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Educar és formar per a ser ciutadans que construeixin amb 

responsabilitat i actitud crítica, que sàpiguen ser coherents i amb criteris clars, 

que busquen la veritat i viuen en ella, que gaudeixen amb la bellesa i la bondat, 

que miren cap al futur amb optimisme i que caminen amb la certesa que en la 

persona és més important el ésser que el tenir. 

 

Aquesta es la visió educativa del nostre Centre i és  l’objectiu principal al  

llarg de tota la vida escolar dels nostres alumnes. 

 

Aquest curs serà excepcional per les circumstàncies que ha produït la 

pandèmia. Volem treballar des de la coordinació, el treball en xarxa, l' 

utilització de les noves tecnologies, en equip i donant el millor de nosaltres 

mateixos. 

 

 És molt el que es posa d’il·lusió i esforç, dedicació i lliurament, però 

sapiguem bé que l’educació és un procés dinàmic en que s’enllacen el proposat 

o programat i l’advenir de cada dia, els esdeveniments culturals, socials i 

religiosos de cada moment,  així com a situacions excepcionals com a aquesta 

pandèmia, però l'objectiu és sempre clar: treballar per a educar els nostres 

alumnes i tenim sempre present  les seves necessitats. 

 

El nostre lema enguany era: "Soc aquí". Els nostres docents en 

col·laboració amb les famílies intentarem que els nostres alumnes continuen la 

seva formació integral. Però el més important és que puguin pogut créixer com 

a persones, fent front a unes situacions que per a res suposarà el més idoni per a 

ells. No obstant això farà treballar el millor de si mateixos. Aprendran una lliçó: 

l'important és el SER sigui quals siguin les circumstàncies, intentar treure el 

positiu i aprofitar al màxim tot el bo que la vida ens ofereix , tenint bé present 

que hi ha valors que cal valorar, protegir i potenciar sempre: la família, la 
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solidaritat, l'esperança, la responsabilitat, la constància, la il·lusió i el treball 

ben fet. 

 

 La nostra comunitat educativa treballarà amb aquesta visió els seus 

objectius, i sense fer soroll i amb la senzillesa franciscana perrquè els nostres 

alumnes siguin els herois sense capa  d'avui i del demà. 

 

 

PLANIFICACIÓ DEL CURS 

 
 

CALENDARI ESCOLAR 

Començament del curs: 

* Inici de les activitats de preparació del curs: 1 setembre de 2020 
* Inici de les activitats lectives amb els alumnes: 14 setembre  2020 

Vacances escolars: 

 Nadal: del 22 de desembre de  2020  al 7 de gener de 2021, ambdós inclosos. 

 Setmana Santa: del 27 de març al 7 d'abril del 2021, ambdós inclosos. 

 Final de curs: Acabament de les activitats lectives amb els alumnes el 22 de juny de 2021. 
        

Dies festius: 

 Dies festius fixats pel Departament de Treball.   
o 12 d'octubre: Dia de la Hispanitat 
o 1 de novembre: Tots Sants 
o 6 de desembre: Dia de la Constitució 
o 1 de maig:  Festa del Treball 
o 5 d'abril: Dilluns de Pasqua 

 

 Dies festius de lliure disposició del  Centre: 
   

o 2 de novembre de 2020 
o 7 de desembre de 2020 
o 15 de febrer de 2021 
o 21 de maig de 2021 
o Jornada intensiva el dia 21 de desembre 
o Jornada intensiva des del 7 de juny (de 9:00 a 14:00 hores) 

 
 

 
JORNADA ESCOLAR: HORARIS I SERVEIS 

 

EDUCACIÓ INFANTIL  I  PRIMÀRIA 

Matí:  de les 9 hores a les 13 hores. 
Tarda:  de les 15 hores a les 17 hores. 



 

     COL·LEGI SANT JOSEP 
   PGA 2020-2021 

 
 

 
5 

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

Matí: dilluns, dimarts i dijous de 8 hores a 13:30 hores; dimecres i divendres de 8 hores a 
14:30 hores. 
Tarda: dilluns, dimarts i dijous de 15:00 hores a 17:00 hores; dimecres i divendres tardes 
lliures. 
 

