tinoco Moreno 

  

 COMISSIÓ D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (CAD) 
· Director General: Francisco J. Sardaña Álvarez 

· Coordinadora Departament Orientació Psicopedagògica: Esperanza Sebastián 
Lozano 

· Directora Pedagògica EI-EP: M. Rosa Allué Grau 

· Director Pedagògic ESO-BATX: Jordi Tinoco Moreno 

· EAP: Rosa Maria Cesteros Fernández (professional del Departament d’Educació) 

· Responsable del SIEI: Enric Prades Sans 

· Psicòloga del centre: Annabel Sanfeliu Delgado 

· Coordinadora AD EI/EP: Xènia López Martínez 

 

 EQUIP COORDINACIÓ PROGRAMA FET D’INTERIORITAT ‘MIRAR-TE’ 
· Caridad García Prat 
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· Elisabet Santamaría Gómez 

· Carme Merlo Montagut 
 

 EQUIP COORDINACIÓ PROGRAMA FET D’ACCIÓ TUTORIAL ‘ACOMPANYAR-
TE’ 

· Les sis tutores de Segon Cicle d’Educació Infantil (P-3, P-4, P-5) 
 

3.3 ALTRE PERSONAL DEL CENTRE 

 
o Secretària: Rosa M. Piñeiro Guibernau         

 
o Vetlladors: Arturo Villegas Martín i Eduard Garcia Falcó 
 
o Recepció: Manoli Jiménez Guerra i Loreto Roig Molné 

 

o Copisteria: Concepción Mosquera Conde 
 
o Manteniment: Raúl Ontoso Cano 
 
o Assistència religiosa: Víctor Mosquera Ramos (EP) i Joan Àguila Chavero (ESO-

BATX) 
 

o Orientació psicològica: Annabel Sanfeliu Delgado 
 
o Coordinació d'activitats extraescolars esportives: Paula Espelt Villoria 

 
o Servei d’acollida matinal: Concepción Mosquera Conde i Joana Aguilà 

Rodríguez  
 

o Servei d’acollida de tarda: Manoli Jiménez Guerra  
 

o Monitors de menjador i de vigilància de pati al migdia: 
Joana Aguilà Rodríguez, Laura Muñoz Maireles, Concepción Mosquera Conde, 
M. Dolores Sáez Pérez, , Loreto Roig Molné, Mª Carmen Arranz Moreno, Magí 
Andreu Pallarés, Irene Bonfill Roda, Arturo Villegas Martín, Eduard Garcia 
Falcó, Joaquima Gurrea Julián, Ares Pallarés Plau, Mar Vicient Sumoy i 
alumnes de la borsa de treball de Batxillerat. 
 

o Coordinació del menjador: Núria López Martín 
 

o Servei de cuina i menjador: Antonio García Vilches, Alexandre Collado Mallol, 
M. Rosario Chaves Cano i Magdalena Lobo Márquez. 
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3.4. DELEGATS D'ALUMNES 
 

 Delegat/da Sotsdelegat/da 

1r ESO A Enric Guiu Mallafré Laia Solé Ricomà 

1r ESO B Arume Reyes Montaña Marina Écija García 

2n ESO A Gemma Blesa Cambra Roger Nonell Armengol 

2n ESO B Aroa Butrón Alcaide Paloma Pantojo Filgueiras 

3r ESO A Laura Salla Sobradillo Paula Fibla Rodríguez 

3r ESO B Yazmín Varela Cataldo Xavier Romero Gómez 

4t ESO A Lara Tornelli  Xavier Badia Pereira 

4t ESO B Claudia Sáenz de Santa María Mancebo Álvaro García Bienvenido 

1r BAT A Rubén García Roca María García Roca 

1r BAT B Zoe Boronat Baile Álvaro Díez Iáñez 

2n BAT A Emma Gieseken Pujol Marc Boada Subirana 

2n BAT B Nazaret Villaoslada Ruiz Jordina Llauradó Dalmau 

 
Aquestes són les funcions de l’alumne “delegat de curs”, segons l’article 90 del Reglament de 

règim intern, adaptat al Decret 266/1997, de 17 d’octubre, sobre drets i deures dels alumnes 

dels centres docents de nivell no universitari (DOGC núm. 2503 de 24.10.1997).  

1. Representar els seus companys en les relacions amb els professors del seu grup i, en 

particular, amb el professor tutor. 

2. Impulsar i coordinar la participació dels companys en les activitats educatives 

organitzades pel centre. 

3. Col·laborar amb el titular del centre en la preparació de les eleccions dels representants 

dels alumnes en el consell escolar. 
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3.5 ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES 

 

JUNTA DIRECTIVA DE L'AMPA 
 

Presidència Sr. Josep Maria Espelt Llombart 676566900 

Vicepresidència Sra. Sarai Martínez Rodríguez 630291983 

Tresoreria Sra. Anna Estopà Navalón 660725031 

Secretaria Sra. María Eugenia Suárez Ojeda 669891302 

Adjunt secretaria Sr. Josep Badia Carbonell 606179048 
 

DELEGATS I DELEGADES DE CURS 2020-2021 

P0 Pendent renovació  

P1 Sra. Carmen Méndez Moreno 608942731 

P2-Gegants 
P2-Lleons Sr. Xavier Alabart 692239282 

P3  A Srs. Gemma G. Gasulla - Josep Maria Escoda  699156070 

P3  B Sra. Ana Belén Pérez Robles 636905051 

P4  A Srs. Jaume Servelló – Sonia Robledo 696465899 

P4  B Srs. Raquel Estupiñán - Antonio Galera 679869411 

P5  A Srs. Mª Eugenia Suárez Ojeda-Pedro Enrique Torres Alvarez 669891302 

P5  B Srs. Aurora Paños Gàrgoles - Antoni Vera  603096590 

1r  EP A Srs. Peggy Espinoza - Ferran Díaz de Argandoña 654061583 

1r  EP B Srs. Sarai Martínez Rodríguez - Roger Mas Miró  630291983 

2n  EP A Pendent renovació  

2n  EP B Srs. Miguel Ángel Revilla – Silvia Nieves 651325973 

3r   EP A Srs. Jéssica Márquez París - Chi Wai Wong 676166432 

3r   EP B Srs. Lucía Gallardo - Joan Martínez 669298174 

4t   EP A Sra. Vanessa Alcalá Duran 605085264 

4t   EP B 
Co-delegats 

Sr. Antoni Sánchez Francisco  606410076  

Sra. Rosanna Rodríguez 649667259 

5è  EP A Srs. Cristina Triana - José Luis Fanjul 636777500 

5è  EP B Srs. Noelia García Andujar - Marco Cattarin 657546352 

6è  EP A Srs. Agustí Leiva – Esther Martín 626348898 

6è  EP B Pendent renovació  

1r ESO A Srs. Ana Fontanilles - Pierre Lamarche 690005769 

1r ESO B Srs. Ester Doménech - Lorenzo Santos 609637884 

2n ESO A  
2n ESO B 
Co-delegats 

Srs. Marian de Tomás Romeu – Roberto Villaverde Ruiz 606236453 

Sra. Elisabeth Perera Ruiz 657284162 

3r ESO A Pendent renovació  

3r ESO B Pendent renovació  

4t ESO A Srs. Ester Noguera - David Álvarez 670600769 

4t ESO B Srs. Esther Morales - Adolfo Blanco 659062685 

1r BAT A Sra. Marta Escarrabill Tió 649602499 

1r BAT B Sra. Raquel Pizarro Pérez 629363735 

2n BAT A Pendent renovació  

2n BAT B Pendent renovació  

Notes: Vegeu les funcions i els objectius de l’AMPA a l’apartat 4.5 d’aquesta memòria. 



34 

4. ALTRES INFORMACIONS 
 

4.1 HORARIS DEL CENTRE 

 
4.1.1 HORARI ESCOLAR 

 
Segons Pla d’Organització de centre per 2020-2021 

 
4.1.2 HORARI D’ENTREVISTES 

 
Les entrevistes es faran normalment prèvia petició d’hora, i es procurarà adreçar-se a la 
persona adequada, segons les funcions que s’expliciten en el Reglament de règim interior.  

 
En aquest sentit convé sempre adreçar-se en primer lloc a la persona més propera al tema 
que es vulgui tractar. 

 
En general per als  temes acadèmics  preguem seguir aquesta seqüència: 

1. Professors 
2. Tutors 
3. Directors Pedagògics (segons l’etapa escolar) 
4. Director General 

 
Per a temes específics d’administració o secretaria cal adreçar-se a les respectives persones 
responsables.  
 

4.2 SERVEIS QUE OFEREIX EL COL·LEGI 

 
4.2.1 SECRETARIA I ADMINISTRACIÓ  
 
IMPORTANT: per motius sanitaris s’evitaran els tràmits presencials a Secretaria i 
Administració i no es podran acceptar pagaments en efectiu.   
SECRETARIA: Tel. 977248800 / infosecretaria@tarragona.escolateresiana.com  
Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 8:30 a 10:30h i de 15 a 16h 
ADMINISTRACIÓ: Tel. 977248800 / administracio@tarragona.escolateresiana.com  
Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 8:30 a 9:30h 
 
Comunicacions: 
Totes les comunicacions a secretaria sobre canvi de dades, sol·licitud de certificats, baixes... 
es poden fer per mail, a l’adreça: infosecretaria@tarragona.escolateresiana.com 

En cas que hi hagi alguna modificació de les dades bancàries, es comunicaran per escrit 
presencialment o per correu electrònic, a l’atenció de secretaria, entre els dies 1 i 10 del mes 
precedent a la variació. 
 
 
 

mailto:infosecretaria@tarragona.escolateresiana.com
mailto:administracio@tarragona.escolateresiana.com


35 

4.2.2 MENJADOR ESCOLAR 

 
● El col·legi disposa de cuiner i d’instal·lacions pròpies per a preparar el dinar. El menú està 

revisat per una nutricionista col·legiada. 
 
● El servei de menjador començarà el 14 de setembre de 2020 i acabarà el 22 de juny de 

2021 
 
● Els alumnes fixos s’hi inscriuen, en les dates indicades, abans de començar el curs. Els 

eventuals poden sol·licitar el tiquet diari a la porteria, de 8:00 a 9:00h. del matí(suspesa 
aquesta possibilitat durant curs 2020-21) 

 
● Aquest servei inclou: el dinar, la vigilància de menjador i de patis i l’estudi optatiu per als 

alumnes de 5è i 6è de Primària, ESO i Batxillerat.( suspés durant curs 2020-21) 
 
● El menjador s’organitza en funció d’un projecte educatiu propi que defineix els seus 

objectius, l’organització i normativa pròpia. 
 
4.2.3 SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL I DE TARDA 
 
● El servei de guarderia s’ofereix de 7:45 a 9:00h del matí i de 17:00 a 18:00h. 

 
● Va dirigit a les famílies que necessiten que els seus fills estiguin en el centre durant 

aquest període de temps. 
 

● Els interessats a inscriure’s per tot el curs s’han d’adreçar a la porteria. Els eventuals 
podran adquirir el tiquet a la recepció del centre. 

 
4.2.4 SERVEI D’ORIENTACIÓ PSICOLÒGICA 

 
● A càrrec d’Annabel Sanfeliu Delgado, psicòloga. 
● Realitza tasques d’avaluació, atenció i seguiment psicològica dels alumnes que presenten 

alteracions de caire emocional i conductuals. 
● Assessorament psicoeducatiu a professors, a pares i mares. 
● Intervenció en grups reduïts de gestió emocional i conductual. 
● Orientació i assessorament vocacional o professional. 
● Coordinació amb serveis externs on acudeixen els nostres alumnes. 
● Per fer ús del servei, els pares han de sol·licitar-ho al tutor/a i aquests els comunicarà com 

iniciar el procés per tal de que la psicòloga atengui a la seva demanda.  
 
4.2.5 SERVEI D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA 
 
Al curs 2017-2018 es consolida el Servei d’Orientació Educativa. 
La coordinadora Esperanza Sebastián Lozano gestiona les tasques del departament amb la 
col·laboració de la responsable d’Atenció a la Diversitat d’EI i EP, Xènia López Martínez i la 
resta de professionals del seu àmbit: responsable de l'aula SIEI, Enric Prades; psicòloga del 
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centre, Annabel Sanfeliu i responsables de la mediació, Lluís Anguera a ESO i Batxillerat i 
Inma Carles a EP. 
 
L’objectiu fonamental és atendre les necessitats educatives dels nostres alumnes des de 
diferents àmbits i recolzar la labor docent.  
 
Les funcions del Servei d’Orientació Educativa: 

− Diagnòstic pedagògic i derivació, si cal, a especialistes de diferents camps. 
− Detecció de necessitats i organització del recursos (persones i espais) 
− Coordinació i orientació de NESE amb els alumnes de ‘Justícia i Pau’. 
− Coordinació amb la psicòloga del centre. 
− Seguiment del Programa de Mediació Escolar. 
− Coordinació del reforç i dels alumnes amb Plans individualitzats (PI)  
− Orientació al professorat en l’elaboració dels PI. 
− Orientació al professorat en temes pedagògics i psicològics. 
− Orientació als professors/es en temes de mediació. 
− Orientació als pares i mares en temes pedagògics 

− Orientació i seguiment dels alumnes amb NESE. 
− Coordinació amb els Serveis Educatius del Departament d’Educació: 

- EAP (Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica) 
- UEC (Unitat d’Escolarització Compartida)  
- CREDA (Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius) 
- Serveis socials 

- CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil) 
- CDIAP (Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç)  

− Coordinació amb altres serveis psicopedagògics.  
− Seguiment dels alumnes de SIEI. 

 
La finalitat és que tots els alumnes acabin amb les habilitats, destreses i competències 
bàsiques assolides per conviure i desenvolupar-se adequadament en la nostra societat.  
I puguin obtenir el Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO) i així continuar amb la 
seva formació posterior. 
 