ENTRADES I SORTIDES 

 
Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte el 
nombre d’accessos i el nombre de grups estables. 
 
 
 

OBJECTIUS  I PRIORITATS DEL CURS 
OBJECTIUS: 
 

Volem que els nostres alumnes siguin cada vegada mes competencials i 
protagonistes del seu procés d' aprenentatge. Aquest any potenciarem la 
competència digital.  Per això ens proposem els següents objectius: 

OBJECTIU 1:  

Millorar la competència comunicativa en català, castellà i anglès. Incidir en la 
millora de l'expressió oral i potenciar la competència digital. 

OBJECTIU 2:  

Millorar la Competència Matemàtica partint de problemes de la vida quotidiana 
introduint el treball cooperatiu. Posar l'accent especialment a les 
subcompetències d'espai, forma i mesura, canvi i relacions, i estadística. 
Potenciar la competéncia digital garantitzant l'incorporació d'estratègies. 

OBJETIU 3:  

Potenciar el desenvolupament de la dimensió ètica i transcendent dels 
alumnes, obrir la nostra acció educativa en la recerca del sentit de l'existència  
humana i presentar el missatge de Jesús sobre l'home, la vida, la història i el 
món.  
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PRIORITATS: 
a. Educació i acompanyament emocional de l’alumnat (activitats orientades al 
retrobament, l’intercanvi de situacions viscudes...) 
 
b. Acció tutorial i orientació en col·laboració amb les famílies, amb la 
incorporació d’estratègies per compensar les desigualtats dels entorns 
familiars, més enllà de la bretxa digital, i abordar les necessitats educatives i 
les dificultats d’aprenentatge. 
 
c. Impuls a l’aprenentatge autònom i creatiu per part dels alumnes, amb 
propostes que aprofundeixin en la competència d’aprendre a aprendre, per tal 
de capacitar l’alumne a autoregular-se. Tot això incidint tant en els processos 
cognitius com en els factors sòcio-emocionals de l’aprenentatge. 
 
d. L’impuls a la cultura digital. Incorporar l’aprenentatge telemàtic i garantir la 
incorporació d’estratègies per a fomentar la competència digital dels docents i 
dels alumnes, prioritzant aquells amb una baixa capacitació digital 

 

ASPECTES ORGANITZATIUS I DE FUNCIONAMENT DEL  CENTRE 

 
 

ÒRGANS UNIPERSONALS DE GOVERN  
I ÒRGANS COL·LEGIATS 

 
Les persones que en el nostre centre exerciran les funcions dels diferents òrgans unipersonals de 
direcció i d’altres càrrecs de coordinació, d’acord amb el que estableix el reglament de règim 
interior, seran les següents: 

  

TITULAR DEL CENTRE  Mª Jesús Sanz Fernández 

DIRECTORA: 
SUBDIRECTORA: 

Mª Inmaculada Campo Moreno 

Ana Gutiérrez Blanco 

CAPS D’ESTUDIS : 
Infantil i Primària 
Secundària 

 
 Ginesa de Gea Sánchez 
 Norbert de Haro 

CAP DE PASTORAL  Ana Gutiérrez Blanco 
 
 
EL CONSELL ESCOLAR 
 
El Consell escolar és l’òrgan de govern col·legiat representatiu de la comunitat educativa del 
centre, i exerceix les seves funcions en el respecte als drets dels alumnes i llurs pares, professors, 
personal d’administració i serveis i institució titular. Es reunirà  en el present curs a les següents 
dates : 
 

1a  Reunió: 4 de setembre 2020 
Presentació  i aprovació del Pla d'obertura del Col·legi 

 
2a  Reunió: 20 d'octubre 2020 

Presentació del PGA del curs 2020/21 
 

3na Reunió: 30 d'octubre 2020 
 Justificació de quantitats percebudes: Educació Infantil, Educació Primària i 

Educació Secundaria pel Departament d’Educació 
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4ra  Reunió: Març 2021 
 Resultats del procés de preinscripcions i matriculació d’alumnes 
 Horari Escolar 
 Jornada intensiva 
 Dies de lliure disposició 
 Quotes d’activitats complementàries  