4.2.6  PROGRAMA EDUCATIU DE CONVIVÈNCIA  
 
Aquest programa està inclòs dins l'àmbit del Departament d'Orientació Psicopedagògica i té 
com a objectiu la creació d’un clima escolar que afavoreixi, garanteixi i lideri el creixement 
de tot l’alumnat en el respecte a un mateix i a l’altre (aprendre a viure i a conviure). 
Aquest programa inclou protocols de relació entre iguals i com afrontar la resolució positiva 
dels conflictes. Donada la seva importància destaca el ‘PROGRAMA EDUCATIU DE 
MEDIACIÓ’, orientat específicament als alumnes d’ESO. Pretén gestionar la vida i la 
convivència al centre, creant condicions adequades per aconseguir un ambient d’estudi, 
cooperació i acollida que permeti fer créixer persones en llibertat, responsabilitat i el màxim 
de graduacions a l’ESO. 
 
Des del curs 2012-2013, la mediació escolar s’amplia al cicle superior d’Educació Primària 
però no com a servei, ja que està incorporat a la pràctica docent habitual. Té la mateixa 
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vocació pedagògica que a secundària i pretén implantar un model integral dins l’escola. La 
seva responsable és la professora Inma Carles Uruñuela. 
 
‘Conviure significa viure plegats i en bona relació. La convivència demana la formació 
integral de la persona, i es fonamenta en els valors de la pluralitat, la participació 
democràtica, la inclusió social, la igualtat d’oportunitats, el respecte a la diferència, la gestió 
positiva de conflictes i la cultura de pau. La convivència comporta una consciència de la 
pròpia identitat que implica l’acceptació de l’altre i un sentit de pertinença i contribució 
personal a la societat.’ 

(Projecte de Convivència i èxit educatiu. Departament d’Ensenyament. 2016) 
 
L’Escola Teresiana, des de la seva identitat carismàtica, es fonamenta en el valor educatiu de 
la trobada i la relació entre totes les persones que formen la Comunitat Educativa. Es 
constitueix en comunitat que aprèn i desitja fer vida aquesta afirmació: Eduquem educant-
nos. 

(Proposta Educativa Teresiana. Línies Mestres) 
 
4.2.7 SERVEI TECNOLÒGIC (TIC) 

 
Aquest servei neix de la necessitat de donar suport tecnològic a les TAC com a eina curricular 
i a l’organització del centre. 
Aquest curs s’ha continuat amb la digitalització del centre i s’han fet les següents 
adquisicions de maquinària: 

 S’han fet millores de la connectivitat interna del centre mitjançant l' 
adquisició de punts d'accés Wifi amb protocol 802.11ac  

 Renovació dels  projectors de les Pissarres digitals de diverses classes. 

 Dotació de portàtils per als professors nous  

 

 Aquest servei també inclou: 
 La comunicació telemàtica entre professors, alumnes, famílies i administració 

mitjançant la plataforma EDUCAMOS. 

 L’enviament de SMS en cas de falta d’assistència no justificada dels alumnes d’ESO i 
Batxillerat o per comunicar esdeveniments importants o urgents. 

 La gestió acadèmica i administrativa de l’escola. 

 Domini de correu per a alumnes @tarragona.escolateresiana.com basat en 
tecnologia de Google G-suite. 

 El manteniment tècnic de la infraestructura informàtica en la que participen alumnes 
del propi centre mitjançant la borsa de treball al Batxillerat. 

 Ús d’entorns d’ensenyament i aprenentatge com ara Moodle o Classroom. 
 
4.2.8 SERVEI MULTILINGÜE 

 
Aquest servei vol facilitar una altra de les prioritats pedagògiques del centre: continuar la 
millora en l’aprenentatge de LLENGÜES ESTRANGERES, potenciant-ne l’ús comunicatiu i l’ús 
com a eina d’accés al coneixement de matèries no lingüístiques. Els àmbits d’actuació els 
podeu veure amb més detall a l’apartat de prioritats pedagògiques d’aquest mateix dossier. 
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4.2.9 IDIOMES TERESIANES TARRAGONA (ITT) 
 
Activitats suspeses durant el primer trimestre del curs 2020-2021. 
Servei que s’estructura amb un doble objectiu: potenciar l’expressió oral i facilitar als 
alumnes l’obtenció de les titulacions oficials (Cambridge, Goethe). Aquestes finalitats es  
poden assolir treballant amb coordinació amb els professors d’idiomes en les classes 
regulars de l’escola. 
Els professors són nadius, els grups no superen el 12 alumnes i els pares reben un informe 
bimensual.  
 
Les llengües que es proposen són: 

o Anglès: per a alumnes des de P4 a 2n de Batxillerat. S’oferiran cursets 
específics de preparació de les proves de Cambridge (YLE, KET, PET, FCE). 

o Alemany: per a alumnes des de 1r d ’ESO a 2n de Batxillerat. 
 

En les classes d’anglès es preparen pels certificats de Cambridge i en les d’alemany per als 
del Goethe Institut. 
Els horaris es combinen amb els de l’escola facilitant d’aquesta manera l’aprofitament dels 
alumnes: hores de pati al migdia, sortides de classe i tarda de divendres.  
 
4.2.10 BATXILLERAT DUAL. Titulació d’EUA (American High School Diploma) 
 
Els alumnes que realitzen el Batxillerat Dual estan matriculats a Academica International 
Studies; una institució de prestigi amb seu a Miami (Florida) que té més de 90.000 alumnes i 
150 escoles en 10 estats americans. Aquest programa és reconegut internacionalment i 
compta amb validació SACS (Association of Colleges and Schools) .  
 

Gràcies als convenis d’educació amb el govern espanyol, una vegada finalitzat i aprovat el 
batxillerat català i el batxillerat americà, l’alumne obtindrà el Diploma d’Estats Units que 
atorga la mateixa titulació que reben els alumnes americans en finalitzar el High School; 
reconegut a tots els estats i a les seves universitats. Té un valor idèntic al de qualsevol 
alumne de modalitat presencial. 
Destaquem com a valors per als nostres alumnes: 

1. Una immersió lingüística en llengua anglesa per la pròpia naturalesa de l’entorn 
d’aprenentatge. 

2. Una millora substancial en la utilització d’entorns tecnològics de treball. 
3. Una millora en l’autonomia personal de treball, responsabilitat, organització, 

maduresa i esforç. 
4. Una diferenciació en la titulació i currículum respecte a la resta d’alumnes. 

 
El juny de 2016 es va graduar la primera generació d’alumnes de la nostra escola amb el 
diploma americà de High School. La representació del Col·legi Santa Teresa de Jesús de 
Tarragona continua sent una de les més nombroses a nivell estatal. Al curs 2020-2021 hi ha 
uns 40 alumnes. 
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4.2.11 AJUDES A L’ESTUDI 
 
● El centre té en funcionament una borsa de treball dirigida als alumnes que finalitzen 

l’ESO. L’objectiu és oferir la possibilitat d’autofinançar-se els estudis de Batxillerat. Els 
alumnes interessats han de posar-se en contacte amb la Direcció del centre, que informa 
als alumnes sobre la borsa de treball i els explica el seu funcionament a les aules. 
L’oferta de llocs de treball pot ser en el propi centre o en empreses col·laboradores. El 
marc temporal de l’oferta pot ser durant el període lectiu i/o no lectiu. Els criteris 
d’assignació o denegació estan definits i a disposició de les famílies. 
En qualsevol cas, es tractaran els casos individualment i la concessió o denegació és 
assumida per la Direcció General del centre. 
  

● Dels ajuts oficials de l’Estat, de l’Administració autonòmica, del Consell Comarcal del 
Tarragonès o d’altres organismes oficials es poden consultar a la secretaria. 

 
4.2.12 BIBLIOTECA 

 
Les dues biblioteques del centre estan al servei de tots els alumnes, durant l’horari escolar. 
El seu ús està integrat en les activitats ordinàries de classe i les seves activitats estan 
integrades dins del Pla lector del centre. Inclou les biblioteques mòbils d’Educació Primària i 
ESO.  
 

4.3. ACTIVITATS D’ALUMNES 

 
4.3.1 COMPLEMENTÀRIES AL CURS 2020-2021 
 
Aquestes activitats complementen la funció educativa de l’ensenyament reglat d’acord amb 
les prioritats pedagògiques de centre. Es presenten al consell escolar i estan autoritzades pel 
Departament d’Ensenyament. 
 
Enguany, per cicles i per etapes educatives, són aquestes:  
 

EDUCACIÓ INFANTIL 
P3, P4 I P5 

 English workshop: 2,5 hores setmanals 
 English is fun: 1,5 hores setmanals 
 Taller de música: 1 hora setmanal 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
CICLE INICIAL 

 Societat i comunicació: 1 hora setmanal 
 Taller de català: 1/2 hora setmanal 
 Taller de castellà: 1/2 hora setmanal 
 Taller d’anglès: 1 hora setmanal 
 Normativa social: 1 hora setmanal 
 Projecte STEM: 1 hora setmanal 
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CICLE MITJÀ 
 Societat i comunicació: 1 hora setmanal 
 Taller de català: 1 hora setmanal 
 Taller d’anglès: 1 hora setmanal 
 Normativa social: 1 hora setmanal 
 Projecte STEM: 1 hora setmanal 

 
CICLE SUPERIOR 

 Societat i comunicació: 1 hora setmanal 
 Taller de religió: 1 hora setmanal 
 Taller d’anglès: 1 hora setmanal 
 Normativa social: 1 hora setmanal 
 Projecte STEM: 1 hora setmanal 

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO) 
1r ESO 

 Taller bíblic: 1 hora setmanal 
2n ESO 

 Taller bíblic: 1 hora setmanal  
3r ESO 

 Tècniques de laboratori/projecte STEM: 1 hora setmanal 
 Taller d’anglès: 1 hora setmanal 
 Taller d’interculturalitat i religió: 1 hora setmanal 

4t ESO 
 Taller bíblic: 1 hora setmanal 
 Taller d’anglès multimèdia: 1 hora setmanal 
 Projecte STEM: 1 hora setmanal 

  
Aquestes activitats complementen la funció educativa de l’ensenyament reglat d’acord amb 
les prioritats pedagògiques de centre. Es presenten al consell escolar i estan autoritzades pel 
Departament d’Ensenyament. 
 
4.3.2 EXTRAESCOLARS 

 
Tenen la finalitat d’educar en el temps de lleure i són promogudes per l’Associació de Mares 
i Pares d’Alumnes. Hi poden accedir els alumnes que ho desitgin i es fan en horari 
extraescolar. 
Enguany, les activitats extraescolars són: 

A) Organitzades per l’AMPA 
 Judo i psicojudo. 
 Bàsquet i minibàsquet. ESCOLA DE BÀSQUET TERESIANES (EBT) 
 Futbol - sala 

 Patinatge 

 Natació i natació sincronitzada  (a les instal·lacions del centre Viding) 
 Grup de Muntanya 

 Dansa 
 Màgia 
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B) Organitzades pel centre 

 Escola d’Idiomes ITT (Idiomes Teresianes Tarragona), en col·laboració 
amb una empresa externa (suspeses durant el 1r trimestre del 2020-21). 

- Anglès 

- Alemany 

 Robòtica (suspesa durant el 1r trimestre del 2020-2021). 
 Escola de música RamblaMUSIC, en col·laboració amb empresa externa. 

 

4.4 ACTIVITATS PER A LES FAMÍLIES  

 

 SORTIDES FAMILIARS: l’AMPA ofereix i organitza sortides del Grup de Muntanya. La 
informació arriba a les famílies per correu electrònic.  
 

 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: Escola de bàsquet, futbol - sala, natació, patinatge, 
dansa, judo, i moltes altres activitats lúdiques i/o físic - esportives tant per a alumnes 
com per a les famílies. 
 

 ESCOLA DE FAMÍLIES: l’AMPA ofereix xerrades i tallers per part d’especialistes en 
temes d’interès per les diferents etapes educatives. La informació arriba a les famílies 
per correu electrònic.   

 

 FESTA DE REIS: Cada any ajudem als Patges Reials per a que ses majestats els Reis 
Mags d’Orient puguin rebre les cartes dels més petits i petites del centre. 
Posteriorment, també col·laborem per a que ses majestats puguin venir a l’escola a 
lliurar els regals als nens i nenes del centre. 

 

 FESTA DE FI DE CURS: Any rere any i juntament amb el centre, organitzem la festa de 
cloenda del curs acadèmic. Durant aquestes jornades aprofitem per fomentar la 
convivència entre les famílies i els professionals que treballen al Centre, tant 
professorat com a personal auxiliar. És per suposat també un moment per compartir 
una estona agradable entre tots els membres de la comunitat educativa: preparem 
activitats per a petits i grans, organitzem el servei de bar i el sopar de fi de curs, 
música i ball, i moltes més coses! 

 

 MEMÒRIA ESCOLAR: l’AMPA s'encarrega en aquests últims anys de confeccionar la 
memòria escolar del centre per a què gaudiu d’un recull fotogràfic de tots l’alumnat 
del centre i la seva participació als esdeveniments del centre durant el curs escolar.  

 

 TAC i INFORMÀTICA: Adquirim material informàtic, per a les aules, que faran servir 
tots els alumnes de l’escola (pissarres digitals, portàtils, tauletes, PC, etc.). 

 

 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES: Col·laborem amb l’escola en la renovació i 
manteniment de les instal·lacions esportives de l’escola: pati, vestuaris, material 
esportiu, etc. 
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 COL·LABORACIÓ AMB L’EQUIP PASTORAL DEL CENTRE: Contribuïm en la planificació 
de les activitats pastorals i d'acció social del centre, en especial amb la Fundació Enric 
d’Ossó.  