 
 

5è reunió: Juny 2021 
 Presentació de la Memòria del curs 2020/21 

 
   

MEMBRES 

 
 TITULAR: Sra. Mª Jesús Sanz Fernández 
 DIRECTORA: Mª Inmaculada Campo Moreno 
 
REPRESENTANTS  ENTITAT TITULAR:    

 
 Sra. Mª Jesús Sanz Fernández 
 Sra. Jacinta Gutiérrez de la Torre 
 Sra. Ana Gutiérrez Blanco 

   

REPRESENTANTS DEL PROFESSORAT: 

 
Sra. Alba Ruiz Orozco 
Sra. Ivette Fuentes Conejo 
Sra. Tamara Rodríguez Durán 
Sr. Antonio Torres Domínguez 

   

REPRESENTANTS DELS PARES: 

  
Sra. Mª Dolores Valín Cebrián 
Sra. Laura Lianes  
Sra. Sandra García Rodríguez 
Sra. Maravillas Sánchez Olid 

    

REPRESENTANTS DELS ALUMNES: 

  
Paula Rubiano Rodríguez 
Diego López Yago 

 

REPRESENTANTS D’ADMINISTRACIÓ  I SERVEIS: 

   
 Sr. Lorién Casasús Pascual 

 

 
COMPOSICIÓ DE L’EQUIP DE TUTORS I PROFESSORS  

 

CLAUSTRE DE PROFESSORS 

 
El claustre de professors, per l’exercici de les seves competències en el desenvolupament de la 
tasca educatiu i de la marxa del Centre, es reunirà, com a mínim en les dates assenyalades, excepte 
comunicació en contra o a petició d’algun membre: 
 

1a Reunió: 1 i 9 de setembre 
  Directrius generals per a programar el curs 2020/2021 
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2na Reunió: 7 Octubre 
  Acords sobre els elements del Pla Anual de Centre 
 
3ra  Reunió: 26 de novembre 
  Organització del Nadal 
 
4ta    Reunió: 30 de juny 
  Per fer balanç del curs 2020/2021 i assenyalar les directrius de la   
  Programació  del proper curs 
 
 

MEMBRES  
 
TUTORIES   

EDUCACIÓ  INFANTIL   

  
    EI.1ºA 
    EI.1ºB 
    EI.2ºA 
    EI.2ºB 
    EI.3ºA 
    EI.3ºB 
 

 
Ivette Fuentes Conejo  
Ana Benach Pastor 
Yolanda Abenoza González 
Ana María Holguín Heredia 
Mª del Mar San Antonio González 
Inmaculada Rodríguez Espín 
 
 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA   

 
1er. CICLE 
 
 
 
 
2on. CICLE 
 
 
 
 
3er. CICLE 

 
    EP.1ºA 
    EP.1ºB 
    EP.1ºC 
    EP.2ºA 
    EP.2ºB  
 
    EP.3ºA 
    EP.3ºB 
    EP.3ºC 
    EP.4ºA 
    EP.4ºB 
 
    EP.5ºA 
    EP.5ºB 
    EP.6ºA 
    EP.6ºB 
   

 
Alba Ruiz Orozco 
Victor Flores Serrano 
Rosa Mª Fígols Xaus 
Mª José Mochón Manchón 
Sílvia Díaz Font 
 
Laura Baños Martínez 
Carme Bruguera Busquets 
Pilar Magro Tena 
Sor Ana Gutiérrez Blanco 
Mª Roser Agustí Gallifa 
 
Laura Lara Moya 
Tamara Rodríguez Durán 
Juana Mª Sánchez Olid 
Ana Cachinero Arévalo 
 
 

EDUCACIÓ SECUNDARIA 
OBLIGATÒRIA 

  

 
1er. CICLE 
 
 
 
2on. CICLE 
 
 

  
  ESO.1ºA 
  ESO.1ºB 
  ESO.1ºC 
  ESO.1ºD 
  ESO.2ºA 
  ESO.2ºB   
 
  ESO.3ºA 
  ESO.3ºB 
  ESO.3ºC 
  ESO.4ºA 
  ESO.4ºB        

 
Juana Espada Merino  
Mª José Calderón Gonzálvez 
Nerea Jiménez González 
Cristina Sánchez Morilla 
Antonio Torres Domínguez 
Natalio González Sánchez 
 