 

4.5 OBJECTIUS I FUNCIONAMENT DE L’ASSOCIACIÓ DE 
MARES I PARES (AMPA) D’ALUMNES COL·LEGI SANTA 
TERESA DE JESÚS TARRAGONA 

 
Segons el estatuts, l’objectiu principal de l’AMPA del col·legi és el d’agrupar els pares, mares 
i tutors/res de l’alumnat del col·legi a fi que puguin ajudar-se mútuament en llur tasca 
educativa. 
 
També són objectius específics d’aquesta associació: 
 

1. Col·laborar amb el col·legi en el manteniment i la defensa de l’ideari del centre i 
del seu projecte educatiu. 

2. Promoure la formació permanent dels pares, mares i tutors/res. En aquest 
apartat tenen especial importància les activitats pròpies de l’escola de famílies 
del col·legi. 

3. Dirigir a l’administració educativa els esforços i les accions que es considerin 
oportuns a fi d’aconseguir una autèntica llibertat i gratuïtat de l’ensenyament. 

4. Promoure la representació i la participació dels pares, les mares i els tutors i les 
tutores de l’alumnat en el Consell Escolar del centre, així com en els diferents 
òrgans col·legiats que tingui el centre. 

5. Integrar-se com a membres actius en una veritable comunitat educativa cristiana. 
6. Promoure i l’organitzar, de forma coordinada amb la direcció del centre, 

d’activitats extraescolars, tant per a l’alumnat com per als pares, mares i 
tutors/res. 

7. Col·laborar en les activitats educatives del centre, ja sigui en les sortides fora del 
col·legi amb els petits i les petites, en les festes que es realitzen al llarg de l’any o 
en activitats de caràcter pràctic que puguin orientar la vocació de l’alumnat 
(xerrades professionals o visites a centres de treball), i també en qualsevol 
iniciativa que pugui ésser d’interès. 

 
Per què una AMPA? Perquè som mares, pares, tutores i tutors implicats i compromesos, que 
estem disposats a participar i col·laborar en un projecte comú amb el centre educatiu dels 
nostres fills i filles. Creiem que tenim per davant un treball bonic, útil i il·lusionant, com és la 
formació integral plena i cristiana dels nostres fills. Com a famílies, volem el millor per als 
nostres fills i filles i per tant, per a la nostra comunitat educativa. 
 
Qui és l’AMPA? L’AMPA som totes les famílies amb alumnat al centre. Tots i totes aquells/es 
pares, mares i tutors/res que vulguem formar-ne part del dia a dia del centre educatiu on 
reben formació els nostres fills i filles, i que acceptem col·laborar en el seu funcionament. 
 



43 

Com hi estem representats? Hi estem representats mitjançant els delegats i les delegades 
de classe, que es reuneixen un cop cada mes i mig. Ells i elles són el fil d’unió entre les 
famílies i la direcció del centre, i impulsen la participació de l’AMPA en la vida del col·legi. 
L’AMPA també articula el seu funcionament amb diverses comissions per tal d’agilitzar la 
gestió de l’associació i la comunicació amb el centre. 
 
Qui dirigeix l’AMPA? L’AMPA està dirigida per un equip format per tots els delegats i les 
delegades de curs i per una junta directiva. Els primers són escollits en les reunions 
efectuades cada principi de curs i els representants de la segona, en l’assemblea general 
ordinària de socis i sòcies. 
 
És obligatori ser de l’AMPA? No, no és obligatori, però sí que és molt convenient, ja que la 
seva aportació i treball voluntari i desinteressat beneficia a la totalitat de l’ alumnat i la resta 
de la comunitat educativa. Entre tots i totes, podrem fer moltes més coses i fer-les millor. 
 
Fes-te soci! L'AMPA desenvolupa una tasca fonamental dins de l'organització del centre i és 
el nexe d'unió entre pares, mares, tutors i tutores i l'escola. Per això és molt important 
comptar amb la vostra participació des del moment en que el vostre fill s'escolaritza al 
centre. Al començament del curs escolar rebreu la informació per a fer-vos socis. Pertànyer a 
l'AMPA us dóna la possibilitat d'interactuar de forma molt més àgil amb l'organització del 
col·legi, tant en els aspectes acadèmics, com en els operatius i, en general, en qualsevol 
aspecte que, en qualitat de pares, mares, tutors i tutores estimeu oportú traslladar al 
Centre. Per a qualsevol dubte, no dubteu en contactar-nos. 
 
Us podeu comunicar amb l’AMPA mitjançant el correu electrònic: 
ampa@tarragona.escolarateresiana.com o per les nostres xarxes socials: 
Facebook: https://www.facebook.com/ampateresianastarragona/  
Twitter: https://twitter.com/ampateresianes  
Instagram: https://www.instagram.com/ampateresianes/  
 

4.6 FUNDEO (Fundació Enric d’Ossó)  
 

ONG Teresiana per a l’educació i el desenvolupament. 
 
Posem en marxa un nou curs i també els acords entre FundEO i la FET en la gestió de 
projectes de cooperació per a l’educació i el desenvolupament. 
 
Al centre, des del curs 2012/13 comptem amb la figura de l’enllaç FundEO. Es tracta d’una 
persona que forma part de l’Equip de Pastoral del centre i que, per tant, està implicada en la 
pràctica educativa habitual. A Tarragona aquest curs és la mestra Maribel Vidal Sans, que 
treballa conjuntament amb l'equip de pastoral que coordina Remei López Zueras. El Director 
General és l’últim responsable a Tarragona de les activitats de FundEO.  
 

L’ONG FUNDEO ESTÀ OBERTA A TOTES AQUELLES PERSONES QUE HO DESITGIN. 
LES PERSONES INTERESSADES PODEN DEMANAR INFORMACIÓ  

A L’EQUIP DE PASTORAL 

https://www.facebook.com/ampateresianastarragona/
https://twitter.com/ampateresianes
https://www.instagram.com/ampateresianes/
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L’equip de FundEO té previst informar-nos de les activitats que s’assumiran aquest curs i ens 
ofereix com cada any un projecte per al col·legi. Al llarg d’aquest curs 2020-21, ens 
centrarem en proporcionar aliments per a les joves del Centre Teresià de Formació de 
Lichinga (Moçambic) . 
 
El lema d’enguany “UNITS” ens facilita com cada any la col·laboració entre FundEO i les 
nostres escoles. Amb aquest lema volem subratllar el sentit d’estar units en el món, 
mitjançant gestos i accions concretes que ens portin al compromís amb la nostra realitat i el 
nostre món i ens apropin una mica més a la manera de viure d’altres països. 

 

INFORMACIÓ DEL PROJECTE DE COOPERACIÓ DE FundEO  
CURS 2020-2021 

Col·legi Santa Teresa de Jesús – Tarragona 
 

Títol del Projecte 2020-21 
Aliments per a les joves del Centre Teresià de Formació de 
Lichinga 

Localització Lichinga (Moçambic) 

Objectiu general Mitjançant aquest projecte es pretén contribuir a l’educació, 
formació i desenvolupament humà de les joves que estan 
acollides en el Centre Teresià Femení de Lichinga. 
Són quatre joves que han vingut de de diversos punts de la 
província de Niassa (al nord del país, de la qual és capital 
Lichinga). Estan acollides en el Centre per a que puguin 
realitzar els seus estudis. 
El Centre té com a objectiu ajudar a les joves de famílies 
desfavorides que compten amb un nivell socio - econòmic 
molt baix, per a que realitzin els seus estudis i adquireixin una 
formació integral que els permeti en un futur trobar una feina 
i així poder sortir de la seva situació de pobresa i major 
vulnerabilitat. 

Activitat 

Tenint en compte les dificultats de la zona del projecte, hi ha 
una gran necessitat de demanar recolzament principalment 
per a l’alimentació d’aquestes joves. 
En el del projecte també es demanen: 

 Medicaments per a les joves per ser una zona 
endèmica de malària constant. 

 Adquisició de material escolar per a l’ensenyament i 
aprenentatge. 

 Matalassos per als seus llits. 
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5. NORMATIVA DE CONVIVÈNCIA 
  
MARC DE REFERÈNCIA I MARC NORMATIU 
 
Projecte Educatiu Institucional (PEI) 
El PEI ens dona l'enfocament de l'estil que deu de presidir les relacions entre les persones 
dels nostres centres i ens diu que eduquem persones en relació. 
L’educació teresiana concep la persona, home i dona, des de la seva relació. Afavorim el 
creixement i l’aprenentatge basats en les relacions interpersonals i en el coneixement del 
món en què vivim. Per això, eduquem per capacitar-nos per viure la vida en relació amb els 
altres i amb la realitat, oberts a la transcendència i a la relació amb Déu - Amic.  
Aquesta és una mirada teològica: Jesús ens va ensenyar a descobrir Déu present en totes les 
persones i la seva tasca d’evangelització va consistir a trobar-se cara a cara amb elles. 
Desenvolupar aquesta dimensió relacional, que reconeix la dignitat de tot ésser humà i que 
promou l’amistat, permetrà el creixement personal i viure cada  trobada com una 
oportunitat per descobrir  Déu. La persona creient troba en l’amistat amb Jesús una font de 
relació que l’ajuda a viure en plenitud. 
L’educació teresiana es desenvolupa des del tracte recíproc i promou l’amistat. Som 
responsables de les relacions que vivim en els nostres contextos perquè ens formen i els 
formem. És necessari crear un clima educatiu que humanitzi les relacions perquè les 
persones manifestin i comparteixin els seus sentiments, idees, creences i coneixements, 
s’obrin a realitats diferents, descobreixin la possibilitat d’enriquir-se amb tot el que els 
envolta, i aportin tot allò que són a favor del bé comú.  
Aquesta capacitat relacional ens empeny a educar persones concebudes com a subjectes de 
trobada1.  
 

Proposta educativa Teresiana (PET) 
“L’educació teresiana posa l’èmfasi en el valor educatiu de la TROBADA en les relacions 
interpersonals. Eduquem educant-nos des de i per a la relació, entesa com a TRACTE 
D’AMISTAT, àmbit de creixement entre subjectes i societats, fonament d’una convivència 
cordial i pacífica, obertura a Déu i a la humanitat. Afavorim relacions humanitzadores quan a 
partir del propi coneixement i acceptació ens aproximem a les persones acollint-ne i 
valorant-ne les diferències, i creient en la seva capacitat de créixer, aprendre, transformar-se 
i transformar.” PET 1,2 

  
Aquestes són les actituds que els educadors de l’escola intenten aprofundir i fomentar entre 
els alumnes. Des d’elles s’entenen la convivència i els conflictes que en sorgeixen. El 
respecte, el diàleg i l’empatia són les eines habituals de resolució així com la proposta de 
valors transcendents com són el perdó i la conversió.  
  
Aquest ambient amigable també es fomenta procurant un clima de serenor que defuig els 
crits, empentes i corredisses a l’interior de l’edifici. Actituds que són fruit d’haver entès que 
l’educació i el respecte són una manera de ser i no tant una obediència a normes externes 
imposades. 
  

                                                        
1 Caràcter Propi FINALITAT EDUCATIVA. Subjectes de trobada 
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Aquest enfocament, prioritari en l’acció formativa del centre, no exclou l’aplicació d’una 
normativa objectiva que tipifiqui les conductes positives que ajuden al bé comú i aquelles 
que, en perjudicar el col·lectiu, necessiten evitar-se. 
  

MARC NORMATIU: 
  
Reglament de Règim Interior del Col·legi Santa Teresa de Jesús aprovat pel Consell escolar 
del Centre en sessió de 13 de març de 2013. 
  
DECRET 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la 
convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya. 
  
DOGC núm. 4670 de 6 de juliol de 2006. Marc normatiu general LOE i LEC. 
  
Adaptada al DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius (DOGC núm. 
5686 del 5 d’agost de 2010). 
   
 El Reglament de Règim Interior fa referència, en el seu títol primer, als components de 

la Comunitat educativa: Entitat Titular, alumnes, professors, famílies, personal 
d’administració i serveis i altres membres. En el capítols corresponents, s’explica quin 
és el paper de cadascú i, també, quins són els drets i deures que tots han de conèixer, 
valorar, respectar i complir. 

 El Reglament de Règim Interior fa referència, en el seu títol cinquè a la convivència 
escolar, al seu valor i a la seva regulació segons el Pla de convivència (en fase 
d’elaboració) i a les Normes de convivència del centre recollides en la Programació 
General  Anual que han d’incloure: 

  
a) El respecte a la integritat física i moral i als béns de les persones que formen la 

Comunitat Educativa i d’aquelles altres persones i institucions que es relacionin 
amb el Centre amb ocasió de la realització de les seves activitats i serveis. 

b) La valoració i l’acollida de les diferències, la tolerància davant la diversitat i no 
discriminació. 

c) La correcció en el tracte social, especialment, mitjançant l’ús d’un llenguatge 
correcte i educat. 

d) L’ interès per desenvolupar la feina i la funció pròpies amb responsabilitat. 
e) El respecte per la feina i la funció de tots els membres de la Comunitat Educativa. 
f) La cooperació en les activitats educatives i pastorals. 
g) La bona fe i la lleialtat en el desenvolupament de la vida escolar. 
h) La cura en l’atenció a la imatge personal i la higiene i l’observança de les normes 

del Centre sobre aquesta matèria. 
i) L’actitud positiva davant els avisos i les correccions. 
j) La utilització adequada de l’edifici, el mobiliari, les instal·lacions i el material del 

Centre, segons el seu objectiu i les seves normes de funcionament; també, el 
respecte a la reserva d’accés a determinades zones del Centre. 

k) El respecte a les normes d’organització, de convivència i disciplina del Centre.  
l) En general, el compliment dels deures que s’assenyalen en la legislació vigent i en 

aquest Reglament als membres de la Comunitat Educativa i a cada un dels seus 
estaments. 
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 Aquesta normativa és vigent tant en l’àmbit escolar com en l’extraescolar. És necessari 
el suport de tots per tal d’aconseguir un bon clima de convivència.  