Montserrat  Martín Jiménez 
Lorena Pérez López 
Ana Mier Vega 
Eulàlia Bosch Ruiz 
Carlos Sedano Torres 
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ALTRES PROFESSORS 
  

 
 
 
 
 
 

 Ginesa de Gea Sánchez 
Verónica Caballero Vigara/Sandra Ruiz 
Fernández 
Jennifer García Palma 
Elena Navarro Martínez 
Celia Cañas Guerrero 
Tania García Eslava 
Mª Dolores Lasierra Torrecilla 
Pedro Cruz Sáez 
Núria Vericat Turias 
Sònia López Álvarez 
Tamara Berrocal Rodríguez/ Carla 
Almerich Díaz 
Enrique Puertas Martínez 
José Mª García Toro/ Fernando de la Torre 
Alejandro Gago Torres/Ramón Forcada 
Lorién Casasús Pascual 
Norbert de Haro Giner 
SorJacinta Gutiérrez de la Torre 
Roberto Fernández Gómez 
Maribel Vicente Joyeras 
Marta García Puig 
 

COL·LABORADORS 
  

 
Gabinet Psicopedagògic 
 
 
 
 
Servei Pastoral 

  
Ginesa de Gea Sánchez 
Jennifer García Palma 
Mª José Mochón Manchón 
Roser Agustí Gallifa 
 
Mn. Agustín 
Mn. Álex Marzo 
 

ALTRES SERVEIS 
  

 
Secretaria 
Biblioteca 
Material Didàctic 
Material de Laboratori 
Material de Tecnologia 
 
Material d’Informàtica 
 
Material Esportiu Primària 

  
Lorién Casasús Pascual 
Jacinta Gutiérrez de la Torre 
Jacinta Gutiérrez de la Torre 
Natalio González Sánchez 
Natalio González Sánchez 
José Mª García Toro 
Enrique Puertas Martínez 
 
Pedro Cruz Sáez 

 
Material Esportiu ESO 
Sala d'Actes 
 
Fotocopiadora 

 

Víctor Flores Serrano 
Norbert de Haro Giner 
Natalio González Sánchez 
Víctor Flores Serrano 
Sor Jacinta Gutiérrez de la Torre 
 

 
Administració i Recepció 
Manteniment 
Jardineria 

  
Ana Maria Gil Matallana 
Sergi Cabrespina Oliva 
José Carrasco Aragonés 
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Neteja 
 

  
Montserrat Conejo Conejo 
Francisca Gutiérrez Angosto 
Isabel Sevilla Vivas 
Mª Carmen González Beas 
Mª Dolores Sánchez Albertus 
Mª Teresa Molina Martínez 
 

 

 
ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES 

 
Els pares dels alumnes són, per si mateixos, els primers responsables de l’educació dels fills i no 
poden delegat la seva responsabilitat, malgrat que el Col·legi sigui col·laborador en la tasca 
eductiva. Per dret, pertanyen a l’Associació  de Pares i Mares, tots els pares, mares o tutors que 
tenen un fill/a a la nostra Escola. Els pares/mare dels alumnes,  a través dels seus representants, 
donen suport participant activament en la vida del Centre. 

 
L’Associació es regeix per uns estatus propis i té la seva Junta Directiva 

 

MEMBRES  

PRESIDENTA Paula Márquez Tapia 

VICE-PRESIDENTA 
 
Sandra García Rodríguez 

SECRETARIA 
 
Sonia Torres Fernández 

TRESORERA 
 
Sara Gutiérrez Manrique 

VOCAL EXTRAESCOLAR 
 
Sandra García Rodríguez 

VOCAL DE CULTURA 
 
Rosa María Bertrán Estévez 
Sandra Fábregas Sánchez 

VOCAL DE ESPORTS 
 
Paula Márquez Tapia 

COLLA GEGANTERA 
 
José Benaiges Atienza 
Lourdes Rodríguez Verjano 

VOCAL de COORDINACIÓ amb activitats 

del centre 

 

 
Paula Márquez Tapia 

 

 Periodicitat de les reunions : MENSUALS 

 Dia previst per les reunions ordinàries: ÚLTIM  DIJOUS  DE CADA MES 
 

 
PROJECTE LINGÜÍSTIC  

 
El nostre Centre entén el Projecte lingüístic com un procés en el que la comunicació i ensenyament 
assumeixen com a llengua habitual el català. 