 El Consell Escolar té una comissió (Comissió de Convivència) que, segons la normativa 
vigent, està encarregada d’estudiar els casos de comportament que puguin suposar 
una alteració greu de la convivència i, en el seu cas, prendre les mesures correctives 
que es considerin necessàries.  

 És important que tots coneguem aquesta normativa, hi donem suport i la valorem com 
un mitjà per a la tasca educativa del centre i per a la bona convivència de tothom. 

 El Claustre de professors revisa la normativa; la vigència d’aquesta revisió és de dos 
cursos acadèmics. Es mantenen unes especificacions per al menjador i per als patis. 

 Aquesta normativa ha estat informada al Consell Escolar del centre. 
 

5.1 NOTES GENERALS DE CONCRECIÓ 
  

1. Per tal d'aconseguir un bon ambient dins el centre és imprescindible el respecte 
envers els companys, els professors i el personal no docent. En aquest sentit es 
tindrà molta cura del llenguatge i del comportament, dins i fora de l'aula. 

 
2. Quan l’equip de professors de l’etapa consideri que el comportament de l’alumne 

pot suposar un perill per a la seva pròpia seguretat  o per a la resta del  grup 
proposarà al director Pedagògic de l’etapa la no participació en la sortida 
programada. S’analitzarà el cas i es comunicarà a la família. 

 
3. És obligatòria l’assistència contínua a les classes i a les  sortides programades, ja que 

són  part fonamental de l’aprenentatge i estan dirigides a tots els alumnes. En cas 
d’incompliment, el centre es reserva el dret d’aplicar les mesures pertinents segons 
indica el reglament de règim interior. 

 
4. La puntualitat és obligatòria, ja que és un signe de responsabilitat personal i una 

manifestació del respecte i de la consideració que es mereixen els altres. Els alumnes 
han de ser a l'aula a l’hora d’entrada fixada. Recordem que l’ incompliment 
d’aquesta norma està considerat una conducta contrària a les normes de 
convivència i que existeixen unes mesures correctores. Les reiterades faltes de 
puntualitat perjudiquen greument la convivència en el centre; això suposa la seva 
consideració com a conducta contrària a les normes de convivència amb les 
corresponents mesures correctores, en cas de reiteració pot arribar a considerar-se 
falta amb la corresponent sanció. 

a. En situacions extremes, es considera absentisme escolar i dóna lloc a la 
intervenció de la Inspecció d’Educació i dels Serveis socials. 

b. MOLT IMPORTANT: les mesures correctores i/o sancions recauen sobre  
l’alumne, però recordem que en tots els cursos d’educació infantil, en 
gairebé tota l’educació primària i en molts casos de secundària, els alumnes 
són acompanyats al centre pels pares. La família és responsable de la 
puntualitat i l’assistència dels alumnes. 

 
5. Els pares, mares i/o tutors legals han de justificar (mitjançant l’agenda o plataforma 

Educamos) totes les faltes d’assistència i retards al tutor. L’agenda i la plataforma 
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Educamos és el mitjà de comunicació entre la família i l’escola, a més d’una eina de 
treball. Per tant, aquesta és l’única utilització (a l’agenda) que se li ha de donar. En 
cas de deteriorament o mal ús, haurà de ser substituïda per una de nova, 
proporcionada pel centre. La notificació per part dels pares de la no assistència de 
l’alumne, no suposa la justificació automàtica de la falta de puntualitat o 
assistència. El centre considerarà justificades aquestes faltes de puntualitat o 
assistència quan es donin arguments o circumstàncies prou sòlids. Els retards que 
no es considerin justificats donen lloc a les mesures esmentades en el  punt 4. 
Les faltes de puntualitat i assistència són comptabilitzades, comunicades als pares i 
queden reflectides al butlletí d’avaluació de cada trimestre. 
Aquesta norma s’ha d’entendre com a mesura d’obligat compliment, la qual queda 
consignada en els deures dels alumnes: “Assistir a classe, participar en les activitats 
formatives previstes en la Programació General del centre i respectar els horaris  
establerts”. 

 
6. Les sortides fora del col·legi en horari escolar, incloent-hi l’horari del servei de 

menjador, hauran de ser sol·licitades i autoritzades pels pares, mitjançant la 
plataforma Educamos o a l’agenda amb antelació. En cas contrari, l'alumne no podrà 
sortir. Els alumnes d’Educació Infantil i Primària hauran de sortir acompanyats per 
un adult. 
 

7. Les famílies d’ESO i Batxillerat signaran a principis del curs una autorització de 
sortides generals. Aquesta autorització inclou totes les sortides puntuals que es facin 
durant l’any (sortir a la Rambla per fer alguna activitat...). Aquest curs els alumnes 
de 3r i 4t de l’ESO poden sortir a la Rambla a l’hora de l’esbarjo amb la corresponent 
autorització dels pares. Amb tot, les famílies rebran informació trimestral detallada 
de la resta de sortides (teatres, convivències...). 

 
8. Els alumnes usaran correctament les instal·lacions, el mobiliari i el material didàctic. 

Tot allò que s'hagi perdut o fet malbé per ús indegut haurà de ser substituït o abonat 
pels alumnes responsables o pel grup implicat. Cada alumne respon de l’estat de la 
taula que li sigui assignada a la seva classe. 

 
9. Els alumnes hauran de portar nets i complets l'uniforme i l'equip d'educació física, 

els quals hauran d'anar marcats i portaran una cinta per a penjar-los. Quan no portin 
uniforme, han de vestir de manera apropiada a un centre educatiu; si no fos així, el 
centre prendrà les mesures apropiades. 

 
10. En els nivells on és preceptiu l’uniforme no s’admetran pírcings, gorres o altres 

elements no especificats a l’uniforme. En cas de dubte, el Director General del 
centre decidirà què cal fer. 

 
11. Els alumnes s'abstindran d'entrar a les zones reservades als professors: sala de 

professors, copisteria, secretaria, direcció, sala de tutories, etc. 
 

12. Per raons d’organització, només es pot menjar en els llocs habilitats per a tal efecte. 
Els residus s’han de dipositar en els contenidors corresponents. 
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13. Per raons legals i per motius d’higiene i de salut, no es pot fumar dins el recinte 

escolar; això inclou les escales de la porta d’entrada al col·legi. No es permetrà 
l’entrada i/o el consum de begudes energètiques. Tampoc no s’han de portar al 
centre xiclets ni llaminadures. 

 
14. Pel que fa a l’aula d’informàtica no s’hi podrà portar material ni treure’n per raons 

de seguretat. 
 

15. Cada tutor/a disposa d'un horari de visites. Les entrevistes amb els pares seran 
concertades tenint en compte aquest horari. Durant el període d’exàmens i fins al 
lliurament de notes, no s’admetran visites per causes acadèmiques. 

 
16. Els alumnes són els únics responsables de les seves pertinences, material escolar i 

objectes de valor. El Centre no es fa responsable en cas de pèrdua o de robatori. 
 

17. No es permetrà l’entrada a les aules fora de l’horari escolar. Per a qualsevol acte no 
acadèmic que impliqui entrar a les aules (entrega de regals, festes...) cal 
l’autorització explícita del Director General del centre. 

 
18. No s’administrarà cap tipus de medicament en el col·legi. En cas de necessitat, cal 

omplir l’autorització pertinent que inclou la certificació mèdica (a la vostra disposició 
a la porteria del centre). 

 
19. L’ús d’imatges d’alumnes, la publicació de dades de caràcter personal i el material 

elaborat per l’alumnat està regulat i respecta el marc legal vigent (LOPD). 
 

20. Si per motius disciplinaris un alumne no va a la sortida programada, la família haurà 
d’assumir els costos no reemborsables (transport, part proporcional dels guies...). 

 
21. Enguany, per tal d’adaptar-nos a les directrius del Departament de Salut i 

d’Educació, és obligatori l’ús de mascareta (amb les excepcions que determini 
l’Administració a cada moment) i respectar els horaris d’entrada i sortida del centre, 
així com els recorreguts establerts. És obligatori que els alumnes i tot el personal del 
centre segueixin les normes de seguretat i higiene en el context de la pandèmia. 

 

5.2. CONCRECIONS PER NIVELLS 

 
5.2.1 Educació Infantil 1r cicle (0 a 3 anys) – Llar d’infants 

1. No cal que els nens i nenes portin una joguina de casa. 

2. Els alumnes de P1 i P2 hauran de portar net i complet l’uniforme, marcat amb el 

nom i amb una cinta per a penjar-lo. Els de P0 hauran de portar roba còmoda i fàcil 

de treure i posar, i sabates amb velcro per tal de fomentar la seva autonomia 

(opcionalment hi ha uniforme de l’escola). 

3. Tots els alumnes hauran de portar la motxilla de l’escola. 

4. La roba de recanvi de tots els nens i nenes haurà d’anar marcada amb el nom. 
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5. Cada divendres es donarà tota la roba i estris a les famílies i es tornarà a portar el 

dilluns a l’escola (cal mirar que no falti res). 

6. L’equip educatiu no entregarà cap infant a persones desconegudes o no 

autoritzades. S’haurà d’avisar amb antelació de qualsevol canvi respecte a la 

persona que ve a recollir el nen o nena, i autoritzar-ho a l’agenda escolar amb el 

nom, cognoms i DNI de la persona que vindrà. 

7. Cal avisar quan les circumstàncies especials (metge, vacunes...) fan que l’infant hagi 

d’entrar o sortir de la Llar en un horari diferent a l’habitual. 

8. Les famílies hauran de respectar els horaris d’entrada i sortida. Es prega puntualitat. 

9. Els nens i nenes que facin ús del servei d’acollida del matí podran esmorzar a la Llar 

si han entrat abans de les 8:30h. 

10. Les famílies que vulguin fer ús del servei de menjador hauran d’avisar abans de les 

9:30h. 

11. És molt important que l’infant sigui a la classe abans de les 9:30h, per tal de ser amb 

la resta de companys, no perdre’s l’activitat i no trencar la dinàmica del grup. En cas 

de retard cal avisar. 

12. No es podrà portar dinar de casa ni treure menjar de la Llar. Només en el cas dels 

nadons que prenen biberó o llet materna, es podrà portar de casa, sempre tenint 

control de les condicions adients. 

13. És necessari emplenar l’autorització de subministrament de medicaments a 

l’agenda, assenyalant de forma clara el dia, l’hora i la dosi, acompanyat de la 

signatura. Els nens i nenes amb febre o afeccions lleus potencialment contagioses, 

no assistiran a la Llar. 

14. Els esmorzars han de ser lleugers, portar el nom i estar dins d’una carmanyola o 

qualsevol altre embolcall reutilitzable. 

15. A la Llar no es podran menjar  llaminadures. 

16. Es recomana que els nens i nenes que no assisteixin a les sortides programades es 

quedin a casa aquell dia. No obstant això, en cas de necessitat seran atesos sense 

poder garantir el desenvolupament de les activitats ordinàries. 

17. La Llar facilita a les famílies un espai per deixar les cadiretes de passeig. No s’hi han 

de deixar objectes de valor, ja que el centre no se’n pot fer responsable. 

18. Cada trimestre s’ha d’autoritzat mitjançant Educamos les activitats i sortides que es 

faran, i el desembre i juny els informes d’avaluació. 

5.2.2 Segon Cicle d’Educació Infantil (3 a 6 anys) i Educació Primària 

  
1. Per tal d’afavorir l’atenció a l’aula i la utilització de jocs creatius en grup, els alumnes 

no portaran cap tipus de joguina ni aparells per a escoltar música, llevat que s’acordi 
amb un professor i/o educador per fer una activitat concreta. 

2. Els nens i nenes poden portar UNA joguina petita marcada amb el nom per tal de 
jugar a l’hora del pati. No es poden portar joguines bèl·liques, cordes... (Educació 
Infantil i Cicle Inicial d’Educació Primària). 
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3. Els alumnes hauran de portar nets i complets l'uniforme i l'equip d'Educació Física, 
els quals hauran d'anar ben marcats i portaran una cinta per a penjar-los. A Educació 
Infantil porten SABATILLES ESPORTIVES blanques amb tanca de velcro i/o SABATES 
blau marí amb velcro. A Educació Primària porten SABATES marrons. En cas de no 
respectar la uniformitat, el centre prendrà les mesures apropiades.  

4. Els dies que tenen Educació Física vindran de casa amb la roba esportiva. A partir de 
3r d’Educació Primària es canviaran als vestidors després de l’activitat i, per motius 
d’higiene, hauran de rentar-se acuradament. 

5. Cal que les eines de treball dels alumnes siguin senzilles. En cas contrari, es tornaran 
a casa. 

6. A les excursions no s’han de portar diners, ni telèfon mòbil, ni aparells de música, ni 
jocs electrònics. Si alguna vegada cal portar-ne, ja ho comunicarà el tutor. 

7. Aquest any no es podrà portar cap llaminadura per celebrar els aniversaris a la classe, 
ni tampoc repartir invitacions per les festes d’aniversari. 

8. Els nens i nenes han de ser acompanyats a les hores d’entrada i recollits a la sortida  
per un sol adult. El centre no disposa de cap servei per atendre els alumnes després 
de l’horari establert. En cas d’incompliment d’aquesta norma s’avisarà la família. En 
cas de reiteració s’aplicaran les mesures correctores adequades. 

9. Quan algú que no és l’habitual o un familiar menor d’edat ve a recollir al nen/nena 
d’Educació Infantil i Cicle Inicial a l’escola, caldrà comunicar-ho emplenant un 
formulari Google. 

10. En el cas d’infestació per polls es recomana fer el tractament adequat i evitar 
l’assistència de l’alumne al centre fins que estiguin eliminats. Si els polls es 
detectessin a l’escola, es trucaria a casa del nen/nena afectat/da per tal que el 
vinguin a buscar. 

11. En el cas d’afeccions lleus potencialment contagioses (conjuntivitis) és convenient la 
no assistència de l’alumne al centre. 

12. Al  col·legi no es pot menjar xiclet. 
13. A les sortides no es podrà portar càmera de fotos (s’entén també dispositius de 

telefonia o altres amb la capacitat de capturar imatges). Ni el mestre ni l’escola es fan 
responsables de l’aparell en sí ni de l’ús que se’n faci del seu contingut. 

14.  Els alumnes sempre han de tenir cura del seu material: llibres, quaderns, bates… a 
l’aula, a l’esbarjo, en les activitats extraescolars… 

15. Els alumnes pujaran i baixaran l’escala de forma ordenada, seguint les indicacions del 
tutor i/o professors i sempre seguint el recorregut marcat. 

16. Els alumnes no podran assistir als festivals dels germans, ja que la seva activitats 
escolar ordinària continua amb tota normalitat. 

17. Cada trimestre s’ha d’autoritzar mitjançant la plataforma Educamos les activitats i 

sortides que es faran i  els informes d’avaluació. 

18. Les famílies han de seguir les instruccions sobre l’ús dels dispositius personals. Els 

alumnes han de respectar els dispositius personals seguint les instruccions del centre. 

19. Cada alumne/a portarà de casa una mascareta de recanvi, mocadors d’un sol ús, 

aigua i si ho vol, gel hidroalcohòlic, sempre que sigui possible marcat amb els seu 

nom. 
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5.2.3 Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat 
  

1. Els exàmens no es repeteixen. Els alumnes que no puguin assistir a un examen només 
el podran fer en les dates fixades. Es valoraran situacions excepcionals, per exemple, 
malalties perllongades. En cas de competicions esportives professionals, exàmens 
oficials... cal informar el tutor/a amb suficient antelació. 

2. La falta d’assistència a classe (sense justificació) el dia abans o en  hores prèvies d’un 
examen, es considera com una alteració greu en el desenvolupament normal de les 
activitats del Centre i farà perdre el dret a realitzar-lo. 

3. La notificació per part dels pares de la no assistència de l’alumne no suposa la 
justificació automàtica de la falta de puntualitat o assistència. En cas de no 
assistència per malaltia es demanarà justificant mèdic. 

4. Els alumnes pujaran i baixaran l’escala de forma ordenada, seguint les indicacions del 
tutor i/o professors. Cada curs té un itinerari assignat per tal d’evitar 
aglomeracions. 

5. Els alumnes de Batxillerat poden sortir del centre durant l’hora de l’esbarjo, al matí, i 
després de dinar. Els alumnes de 3r i 4t d’ESO també poden sortir del centre a l’hora 
de l’esbarjo i també podran sortir després de dinar amb l’autorització que s’enviarà 
prèviament per Educamos. Si surten del col·legi, han de tornar a entrar amb la resta 
d’alumnes en el moment corresponent. 

6. Els alumnes d’ESO i Batxillerat, en cas d’absència d’un professor, podran tenir una 
modificació de l’horari, sempre que es consideri convenient. 

7. Per motius organitzatius, el centre pot modificar els horaris en moments puntuals del 
curs per tal de facilitar l’aprenentatge dels alumne, reforçar matèries de cara a les 
recuperacions i planificar el temps escolar. 

8. L’últim dia abans de Setmana Santa, els alumnes poden no venir a classe donat que 
han arribat tot just de les sortides de més d’un dia. Amb tot, l’escola atendrà aquells 
alumnes que, per qüestions d’organització familiar, hagin d’assistir a l’escola. 

9. Els alumnes de Batxillerat que, per l’organització horària, tinguin una hora sense 
classe, tenen l’obligació de quedar-se a la seva classe i mantenir en tot moment una 
actitud que afavoreixi l’estudi. En aquestes hores, no podran fer servir el mòbil amb 
finalitats lúdiques. 

10. En cas de conductes inapropiades i contràries al RRI, es comunicarà per escrit a les 
famílies. 

11. El dia que tinguin Educació Física, els alumnes poden venir canviats de casa. Un cop 
acabin la classe, es podran canviar. Enguany, a causa de la pandèmia, no es podran 
fer servir els vestuaris. Els alumnes cal que portin estris d’higiene personal i es 
podran rentar als lavabos que els pertoquen com a grup. 
Els alumnes no poden deixar les motxilles amb la roba esportiva al vestíbul. Les han 
de pujar a les classes. És obligatori utilitzar l’equipament reglamentari que 
s’especifica en els avisos generals. 

12. Els alumnes podran apujar nota segons els criteris establerts per a cada matèria. 
13. L'assistència a les classes de preparació per a la Selectivitat són molt recomanables 

per a tots els alumnes que hagin aprovat el Batxillerat i convenients per a la resta 
dels alumnes. 
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14. És responsabilitat dels alumnes mantenir diàriament els espais comuns (aules, 
lavabos, passadissos...) en un estat correcte d’ordre i higiene; si no fos així, el Centre 
prendrà les mesures apropiades. 

15. Telèfons mòbils: 

 ESO: Dins tot el recinte escolar els alumnes s’abstindran de tenir operatiu o en lloc 
visible els telèfons mòbils o qualsevol aparell electrònic. En cas d’incomplir 
aquesta norma, l’alumne/a donarà el mòbil al professor/monitor i l’endemà, el 
pare o mare de l’alumne/a el pot passar a recollir a una hora pactada entre la 
família i el Director Pedagògic. Si hi ha reincidència, el mòbil romandrà una 
setmana sencera i, si es repetís, un mes. 

 BATXILLERAT: En el cas dels alumnes de Batxillerat, podran fer ús del telèfon mòbil 
dins el recinte escolar sempre que el mantinguin en ‘mode silenci’.  
Els està permès el mòbil: 

a) Entre classe i classe (si l’usen durant la classe, el professor aplicarà la 
mateixa normativa que a l’ESO). 

b) En cap cas, no es pot fer servir el mòbil per jugar. 
c) I es pararà especial atenció en els moments que els alumnes s’examinin per 

tal d’evitar la utilització del mòbil per copiar. 
 A la resta de situacions, s’aplicarà la mateixa norma que a l’ESO. 

16. Cada trimestre s’ha d’autoritzat mitjançant la plataforma Educamos les activitats i 

sortides que es faran. 

 

5.3 NORMATIVA DE PATIS 
Les adaptacions per la situació de pandèmia al Pla d’Organització de Centre del curs 2020-
2021. 
  
5.3.1 Educació Primària 

  
1. A l’hora del pati procuro passar-m’ho bé, sense molestar els companys. 
2. Faig cas de les indicacions dels responsables del pati. 
3. Quan vaig als lavabos buido la cisterna i els deixo nets. Penso que els companys s’ho 
mereixen.  Els lavabos no són un lloc per jugar ni amagar-me. 
4. No escric a les parets, ni als bancs, ni a les grades. El pati és de tots. 
5. Llenço els papers a les papereres. No m’enfilo a les papereres perquè em puc fer mal 
i, a més a més, es poden trencar. 
6. No em penjo de les cistelles de bàsquet ni de les porteries de futbol. Una caiguda pot 
ser molt perillosa. 
7. Intento que les pilotes no surtin de la pista i, naturalment, no intento que arribin a les 
teulades. 
8. Quan una pilota surt de la pista, espero uns minuts perquè, normalment, des del 
carrer la tornen. En cas contrari, aviso el mestre i ell decidirà si es pot sortir a buscar-la. 
9. Si em trec la bata perquè tinc calor, en acabar el pati la recullo i la pujo a la classe. 
10. A l’hora del pati no puc pujar a les classes. 
11. Quan s’indiqui el final del pati, em preparo per pujar. 
12. Si baixo algun llibre, en sóc responsable i no el deixo oblidat al pati. 
13. Si m’embruto al pati, em rento ràpidament per pujar en bones condicions a la classe. 
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14. La font és per a beure. No jugo a llançar aigua fora de la pica. 
15. Pujaré les classes sense presses i, naturalment, no cridaré. 
16. Si tinc alguna activitat extraescolar, després d’acabar-la baixo al pati amb els 
monitors i m’incorporo al meu grup per pujar a la classe. 
17. Utilitzaré un llenguatge adequat també a l’hora del pati. 
18. Si em faig mal o algú em molesta, ho comunicaré; així evitaré barallar-me. 
19. No puc portar consoles al pati del menjador. 
20. No m’enfilaré a les portes ni a les finestres, puc caure i fer-me mal. 
21. Tractaré amb respecte els responsables del pati. 
22. Si no em comporto adequadament, el meu tutor/a serà informat i, si s’escau, hi 
haurà una sanció. 
23. A l’hora de l’esbarjo tampoc es podran utilitzar telèfons mòbils. 

 

5.3.2- ESO 

  
1. Quan  toqui  el timbre a les 11:40h, els alumnes baixaran acompanyats del 
professor/a, sense entretenir-se, als espais reservats per al seu esbarjo (patis interiors o 
Rambla). Mensualment s’alternarà entre el pati de Carmelites i el pati del col·legi. 
2. Els alumnes no podran quedar-se al segon pis (ni a les seves aules, ni a la sala auxiliar, 
ni als lavabos). Les classes estaran tancades. 
3. Els alumnes només podran estar en l’espai d’esbarjo que els correspon. 
4. Els alumnes s’abstindran d’usar o tenir en lloc visible els telèfons mòbils o qualsevol 
aparell electrònic. En cas que el mòbil soni, l’alumne el donarà al professor. L’endemà el 
pare o la mare de l’alumne el pot passar a recollir a l’hora convinguda entre la família i el 
Director Pedagògic d’ESO i Batxillerat. En cas de reincidència, el mòbil quedarà retingut 
una setmana sencera, i si es repetís, un mes. En el cas de batxillerat hi ha normativa 
específica. 
5. Els alumnes esmorzaran en els espais reservats per a l'esbarjo (ni al passadís del 
segon pis, ni a les escales). 
6. Els alumnes no podran fer servir els lavabos de les zones d’esbarjo, a no ser que sigui 
una emergència. 
7. Una vegada finalitzat l'esbarjo, els alumnes deixaran els espais utilitzats nets i polits. 
Són espais comuns que compartim, que hem de respectar i dels quals hem de tenir cura. 

8. Els alumnes només podran utilitzar les pilotes de goma que proporciona  
9. En cas que la pilota vagi a parar al carrer, l’alumne no pot sortir a buscar-la. 
10. Els alumnes han de tenir en compte que a les 12:10h. comencen novament les 
classes, per tant, hauran de ser en aquesta hora a les seves aules. 
11. La falta de respecte de l’alumne cap al professor responsable de la vigilància, així com 
l’incompliment d’aquesta normativa, es considera falta sotmesa a l’aplicació del RRI. 

12. Cada dia hi haurà una classe responsable de la neteja del pati. 
 

5.4 NORMATIVA DE MENJADOR     

5.4.1  Normes de comportament al menjador 

  
1. Quan acabo les classes i em quedo al menjador, em rento les mans abans d’anar-hi. 
2. Baixo les escales amb compte i vaig directament al menjador o al Hall fins que 
m'avisin per anar a dinar (segons el curs). 
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3. Porto la bata botonada (fins a 3r curs d’Educació Primària). 
4. Si porto alguna pertinença al menjador, la deixo en el lloc assignat pels monitors 
durant el dinar. Quan acabo les recullo i me'n faig càrrec d'elles. 
5. Quan la monitora ve a buscar al meu curs, faig filera i entro al menjador 
ordenadament i sense fer aldarull. 
6. Em sento a la taula i al lloc que m’assigna el monitor.  
7. Abans de començar a dinar, dono gràcies a Jesús pels aliments. 
8. Parlo amb els meus companys de taula sense alçar la veu i no crido els companys 
d’altres taules. 
9. Menjo de tot i la quantitat que em serveixen. Si tinc més gana, puc repetir del primer 
o del segon plat. Aixeco el braç i li demano a les monitores. 
10. Si durant uns dies necessito dieta especial ho comunico per escrit abans de l’hora del 
pati a porteria. 
11. Si pateixo alguna intolerància o al·lèrgia alimentaria porto un certificat i li dono a la 
coordinadora de  menjador.  
12. A l’hora de menjar escolto i segueixo les normes de bona educació a la taula que 
m’indiquen les monitores. 
13. Deixo el menjador net. Si em cau el menjar, el recullo. 
14. No trec menjar del menjador. 
15. Quan acabo, demano permís per portar la safata amb compte al lloc designat. 
16. Si a la tarda no tinc classe (ESO), deixo la motxilla en l’espai que hi ha sota l’escala 
gran. Després, quan marxo, me l’emporto. 
 

5.4.2 Normes de comportament a l’esbarjo del menjador 
 
L’esbarjo del menjador segueix la Normativa de patis. A més, cal tenir en compte els 
següents punts: 
  

1. Els alumnes de 3r i 4t de l’ESO no poden sortir al carrer abans de dinar. Amb 
autorització escrita dels pares poden fer-ho després de dinar. 
2. Una vegada finalitzat l'esbarjo, els alumnes deixaran els espais utilitzats nets i polits. 
Són espais comuns que compartim, que hem de respectar i dels quals hem de tenir cura. 
3. Els alumnes no poden quedar-se a espais que no siguin els indicats per a aquest 
temps de menjador (com els passadissos, les escales o els lavabos de fora del pati).  
4. No es poden portar cromos, xapes... i tots aquells objectes o petites joguines que no 
es poden identificar amb el nom del propietari i que són susceptibles de ser intercanviats 
pels alumnes (perquè se’ls juguen). 
5. Els alumnes no portaran cap tipus de joguina (excepte de P3 a 2n de primària) ni 
aparells per a escoltar música, llevat que s’acordi amb un professor i/o educador per fer 
una activitat concreta. 
6. Dins del recinte escolar (classes, corredors, menjador i patis) els alumnes s'abstindran 
d'usar o tenir en lloc visible els telèfons mòbils o qualsevol aparell electrònic. Si és 
necessari, per un motiu urgent, localitzar un alumne/a es pot fer mitjançant el servei de 
recepció de l'escola. 
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5.5. NORMES PER L’EVACUACIÓ DEL CENTRE 
 
Al curs 2016-2017 es va elaborar el Manual Intern d'Emergències. La Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals 31/1995, de 8 de novembre, regula a l'article 20, capítol II, els Drets i 
Obligacions de les actuacions davant d'emergències. Durant el curs 2019-2020 cal avançar 
en el seu coneixement i aplicació. 
 