 
La nostra escola està ubicada en un barri d’immigrants, famílies totes elles, castellanes, 
principalment andalusos, extremenys i murcians, és a dir,  gairebé un 80% de la nostra població 
escolar es pot dir que utilitza el castellà com a mitjà de comunicació habitual. Aquest fet, ens 
evidencia que la Llengua habitual en aquestes famílies, és el castellà. Hem de constatar també, la 
integració a la nostra escola d’alumnes d’altres països, procedents del Magreb i de Xina. 

 
Tenint en compte aquestes realitats, el centre es proposa els següents 
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OBJECTIUS: 
 

 Animar els alumnes a parlar en català  –la llengua vehicular de l’escola-  al dirigir-se  als 
mestres i companys en els seus jocs ¡ converses. 

 

 Donar suport especial i addicional d’ensenyament del català als alumnes amb NEE, de nova 
incorporació al sistema educatiu. 

 

 Entendre missatges i ordres de complexitat gradual expressats en llengua catalana. 
 

 Potenciar l’hàbit lector per tal de millorar l’expressió i l’adquisició de vocabulari nou. 
 
Per assolir aquests objectius es treballarà : 
 

 Lectura de textos i missatges orals, petites ordres. 
 Ampliació del vocabulari segons el nivell de cada curs. 
 Comprensió de missatges orals i escrits. 
 Correcció de possibles errades de pronunciació i dicció.  

 
PROJECTE D’ESCRIPTURA I EXPRESSIÓ ORAL 
 
Des de totes les matèries,  es treballarà de manera especial l’expressió oral i escrita.  
Com a projecte final realitzarem  dues obres de teatre: una per a Nadal i una altra per a final de 
curs, a més de concursos de poesia i redacció per celebrar la festivitat de Sant Jordi.  
 

PROJECTES DE MILLORA  
 
PROJECTE DE LLENGÜES ESTRANGERES 
 
Aquest curs, dins el projecte curricular d’anglès: 
 

 Es continuarà a Educació Infantil amb la classe complementària d’ anglès des d’un nivell 
oral.  
 

 A Primària, a 6è, es continuarà amb la metodologia del any passat, perquè els alumnes 
prenguin consciència de la importància de l'aprenentatge de llengües estrangeres, al mateix 
temps que es diverteixen i ho passen bé. Aquesta metodologia consisteix en realitzar un 
projecte anual juntament amb un col·legi anglès. Alguns dels continguts treballats, es 
realitzen conjuntament en temps real, a través de les noves tecnologies: xats, webcam... 
 

 A Secundària, a la classe d’anglès, es reforça amb classes partides a Segon curs i amb dues 
Optatives a 3r: una de reforç i una altra d'ampliació. 

 
PROJECTE D’ANIMACIÓ A LA LECTURA 
 

Enguany es continuarà amb el  projecte d’animació a la lectura. Aquest projecte el valorem 
molt positivament. La  intenció de l'equip docent és que l’alumne pugui gaudir de la lectura, que 
vegi en ella un instrument d’esbarjo que desvetlla la curiositat per conèixer coses noves i obre les 
portes a la imaginació i a altres cultures. 
 

Els objectius fixats són els següents: 
  

 Motivar a l’alumne per apropar-se a la lectura, desvetllar-ne el gust i gaudir d’ ella. 

 Donar suport a l’aprenentatge de la lectura i fomentar l’hàbit lector. 

 Crear en l’alumne l’esperit crític per llegir de manera responsable el que més li agradi 
aprenent a treure opinions d’un llibre. 

 Aplicar diàriament els trenta minuts de lectura. 
 