Els objectius d'aquest manual són: 

a) Conèixer els edificis i les instal·lacions, analitzant la perillositat dels diferents sectors, 
així com els mitjans de protecció disponibles. 

b) Garantir la fiabilitat de tots els mitjans d'evacuació i protecció, així com de les 
instal·lacions generals. 

c) Preveure les causes de l'emergència. 
d) Disposar de persones organitzades i formades que garanteixin la rapidesa i eficàcia 

en les accions davant situacions d'emergència. 
e) Mantenir informats a tots els ocupants de l'edifici de com han d'actuar davant d’una 

emergència i en condicions normals adoptar mesures per la seva prevenció. 
 
Aquest curs per recomanació del Servei de prevenció no es farà simulacre d’evacuació. 
Cada any fem un o dos simulacres d’evacuació que permeten habituar-nos perquè els 
moviments generals siguin ordenats i ràpids en benefici de la seguretat de tots. 
  
Hi ha unes indicacions que convé que tots tinguem presents: 

  
1. Cada grup d’alumnes haurà d’actuar sempre d’acord amb les indicacions del seu 
professor i no haurà de seguir iniciatives pròpies. 
2. Els alumnes que realitzin funcions concretes encomanades pel professor es 
responsabilitzaran del seu compliment i de col·laborar amb el professor per mantenir 
l’ordre del grup. 
3. No es recolliran objectes personals a fi d’evitar retards innecessaris. 
4. Els alumnes que, en sonar el senyal d’alarma, es trobin als serveis o a altres locals 
annexos, a la mateixa planta que la seva aula, s’incorporaran ràpidament al seu grup. 
5. En cas de trobar-se en una planta diferent de la del seu grup, s’incorporaran al grup 
més proper que trobin en moviment de sortida. 
6. Els desplaçaments hauran de desenvolupar-se de pressa, però sense córrer, sense 
empentar els altres. 
7. Cap persona no haurà d’aturar-se a prop de les portes de sortida. 
8. Els moviments s’han de fer sense soroll, amb sentit de l’ordre i de l’ajuda mútua per 
evitar empentes i lesions, i ajudant els que tinguin dificultats per a sortir o sofreixin 
caigudes. 
9. En la sortida es respectarà el mobiliari i l’equipament escolar. 
10. Sota cap concepte un alumne haurà de tornar enrere amb el pretext de buscar 
germans menors, amics, objectes personals, etc. 
11. Els grups romandran junts, sense disgregar-se ni avançar-se a altres grups, fins i tot 
quan es trobin als llocs exteriors de concentració, per tal de facilitar als professors el 
control dels alumnes. 
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6. PLA DE FORMACIÓ DEL PERSONAL 
 

6.1.  INFORMACIÓ GENERAL 
 
Aquest Pla de Formació s’ha redactat tenint en compte: 

- El Pla Estratègic de la FET (2018-2022). 

- El Pla Estratègic del Centre (2019-2023). 

- Els plans Marc de la FET. 

- La Programació Anual del curs 2020-2021 de l’Equip de Titularitat. 

- Els anteriors Plans de Formació de centre, especialment el del curso 2019-2020. 

- L’autoavaluació del Pla de Formació i l’INFORME FINAL de la FET (juny 2020) sobre 
aquest pla, especialment les oportunitats de millora assenyalades. 

- Les aportacions de l’Equip d’Innovació. 

- Les necessitats suggerides pel claustre de professors. 

Aquest pla s’adapta a la situació d’excepcionalitat generada per la pandèmia de la COVID-19 
que ha provocat una reorganització del centre expressada en un document nou: Pla 
d'Organització de Centre pel curs 2020-2021. 

Es mantenen les línies generals dels anteriors plans de formació amb les limitacions 
imposades per la COVID-19. S’introdueixen modificacions en quant al format que passa a ser 
essencialment no presencial. 

Des del centre proposem les següents accions formatives. 

1. Proposta formativa de la FET (accions FET): amb les cancel·lacions o ajornaments 
provocats per la pandèmia. 

2. Opcions formatives del Centre (20 hores de conveni per al personal de la Llar 
d’infants i 30 hores per al personal docent): es corresponen amb les accions organitzades 
pel centre o accions de tercers. 

Els àmbits de les accions formatives són: 

- Acadèmic – pastoral. 

- De convivència. 

- Anglès. 

- TICS-TACs. 

- Higiene i salut laboral (COVID-19). 

- Es contemplen accions per al PAS. 
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2.1- Acadèmic - Pastoral 

- L’Equip d’Innovació Educativa del centre dissenya i dirigeix un bloc obligatori de 15 
hores per tot el professorat d’Educació Primària, ESO i Batxillerat: ‘Eines per al Pla 
d’Ensenyament Online’ 

- Pla d’Interioritat de la FET ‘MIRAR-TE’ (mòdul II per ESO i BATXILLERAT). Va quedar 
pendent el curs 2020-2021 i es realitzarà a l’octubre del 2020. 

- Pla d’Acció Tutorial de la FET ‘ACOMPANYAR-TE’. 
- Projecte ‘PLUJA’. Religió a P3. 
- Responsabilitat social corporativa. 
- Avaluació proves PISA. 

Seguirem les indicacions de la FET. No hi ha una formació específica dissenyada pel centre. 
 
2.2- De convivència 

- Formació carismàtica per al personal de la Llar d'infants. Al curs 2019-2020 es va 
iniciar i continua el 2020-2021 (Mòdul II). 

- Oferta/activitats Projecte NUDO. 
- Oferta /activitats Càtedra Enrique d'Ossó. 
- Formació per obtenir la titulació de professor de religió organitzada per l’Institut 

Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós (INSAF) i encaminada a l’obtenció de 
la DECA. 
 

2.3- Formació en llengua estrangera: anglès 
- Programa ofert per la FET en col·laboració amb el grup Ardor Learning ‘My Ardor 

English’ (anteriorment My Oxford English) 
- Oferta de classes per professors de la ITT (Idiomes Teresianes Tarragona), al curs 

2020-2021 en format online. 
- Oferta de l’Escola Oficial d’Idiomes. Serveis lingüístics de la URV. 

 
2.4- Formació en TACS 

- Relacionada amb la formació obligatòria organitzada per l’Equip d’Innovació ‘Eines 
per al Pla d’Ensenyament online’. 

- V2 Educamos. Continuació de la formació de professors per consolidar la  
implantació del ‘Mòdul de Comunicacions Avançades’. Va vinculat a l’anterior. 

- Oferta del curs de competències digitals de la FET. 
 
2.5- Formació del PAS 

- Tot el personal de menjador realitza el curs de manipulador d’aliments en cicles de 
dos cursos. 

- Formació específica pels alumnes de la Borsa de Treball (menjador i patis). 
- Oferta FET. 

 
2.6- Formació en higiene i salut laboral 

Les accions del curs 2020-2021 estan condicionades per la pandèmia. 

- Formació bàsica per a tot el professorat: 
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o Mòdul I. Mesures COVID-19 en centres educatius (2 hores) el dia 7 de 
setembre de 2020. 

o Mòdul II. Gestió de protocol de casos (per alguns professors). 

- Es planteja algun tipus de formació sobre la gestió emocional de la situació de la 
COVID-19 per alumnes i professors. 

- Es planteja algun tipus de formació d’educació de la veu amb l’ús de mascareta. 
- Formació en Suport Vital Bàsic que inclou la formació en l’ús d’equips DEA 

(desfibril·lador). Sessions de recordatori segons els cicle pautat. 
 
Per aquest curs 2020-2021 es planteja la formació per etapes educatives (com en cursos 
anteriors): 

PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL (LLAR D'INFANTS DE 0-3 ANYS) (20 hores) 

- ‘El PEI a la Llar d'infants’. Curs bonificat de 15 hores, FUNDAE.3 amb formadors 
propis. 

- Les mestres han realitzat la formació bàsica del Mòdul I de mesures COVID-19 en 
centres educatius (2 hores) el dia 7 de setembre de 2020. 

- S’oferirà una sessió d’actualització pastoral. 
- Es planteja algun tipus de formació sobre la gestió emocional de la situació de COVID-

19 per alumnes i professors. 
- Es planteja algun tipus de formació d’educació de la veu amb l’ús de mascareta. 

 

SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL (3-5 ANYS) (30 hores) 

- Oferta d’accions organitzades per tercers. 
- Oferta de la FECC (Fundació Escola Cristiana de Catalunya), INSAF, Pla de Formació de 

Zona. 
- Poden realitzar cursos de 30 hores. 
- A les mestres que realitzin l’Escola d’Estiu de la FET es certificarà 15 hores de 

formació. 
- Tot el professorat ha realitzat la Formació bàsica. Mòdul 1 de Mesures COVID-19 en 

centres educatius (2 hores) el dia 7 de setembre de 2020. 
- S’oferirà una sessió d’actualització pastoral. 
- Es planteja algun tipus de formació sobre la gestió emocional de la situació de COVID-

19 per alumnes i professors. 
- Es planteja algun tipus de formació d’educació de la veu amb l’ús de mascareta. 

  

EDUCACIÓ PRIMÀRIA (30 hores) 

- Curs ‘Eines per al Pla d’Ensenyament online: Edpuzzle, Google Classroom, Genially’ 
BLOC 1 (15 hores), organitzat pel Departament d’Innovació Educativa del centre. Curs 
Bonificat FUNDAE amb formadors propis. 

- Curs ‘Eines per al Pla d’Ensenyament online: Edpuzzle, Google Classroom, Genially’ 
BLOC 2 (15 hores), organitzat pel Departament d’Innovació Educativa del centre. Curs 
Bonificat FUNDAE amb formadors propis. Es poden oferir diferents opcions per a 
cada docent. 



60 

- Tot el professorat ha realitzat la formació bàsica. Mòdul 1 de Mesures COVID-19 en 
centres educatius (2 hores) el dia 7 de setembre de 2020. 

- Oferta d’accions organitzades per tercers. 
- Oferta de la FEEC (Fundació Escoles Cristianes de Catalunya), INSAF i Pla de Formació 

de Zona. 
- Al professorat que realitzi l’Escola d’Estiu de la FET es certificarà 15 hores de 

formació. 
- S’oferirà una sessió d’actualització pastoral. 
- Es planteja algun tipus de formació sobre la gestió emocional de la situació de COVID-

19 per alumnes i professors. 
- Es planteja algun tipus de formació d’educació de la veu amb l’ús de mascareta. 

 
ESO I BATXILLERAT (30 hores) 

- Curs ‘Eines per al Pla d’Ensenyament online: Edpuzzle, Google Classroom, Genially’ 
BLOC 1 (15 hores), organitzat pel Departament d’Innovació Educativa del centre. Curs 
Bonificat FUNDAE amb formadors propis. 

- Curs ‘Eines per al Pla d’Ensenyament online: Edpuzzle, Google Classroom, Genially’ 
BLOC 2 (15 hores), organitzat pel Departament d’Innovació Educativa del centre. Curs 
Bonificat FUNDAE amb formadors propis. Es poden oferir diferents opcions per a 
cada docent. 

- Oferta d’accions organitzades per tercers. 
- Oferta de la FECC (Fundació Escoles Cristianes de Catalunya), INSAF i Pla de Formació 

de Zona. 
- Als professors que estan elaborant el PROJECTE DE CONVIVÈNCIA segons Resolució 

ENS/585/2017 se’ls certificarà 15 hores de formació. 
- Tot el professorat ha realitzat la Formació bàsica. Mòdul 1 de Mesures COVID-19 en 

centres educatius (2 hores) el dia 7 de setembre de 2020. 
- S’oferirà una sessió d’actualització pastoral. 
- Es planteja algun tipus de formació sobre la gestió emocional de la situació de COVID-

19 per alumnes i professors. 
- Es planteja algun tipus de formació d’educació de la veu amb l’ús de mascareta. 

 

6.2. MARC D’ACTUACIÓ (justificació i finalitats estratègiques) 
 
El Pla de Formació s’ha dissenyat per assolir els objectius del Pla Estratègic del Centre 2019-
2023 que de forma resumida són: 

1. Adequar els espais físics de convivència per millorar el clima escolar i laboral. 

2. Implicar a les famílies en els diferents àmbits de la vida escolar i en especial en 
l’organització i celebració del Centenari del col·legi (curs 2021-2022). 

3. Garantir que els diferents projectes es facin de forma integrada (‘Mirar-te’, 
‘Acompanyar-te’, ‘Projecta’, ‘Pluja’ i Atenció a la Diversitat). 

4. Il·lusionar, motivar i implicar a les persones en les accions PIP (activitats pedagògic -
pastorals). 
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5. Adaptar el Pla de Formació per tal d’afavorir la integració del PAS, del personal de 
la Llar d'infants, del personal nou i cuidar a tot el personal, en especial al de llarga 
experiència. 

6. Millorar la seguretat dels alumnes entre l’espai de la Llar d’infants i el col·legi. 

7. Ser emprenedors per aconseguir ingressos extraordinaris per finançar la celebració 
del Centenari de l’edifici. 

 
FINALITATS ESTRATÈGIQUES 

Es mantenen els objectius però s’adapten a la nova situació de pandèmia generada per 
COVID-19. 

Objectiu 1 

- Les accions indicades en formació de la gestió emocional de la situació COVID-19 per 
alumnes i professors van en la línia de mantenir el clima escolar. 

- Formació en educació de la veu amb mascareta. 

- Formació en Suport Vital Bàsic que inclou la formació en l’ús d’equips DEA 
(desfibril·lador). 

Objectiu 2 

- No hi ha accions formatives específiques per aquest objectiu. Sí accions concretes. Els 
plans Marc de la FET poden ajudar en aquest objectiu. 

Objectiu 3 

- V2 Educamos. Formació per professors per consolidar la implantació del Mòdul de 
Comunicacions Avançades. Va vinculat a l’anterior. 

- El curs organitzat per l’equip d’Innovació pedagògic – pastoral incideix en aquesta 
integració. 

Objectiu 4 

- Pla d’Interioritat de la FET. Mòdul II per ESO-BATXILLERAT. Octubre de 2020. Pendent 
del curs 2019-2020. 

- Projecte ‘PLUJA’. Religió a P3 i P4. 

- Oferta/activitats Projecte NUDO. 

- Oferta/activitats Cátedra Enrique de Ossó. 

- Formació per obtenir la titulació de professor de religió (DECA). 

Objectiu 5 

- Formació carismàtica pel personal de la Llar d’infants.  

- Tot el personal de menjador realitza un curs de manipulador d’aliments en cicles de 
dos cursos. 

- Formació específica per alumnes de borsa de treball (menjador i patis) 

- Oferta curs de competències digitals de la FET. 
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Objectiu 6 i 7 

- Per la seva naturalesa, el Pla de Formació de centre no contempla accions concretes 
en aquest àmbit. 

  

6.3.  INDICADORS 
 
Indicador          Valor de referència  

Assistència als grups assignats.                                                                100% 

Els cursos programats es corresponen a les 
peticions dels professors.        

Enquesta 1 de 1 a 4, essent 1 res i 4 
totalment. 

Grau de satisfacció de l’enquesta de 
satisfacció de professors als INDICADORS 
FET.                                                                                           

Resultat de l’enquesta de satisfacció de 
professors. Als INDICADORS FET Ítem 1. 
 

Grau de satisfacció de la formació en 
identitat teresiana o carismàtica que rebo.               

Resultat de l’enquesta de satisfacció de 
professors. Als INDICADORES FET Ítem 15. 

Correspondència de la formació rebuda amb 
el Pla de Formació del centre presentat.        

Enquesta d’1 a 4, essent 1 res i 4 totalment. 
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7. CALENDARI 
 
Totes les activitats indicades a aquest calendari poden estar subjectes a canvis en funció de 
la situació sanitària. Hi ha activitats programades però sense data puntual, per això no 
surten al calendari i s’anirà informant a les famílies en funció de la confirmació de les 
activitats. 
No s’han programat sortides fora del centre durant el primer trimestre del curs. I es 
revisaran per al 2n i 3r trimestre en funció de la situació sanitària. 
Al llarg del curs s’aniran confirmant sortides que encara no estan determinades. 
Les dates de recuperacions, d’avaluacions, de les sessions d’avaluació, entrega de notes i 
d’altres dates podrien variar si les circumstàncies ho exigeixen. 
 
ESCOLA D’ESTIU: del dilluns 28 de juny al divendres 23 de juliol de 2021 
La LLAR D’INFANTS acabarà la seva activitat el divendres 13 d’agost 2021 i reobrirà el 
dilluns 23 d’agost de 2021. 
Ús de l’uniforme a partir del dilluns 5 d’octubre 2020. 
 
 
*En color verd fets significatius. 
*En color lila activitats Llar d’infants. 
*En color blau avaluacions. 
*En color vermell festius. 
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SETEMBRE 2020 
 

Data Programació  

Dm. 1 JORNADES DE PROFESSORS (de l’1 al 10 de setembre) 
Proves extraordinàries 1r Batxillerat 

Dc. 2 Proves extraordinàries 1r Batxillerat 

Dj.3 Proves extraordinàries 1r Batxillerat 

Dv.4 Reunió de pares online Llar d’infants (18:00h) 

Ds.5  

Dg.6  

Dll.7 Reunió de pares online P3-P4-P5 (17:00h) 

Dm.8 Reunió de pares online 1r-2n Ed. Primària i 1r-2n ESO (17:00h) 

Dc.9 Reunió de pares online 4t-5è Ed. Primària i 3r-4t ESO (17:00h) 

Dj.10 Reunió de pares online 3r-6è Ed. Primària i Batxillerat (17:00h) 

Dv.11 DIADA DE CATALUNYA    

Ds.12  

Dg.13  

Dll.14 PRIMER DIA DE CLASSE 

Dm.15  

Dc.16 CONSELL ESCOLAR 

Dj.17  

Dv.18  

Ds.19  

Dg.20  

Dll.21  

Dm.22 Santa Tecla a les escoles: Baixada de l’Àliga Llar, EI i 1r EP  

Dc.23 SANTA TECLA 

Dj.24  

Dv.25  

Ds.26  
Dg.27  

Dll.28  

Dm.29  

Dc.30  
 

 
1a avaluació Ed. Primària: del 14/09 al 22/12/2020 
1a avaluació 2n Batxillerat:  del 14/09 al 27/11/2020 
1a avaluació 1r Batxillerat: del 14/09 al 27/11/2020  
1a avaluació ESO: del 14/09 al 27/11/2020 
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OCTUBRE 2020 
 
 

 

Dj.1  

Dv.2  

Ds.3  

Dg.4  

Dll.5 1r dia amb uniforme 

Dm.6  

Dc.7  

Dj.8  

Dv.9  

Ds.10  

Dg.11  

Dll.12 FESTA NACIONAL D’ESPANYA – MARE DE DÉU DEL PILAR 

Dm.13  

Dc.14  

Dj.15 ACTIVITATS DE CELEBRACIÓ DIA DE SANTA TERESA DE JESÚS 
No s’oferirà ni Eucaristia ni celebració amb famílies per restriccions sanitàries. 

Dv.16 Dia Mundial de la conscienciació sobre l’aturada cardíaca 1r, 2n i 4t EP 

Ds.17  

Dg.18  

Dll.19  

Dm.20 Reunió de pares online P2-A (18:00h) 
Preavaluació 1r-2n ESO 

Dc.21 Reunió de pares online P2-B (18:00h) 
Preavaluació 3r-4t ESO 

Dj.22 Reunió de pares online P1 (18:00h) 
Preavaluació 1r Batxillerat 

Dv.23  

Ds.24  

Dg.25   

Dll.26 Inici del projecte de comprensió a P4: La tardor 

Dm.27  

Dc.28  

Dj.29  

Dv.30 CELEBRACIÓ DELS FIDELS DIFUNTS  
CELEBRACIÓ DE LA CASTANYADA LLAR, EI, EP  
No s’oferirà celebració amb famílies per restriccions sanitàries. 

Ds.31  
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NOVEMBRE 2020 
 

Dg.1 TOTS SANTS 

Dll.2 Festa de lliure disposició 

Dm.3 1a preavaluació CM (3r-4t) i CS (5è-6è) 
Preavaluació 2n Batxillerat 

Dc.4  

Dj.5  

Dv.6  

Ds.7  

Dg.8  

Dll.9  

Dm.10  

Dc.11  

Dj.12  

Dv.13 Taller de la tardor - Llar d’infants (P1 i P2) 

Ds.14  

Dg.15  

Dll.16  

Dm.17  

Dc.18  

Dj.19  

Dv.20  

Ds.21  

Dg.22  

Dll.23 Setmana de la música - Llar d’infants (P1 i P2) 
Inici del projecte interdisciplinari P5 

Dm.24  

Dc.25  

Dj.26  

Dv.27  

Ds.28  

Dg.29  

Dll30 Sessió d’avaluació 2n ESO i 2n Batxillerat 

 
2a avaluació 2n Batxillerat: del 30/11/20 al 19/02/21 
2a avaluació 1r Batxillerat: del 30/11/20 al 12/03/21 
2a avaluació ESO: del 30/11/20 al 05/03/21 
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DESEMBRE 2020 
 
 

Dm.1 Sessió d’avaluació 4t ESO 

Dc.2 Sessió d’avaluació 1r ESO 
Sessió d’avaluació 1r Batxillerat 

Dj.3 Sessió d’avaluació 3r ESO 

Dv.4 Plantada del pessebre 

Ds.5  

Dg.6 DIA DE LA CONSTITUCIÓ 

Dll.7 Festa de lliure disposició 

Dm.8 LA IMMACULADA CONCEPCIÓ 

Dc.9 1a avaluació CI (1r-2n) 

Dj.10 1a avaluació CM (3r-4t) 

Dv.11  

Ds.12 PRESENTACIÓ EQUIPS DE L’ESCOLA DE BÀSQUET TERESIANES-EBT-AMPA 

Dg.13  

Dll.14 Patges reials EI (P3-P4-P5) i CI (1r-2n) 
1a avaluació CS (5è-6è) 

Dm.15  

Dc.16 Patges reials Llar d’Infants (P1-P2) 
Recuperacions 2n Batxillerat 

Dj.17 Recuperacions 2n Batxillerat 

Dv.18 Recuperacions 2n Batxillerat 

Ds.19   

Dg.20  

Dll.21 CELEBRACIÓ DE NADAL AL COL·LEGI (format en funció de la situació sanitària) 
Jornada continuada. Acabament de les activitats lectives a les 13:00h. 
Servei de menjador fins les 15:00h.     
Tió Llar d’Infants (P1-P2) i EI (P3-P4-P5) 
Festival pares EI (P3-P4-P5), 1r, 2n, 3r i 5è EP (format vídeo) 
1a avaluació Llar d’Infants (P1-P2) 
Recuperacions 1a avaluació 1r Batxillerat 

Dm.22  

Dc.23  

Dj.24  

Dv.25 NADAL DEL SENYOR 

Ds.26 SANT  ESTEVE 

Dg.27  

Dll.28  

Dm.29  

Dc.30  

Dj.31  
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GENER 2021 
 

Dv.1  

Ds.2  

Dg.3  

Dll.4  

Dm.5  

Dc.6 EPIFANIA DEL SENYOR 

Dj.7  

Dv.8 Recuperacions 1a avaluació ESO i 2n BATX 

Ds.9  

Dg.10  

Dll.11 Recuperacions 1a avaluació ESO 
Recuperacions 1a avaluació 1r Batxillerat 

Dm.12 CLAUSTRE DE PROFESSORS (online o presencial en funció de la situació sanitària) 
Recuperacions 1a avaluació ESO 
Recuperacions 1a avaluació 1r-2n Batxillerat 

Dc.13 Teatre Metropol: “Una poma, un pomer” P2 (en funció de la situació sanitària) 
Recuperacions 1a avaluació ESO 

Dj.14  

Dv.15  

Ds.16  

Dg.17  

Dll.18 Preavaluació 1r i 2n ESO i 2n Batxillerat 

Dm.19 Preavaluació 3r i 4t ESO 

Dc.20  

Dj.21 2ESO: Teatre Metropol -  “400 anys en una hora” (en funció de la situació sanitària) 

Dv.22 Xerrada/Taller sobre violència masclista “La corda” 4t ESO  
(en funció de la situació sanitària) 

Ds.23  

Dg.24  

Dll.25  

Dm.26  

Dc.27 CELEBRACIÓ DIA DE SANT ENRIC D’OSSÓ (format en funció de la situació sanitària) 

Dj.28  

Dv.29 CELEBRACIÓ DIA ESCOLAR DE LA NO VIOLÈNCIA I LA PAU  
(format en funció de la situació sanitària) 

Ds.30  

Dg.31  

 
2a avaluació EP: del 8/01/20 al 26/03/21 
Recuperacions de la 1a avaluació ESO: 8, 11, 12 i 13 de gener 2021 
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FEBRER 2021 
 

Dll.1  

Dm.2 Preavaluació 1r Batxillerat 

Dc.3  

Dj.4  

Dv.5  

Ds.6  

Dg.7  

Dll.8  

Dm.9 2a preavaluació CM (3r i 4t) i CS (5è i 6è) 

Dc.10  

Dj.11  

Dv.12 CARNESTOLTES A L’ESCOLA: LLAR, EI i EP (format en funció situació sanitària) 

Ds.13  

Dg.14  

Dll.15 Festa de lliure disposició  

Dm.16 1a avaluació EI (P3, P4 i P5) 
Sessió avaluació 1r Batxillerat 

Dc.17 Dimecres de cendra (format en funció de la situació sanitària) 
Proves Competències bàsiques 4t ESO 
1a avaluació EI (P3, P4 i P5) 

Dj.18 Proves Competències bàsiques 4t ESO 

Dv.19 DIA DE FUNDEO 
3ESO: Teatre “La casa de Bernarda Alba” (en funció de la situació sanitària) 

Ds.20  

Dg.21  

Dll.22  

Dm.23 Sortida “Misteris a la Catedral” P4B (en funció de la situació sanitària) 
Sessió d’avaluació 2n Batxillerat 

Dc.24 Sortida “Misteris a la Catedral” P4A (en funció de la situació sanitària) 

Dj.25 Sortida a Barcelona 4t PRI a La Pedrera (en funció de la situació sanitària) 

Dv.26  

Ds.27  

Dg.28  

 
3a avaluació 2n Batxillerat: del 22/02 al 7/05/21 
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MARÇ 2021 
 

Dll.1 Inici del projecte de comprensió P5: Els romans 

Dm.2 Dibuixem l’Ajuntament de Tarragona 4t PRI-B (en funció de la situació sanitària) 