PROJECTE PER POTENCIAR EL RAONAMENT 
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Aquest Projecte vol augmentar la capacitat de concentració, reflexió i raonament per part 
dels alumnes.  
 
PROJECTE DE TÈCNIQUES D’ESTUDI 
 

Des del Departament d’Orientació, s’ha elaborat un dossier per treballar les qüestions 
relacionades amb les tècniques d’estudi. Aquest dossier tindrà dues parts: una part dirigida a  
l’orientació del  professor  en aquest tema i altra, dedicada al treball de les tècniques d’estudi amb 
els alumnes. Aquest dossier es com a una matèria complementària a 1r d’ESO. 

 
Els objectius d’aquest projecte són potenciar la concentració i l’atenció dels nostres 

alumnes  per tal de millorar aspectes com ara: els resultats acadèmics,  l’autonomia personal,  la 
responsabilitat i el raonament entre altres.  

 
PROJECTE DE ROBÒTICA 

Des de la matèria de Tecnologia es treballa la Robòtica per a iniciar els alumnes en les noves 
tecnologies amb una finalitat d'utilitat i creativitat. (1r, 2n, 3r i 4t E.S.O.) 

 
 
 

COMISSIONS I PROJECTES DE TREBALL 
 
Per tal d’una millora a la organització del treball i de les activitats del curs tot el professorat s’ha 
agrupat formant comissions. Aquest equips de treballs són els següents: 
 

 Projecte Lingüístic: Aquesta comissió coordinarà la revisió i actualització del Projecte 
Lingüístic. 

 

 Projecte de lectura: Aquesta comissió promou el despertar i el gust i l’afició per la lectura. 
 

 Sant Jordi: Aquesta comissió coordinarà la celebració de la festa de Sant Jordi i aspectes 
relacionats amb la cultura catalana.  

 

 Pastoral: Aquesta comissió coordinarà les activitats pastorals que es portaran a terme 
durant el curs.  

 

 TIC: Aquesta comissió fa els manteniments i ampliació de les instal·lacions del centre així 
com de les eines de comunicació 'online' (notes, web, intranet, extranet, etc). 
 

 Iniciació a la pregària: A través d'una cita de la Paraula de Déu, aquesta comissió pretén 
que els alumnes experimentin les presències de Jesús que poden tenir en l'oració i fer vida 
les seves paraules que prèviament han meditat i orat de forma individual i en grup. 

 

 Nadal: s'encarrega de organitzar i coordinar les actuacions nadalenques (nadales, teatre, 
Pessebre Vivent...i decoració). 

 

 Festival i carnestoltes: coordinació i organització del Festival de final de curs i festa de 
carnestoltes. 
 

 Portes obertes: anàlisi, coordinació, organització i valoració de la jornada de Portes 
Obertes. 
 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
 
A part de l’ensenyament reglat, tal com està dissenyat en el projecte curricular que aplica el 
currículum establert a la realitat de la nostra escola, tenint en compte el seu caràcter propi i la 
situació  en què es troben els alumnes, el nostre centre ofereix un conjunt integrat d’activitats 
educatives complementàries en el marc de l’horari escolar. 
El programa d’aquestes activitats ha estat elaborat per l’equip directiu en fidelitat a les directrius 
establertes pel consell escolar i ha estat aprovat pel mateix consell, d’acord amb el que estableix la 
normativa vigent. 
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Heus aquí la relació d’aquestes activitats educatives que el centre ofereix a les famílies: 

EDUCACIÓ INFANTIL: 

* EDUCACIÓ EN VALORS 
* PSICOMOTRICITAT I 
* PSICOMOTRICITAT II 
* TALLER DE DESTRESSES 
* TALLER D’ANGLÈS 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

* EDUCACIÓ EN VALORS 
* TALLER DE LLENGUA  
* INFORMÀTICA 
* TALLER DE RAONAMENT 
* TALLER D’ACTIVACIÓ DE L’INTELIGÈNCIA  
* TALLER INICIACIÓ A L’ESPORT 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

* INFORMÀTICA 
* TALLER DE LLENGUA CATALANA 
* TALLER DE LLENGUA CASTELLANA 
* TALLER DE FILOSOFIA  
* TALLER DE MÚSICA 
* TÈCNIQUES D’ESTUDI 
 