Dc.3 Teatre Metropol “Amàlia i les ombres lunars” P1 i P2 (en funció de la situació 
sanitària) 
Dibuixem l’Ajuntament de Tarragona 4t PRI-B (en funció de la situació sanitària) 

Dj.4 Teatre Metropol “Amàlia i les ombres lunars” EI (P3, P4 i P5) (en funció de la 
situació sanitària) 
Dibuixem el Mercat de Tarragona 3r PRI-A (en funció de la situació sanitària) 
Teatre “Luces de Bohemia” 3r ESO (en funció de la situació sanitària) 

Dv.5 Dibuixem el Mercat de Tarragona 3r PRI-B (en funció de la situació sanitària) 

Ds.6  

Dg.7  

Dll.8 DIA DE LA DONA 
Inici del projecte interdisciplinari P3 
2a avaluació 4t ESO 

Dm.9 Sortida “Tarraco, quina història” P5-B (en funció de la situació sanitària) 
Sortida a Reus 3r PRI: Gaudí Centre (en funció de la situació sanitària) 
2a avaluació CM (3r i 4t PRI)  
2a avaluació 3r ESO 

Dc.10 2a avaluació 2n ESO 

Dj.11 Sortida “Tarraco, quina història” P5-A (en funció de la situació sanitària) 
2a avaluació 1r ESO 

Dv.12  

Ds.13  

Dg.14  

Dll.15 Recuperacions 2n Batxillerat 
Preavaluació 2n Batxillerat 

Dm.16 Sortida a l’Hospital de Sant Pau de Barcelona 5è PRI (en funció de la situació 
sanitària) 
2a avaluació CS (5è i 6è) 
Recuperacions 2n Batxillerat 

Dc.17 Colònies de CM (3r i 4t) a La Capella Poblet (en funció de la situació sanitària) 
2a avaluació CI (1r i 2n) 
Recuperacions 2n Batxillerat 

Dj.18 Colònies a La Capella Poblet  CM (3r i 4t) (en funció de la situació sanitària) 
Recuperacions 2n Batxillerat 

Dv.19 Colònies a La Capella Poblet  CM (3r i 4t) (en funció de la situació sanitària) 

Ds.20  

Dg.21  

Dll.22 Inici del projecte interdisciplinari EP 
Sortides de més d’un dia ESO i BATX, fins el 26 de març (en funció de la situació 
sanitària) 

Dm.23  
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Dc.24  

Dj.25 Teatre Metropol: “Adéu Peter Pan” - P3, P4 i P5 (en funció de la situació 
sanitària)  

Dv.26 Mona de Pasqua Llar d’infants i EI (P3, P4 i P5) 
Jornada continuada. Acabament de les activitats lectives a les 13:00h. 
Servei de menjador fins les 15:00h. 

Ds.27  

Dg.28 DIUMENGE DE RAMS 

Dll.20  

Dm.30  

Dc.31  

 
3a avaluació 1r Batxillerat: del 15/03 al 4/06/21 
3a avaluació ESO: del 8/03 al 17/06/21 
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ABRIL 2020 
 

Dj.1 DIJOUS SANT 

Dv.2 DIVENDRES SANT 

Ds.3  

Dg.4 DIUMENGE DE PASQUA 

Dll.5 DILLUNS DE PASQUA 

Dm.6 CLAUSTRE DE PROFESSORS 
(online o presencial en funció de la situació sanitària) 
Recuperacions ESO i 1r BATX 
Preavaluacions 1r i 2n ESO 

Dc.7 Sortim a dibuixar les Muralles de Tarragona 5è PRI-A (en funció de la situació 
sanitària) 
Sortim a dibuixar la Catedral de Tarragona 6è PRI-B (en funció de la situació 
sanitària) 
Recuperacions ESO i 1r Batxillerat 
Preavaluació 3r i 4t ESO 

Dj.8 Recuperacions ESO i 1r Batxillerat 

Dv.9 Sortim a dibuixar les Muralles de Tarragona 5è PRI-B (en funció de la situació 
sanitària) 
Recuperacions ESO i 1r Batxillerat 

Ds.10  

Dg.11  

Dll.12 Sortim a dibuixar la Catedral de Tarragona 6è PRI-A (en funció de la situació 
sanitària) 

Dm.13  

Dc.14  

Dj.15 Teatre Metropol “Robin Hood” CS (5è i 6è) (en funció de la situació sanitària) 

Dv.16 Exàmens de Cambridge YLE 4t i 6è PRI 

Ds.17  

Dg.18  

Dll.19 X ENGLISH WEEK 
Setmana cultural Llar d’Infants (P0-P1-P2) 

Dm.20 X ENGLISH WEEK 

Dc.21 X ENGLISH WEEK 
Teatre Metropol: “Aladdin” CM (3r i 4t) (en funció de la situació sanitària) 

Dj.22 X ENGLISH WEEK 

Dv.23 X ENGLISH WEEK 
SANT JORDI (format en funció de la situació sanitària) 
Festival de pares 4t i 6è EP (format en funció de la situació sanitària) 

Ds.24  

Dg.25  

Dll.26  

Dm.27 CELEBRACIÓ I OFRENA FLORAL A LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT  
(format en funció de la situació sanitària) 
Preavaluació 1r Batxillerat 
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Dc.28 CONSELL ESCOLAR 
Colònies a Prades CI (1r i 2n EP) (en funció de la situació sanitària) 

Dj.29 Colònies a Prades CI (1r i 2n EP) (en funció de la situació sanitària) 

Dv.30 Festa de lliure disposició 

 
3a avaluació EP: del 6/04 al 18/06/21 
Recuperacions 2a avaluació ESO: del 6/04 al 9/04/21 
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MAIG 2021 
 

 

Ds.1 1 DE MAIG. SANT JOSEP OBRER 

Dg.2  

Dll.3 Festa de lliure disposició 

Dm.4 3a preavaluació CM (3r i 4t) i CS (5è i 6è) 
Inici del projecte interdisciplinari P4 
Proves Competències bàsiques 6è EP 

Dc.5 Teatre Metropol: “Tom thumb” P1 i P2 (en funció de la situació sanitària) 
Proves Competències bàsiques 6è EP 

Dj.6 Proves Competències bàsiques 6è EP 
FESTA DE GRADUACIÓ 2n BATXILLERAT (en funció de la situació sanitària) 

Dv.7 Sortida a Cambrils P5 (en funció de la situació sanitària) 

Ds.8  

Dg.9  

Dll.10 Dibuixem la façana de l’escola 1r PRI-B (en funció de la situació sanitària) 
3a avaluació 2n Batxillerat 

Dm.11  

Dc.12  

Dj.13 Dia de la família a la Llar d’Infants (P0, P1 i P2) 
Sortida a la Granja Neri P4 (en funció de la situació sanitària) 

Dv.14 Dia de la família a EI (P3, P4 i P5) 
Dibuixem la façana de l’escola 1r PRI-A (en funció de la situació sanitària) 

Ds.15  

Dg.16  

Dll.17 Inici del projecte de comprensió P3: La natura 
Recuperacions ordinàries 2n Batxillerat 

Dm.18 Dibuixem el Balcó del Mediterrani 2n PRI-B (en funció de la situació sanitària) 
Recuperacions ordinàries 2n Batxillerat 

Dc.19 Dibuixem el Balcó del Mediterrani 2n PRI-A (en funció de la situació sanitària) 
Sessions d’avaluació ESO   
Recuperacions ordinàries 2n Batxillerat     

Dj.20 Sortida al Parc Samà P3 (en funció de la situació sanitària) 
Sortida al Zoo de Barcelona 3r EP (en funció de la situació sanitària) 
3a avaluació ESO 
Recuperacions ordinàries 2n Batxillerat 

Dv.21 Recuperacions ordinàries 2n Batxillerat 

Ds.22  

Dg.23  

Dll24 Colònies a Tossa de Mar CS (5è i 6è) (en funció de la situació sanitària) 
Sessió d’avaluació ordinària 2n Batxillerat 

Dm.25 Colònies a Tossa de Mar CS (5è i 6è) (en funció de la situació sanitària) 
2a avaluació EI (P3, P4 i P5) 
Entrega de notes 2n Batxillerat 

Dc.26    Sortida “Un dia de granja” Llar d’Infants (P1 i P2)  
(en funció de la situació sanitària)    
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   Colònies a Tossa de Mar CS (5è i 6è) (en funció de la situació sanitària)   
2a avaluació EI (P3, P4 i P5) 

Dj.27 Colònies a Tossa de Mar CS (5è i 6è) (en funció de la situació sanitària)       

Dv.28 Colònies a Tossa de Mar CS (5è i 6è) (en funció de la situació sanitària) 
Últim dia d’uniforme (a revisar en funció de les temperatures) 

Ds.29 DIADA FAMILIAR D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE L’AMPA- ESPORTS I ALTRES 
Exàmens de Cambridge PET-KET-FCE-CAE 

Dg.30 DIADA FAMILIAR DE L’ESCOLA DE BÀSQUET TERESIANES (EBT) AMPA 

Dll.31 1r dia sense uniforme 
Recuperacions ordinàries ESO 

 
1r Batxillerat: classes de totes les matèries fins el 28/05/21 
2n Batxillerat: classes de totes les matèries fins el 29/04/21 
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JUNY 2021 
 

Dm.1 Festa de graduació P5 (format en funció de la situació sanitària) 
Recuperacions ordinàries ESO 

Dc.2 Recuperacions ordinàries ESO 

Dj.3 Sortida Dia Medi Ambient 3r EP (en funció de la situació sanitària) 
Recuperacions ordinàries ESO 

Dv.4 FESTA FI DE CURS (format en funció de la situació sanitària) 
Sortida Dia Medi Ambient EI (P3, P4 i P5) i 4t EP (en funció de la situació 
sanitària) 
Recuperacions ordinàries ESO 

Ds.5 FESTA FI DE CURS (format en funció de la situació sanitària) 
INCLOU DIADA ESPORTIVA AMPA AL MATÍ 

Dg.6  

Dll.7 VII SETMANA VERDA (format en funció de la situació sanitària) 
Sortida Dia Medi Ambient CS (5è i 6è) 
Avaluació ordinària ESO 

Dm.8 VII SETMANA VERDA 
3a avaluació CS (5è i 6è) 
Avaluació ordinària ESO 
Sessió avaluació 1r Batxillerat 

Dc.9 VII SETMANA VERDA 
3a avaluació CI (1r i 2n) 

Dj.10 VII SETMANA VERDA 
3a avaluació CM (3r i 4t) 

Dv. 11 VII SETMANA VERDA 
Sortida Dia Medi Ambient CI (1r i 2n) (en funció de la situació sanitària) 

Ds.12  

Dg.13  

Dll.14 Comença jornada intensiva fins 13:00h (menjador fins 15:00h)  
Recuperacions ordinàries 1r Batxillerat 
Exàmens finals extraordinaris 2n Batxillerat 

Dm.15 Recuperacions ordinàries 1r Batxillerat 
Exàmens finals extraordinaris 2n Batxillerat 

Dc.16 CONSELL ESCOLAR       
Recuperacions ordinàries 1r Batxillerat 
Exàmens finals extraordinaris 2n Batxillerat 

Dj.17 Recuperacions extraordinàries ESO 
Recuperacions ordinàries 1r Batxillerat 
Exàmens finals extraordinaris 2n Batxillerat 

Dv.18 Recuperacions ordinàries 1r Batxillerat 
Exàmens finals extraordinaris 2n Batxillerat 

Ds.19  

Dg.20  

Dll.21 Recuperacions extraordinàries ESO 

Dm.22 Últim dia de classe per alumnes 
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Jornada fins les 13:00h (menjador fins les 15:00h) 
Recuperacions extraordinàries ESO 
Avaluació ordinària 1r Batxillerat 

Dc.23 JORNADES DE PROFESSORS: 23, 25, 26, 28, 29 i 30 de juny de 2021 
(format en funció de la situació sanitària) 
Recuperacions extraordinàries ESO 
Entrega de notes 1r Batxillerat 

Dj.24 SANT JOAN 

Dv.25 Sessió d’avaluació extraordinària ESO i 2n de Batxillerat 
Revisió notes 1r Batxillerat 

Ds. 26  

Dg.27  

Dll.28 Inici Escola d’Estiu 
Lliurament de notes ESO i 2n Batxillerat 

Dm.29 Revisió notes ESO i 2n Batxillerat 

Dc.30  

 
Jornada continuada a partir del dilluns 14 de juny fins al 22 de juny de 2021 
Proves extraordinàries ESO: del 17 al 23 juny 2021 
Proves extraordinàries 2n Batxillerat: del 14 al 18 de juny de 2021 
Proves extraordinàries 1r Batxillerat: del 2 al 6 de setembre de 2021 
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JULIOL 2021 
 

Dj.1 Escola d’estiu 

Dv.2 Escola d’estiu 

Ds.3  

Dg.4  

Dll.5 Escola d’estiu 

Dm.6 Escola d’estiu 

Dc.7 Escola d’estiu 

Dj.8 Escola d’estiu 

Dv.9 Escola d’estiu 

Ds.10  

Dg. 11  

Dll.12 Escola d’estiu 

Dm.13 Escola d’estiu 

Dc.14 Escola d’estiu 

Dj.15 Escola d’estiu 

Dv.16 Escola d’estiu 

Ds.17  

Dg.18  

Dll.19 Escola d’estiu 

Dm.20 Escola d’estiu 

Dc.21 Escola d’estiu 

Dj.22 Escola d’estiu 

Dv.23 Acabament ESCOLA D’ESTIU 

Ds.24  

Dg.25  

Dll. 26 2a avaluació Llar d’infants (setmana del 26 al 30 de juliol) 

Dm.27  

Dc.28  

Dj.29  

Dv.30 Llar d’infants: festa de fi de curs (P0-P1-P2) 
P2: graduació de la Llar d’infants 

Ds.31  

 
 