Activitas Culturals 
 

Aquest curs hi haurà activitats culturals, però no sortides culturals: 
 

 Castanyada 

 Holywins 

 Nadal 

 Sant Jordi 

 Carnestoltes 

 
Activitats Pastorals 
 
Les activitats extraescolars que el Centre ofereix un cop acabades les activitats docents curriculars i 
les activitats educatives complementàries seran les següents: 
 
CATEQUESI PRIMERA COMUNIÓ: 
 
Preparació pel Sagrament de l’Eucaristia: alumnes de segon i tercer de Primària 
Aquest curs també tenim 4t de Primària amb els alumnes que faran la seva Primera Comunió a maig-
2021 
Celebracions conjuntes de pares i fills en moments especials d’aquestes catequesis. 
 
CATEQUESI DE CONFIRMACIÓ: 
 
Preparació per rebre el Sagrament de la Confirmació: Tant als alumnes com als pares que ho 
demanin. 

MOVIMENT 'PAU I BÉ': 

ETAPA 
 

GRUPO NIVEL 

     Amanecer              Amanecer "0" 4t de EP 
             Amanecer 1 5è de EP 
             Amanecer 2 6è de EP 
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     Claridad              Claridad I 1r  ESO 

             Claridad II 2n ESO 
             Claridad III  3r i 4t ESO 

   
     Camino               2 Fraternidades  

              3 grups adults 
 

  
  
  
  

COR  

 Alumnes a partir de 1r de Primària 

CAMPANYES durant el curs 

 
* Domund 
* Missions “Madre Carmen” 

 

PREPARACIÓ DELS TEMPS LITÚRGICS 

 
* Advent, Nadal, Quaresma, Pasqua. 

ALTRES CELEBRACIONS  

 
* Festa de Sant Francesc 
* Holywins 
* Entrada al cel de la Beata Madre Carmen (8 de novembre) 
* Novena de la Immaculada 
* Santa Maria de 'Paz y Bien' 
* Dia de la “No violència” 
* Aniversari de la professió religiosa de Madre Carmen 
* Festa de Sant Josep 
* Diada de Sant Jordi 
* Mes de Maig (Rosari de l'Aurora) 
* Setmana de “Madre Carmen” (4-8 de maig) 
*   Eucaristia fi de curs 

 
 
Activitats extraescolars i festes organitzades per l’ AMPA 
 
Les activitats proposades per l’Associació de Pares i Mares d’alumnes  per aquest curs 2020-2021 són 
les següents si la pandèmia no obstaculitza la seva realització. 

FESTES A L’ESCOLA  

 

 El patge dels Reis Mags  

 El Tió  

 Festa de l’esport  

 Comiat dels alumnes de 4t d’ ESO  

 Festa final de curs   

EXTRAESCOLARS 

 

 Anglès (P3 a P5) 

 Gralla i percussió (INFANTIL, PRIMÀRIA, ESO I FAMÍLIES) 

 Capsa Màgica (INFANTIL I 1r Primària) 
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 Ball (INFANTIL I PRIMÀRIA) 

 Fem Deures (PRIMÀRIA –des de 2n- a  6è E.P.) 

 Manualitats (PRIMÀRIA –des de 2n- a 4t d' ESO) 

 Manualitats (MARES) 
 
Activitats extraescolars organitzades per l’Associació Esportiva Sant Josep 
 

 Futbol (INFANTIL, PRIMÀRIA I ESO) 

 Patinatge (PRIMÀRIA I ESO) 
 
 

HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 
 
Horari de visites de la Directora 

 Dies de la setmana: Els dies i hores concertats (de dilluns a dimecres: 17,00-18,30) 
  

Horari dels Caps d’Estudis  

 Els dies i hores concertats 
 
Horari de visites de la Secretària: 
 

Dies Hores 

 
Dilluns 

 
11,00-13,30 

Dimarts 11,00-13,30  
Dimecres 11,00-14,30 
Dijous 11,00-13,30 
Divendres 11,00-13,30 

 
Horari de visites dels tutors dels alumnes: 

 Els dies i hores concertats. 


