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POLITIQUES, OBJECTIUS I INDICADORS  

INSTITUCIONS ESCOLARS 

2015-2019 

ASSEMBLEA  

L’Assemblea de les Institucions Educatives és l’òrgan col·legiat de representació de les Institucions 

Educatives de l’Escola Pia de Catalunya, adscrites al Secretariat. La seva funció és avaluar el grau de 

compliment de les polítiques aprovades a l’anterior Assemblea i el funcionament de cada escola durant 

aquest període de temps, així com decidir les polítiques globals que la institució es compromet a aplicar 

els propers anys. 

L’Assemblea, amb caràcter ordinari, es convoca cada quatre anys, prèviament a la celebració del Capítol 

Provincial. El seu president és el P. Provincial de l’Escola Pia de Catalunya i la componen representants de 

tots els estaments de les Institucions Educatives, ja sigui per càrrec o per elecció directa. 

La VII Assemblea de les Institucions Educatives, celebrada el 6 i 7 de març de 2015, després d’un temps 

de reflexió i anàlisi, afavorint la participació, discussió, contrast i valoració de tota la comunitats educativa, 

per avaluar els objectius establerts en la VI Assemblea, detectar noves necessitats i identificar nous reptes, 

ha aprovat, per al proper quadrienni, tres polítiques per a les Institucions Educatives. 

 

POLÍTICA 1 

Implementar a totes les etapes el “Projecte per a la Interdisciplinarietat a “l’aula” aprovat en la VII 

Assemblea de les IIEE. 

Objectiu 1: Assegurar, a nivell institucional, el lideratge, el suport i l’assessorament a totes les escoles en 

el procés d’implementació del “Projecte per a la Interdisciplinarietat a l’aula”. L’Equip de Gestió del 

Secretariat dissenyarà i coordinarà la formació, en garantirà el temps i els recursos necessaris per a 

l’aplicació del Projecte. 

Indicador 1.1.1 Que hi hagi un equip motor EPC i un mecanisme de cooperació entre escoles com a suport 

i assessorament a la implementació del Projecte per a la interdisciplinarietat a l’aula. 

Indicador 1.1.2 Que s’hagin programat i pressupostat el temps i els recursos, que garanteixin l’aplicació 

del Projecte per a la interdisciplinarietat a l’aula a totes les escoles.  

Indicador 1.1.3 Que s’hagin fet formacions específiques per a la implantació del Projecte per a la 

interdisciplinarietat a l’aula a cada escola. 

Indicador 1.1.4 Que hi hagi un pla de comunicació de l’EPC, interna i externa, que esdevingui element de 

motivació intern i difongui el Projecte per a la interdisciplinarietat a l’aula al país.  

Objectiu 2: Executar la implementació del “Projecte per a la Interdisciplinarietat a l’aula” a cada escola, a 

partir d’un pla d’aplicació que li sigui propi, el qual tingui present la creació d’un equip motor divers que 

lideri les accions formatives adients, l’organització de l’escola, les accions comunicatives i l’avaluació dels 

resultats. 
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Indicador 1.2.1 S’ha constituït almenys un equip motor d’escola divers i amb lideratge per impulsar el 

Projecte per a la interdisciplinarietat a l’aula, desenvolupant les funcions de coordinació a l’escola/etapa 

al llarg del procés d’aplicació.  

Indicador 1.2.2 Que cada escola hagi definit un pla d’aplicació propi.  

Indicador 1.2.3 Que el juny del 2021 s’hagi implementat el Projecte per a la interdisciplinarietat a l’aula a 

tots els nivells de l’escola. 

 

POLÍTICA ALUMNAT 

Enfortir la participació de l’alumnat en cada institució educativa i en el Secretariat. 

Objectiu 1: Assegurar que tot l’alumnat de l’escola s’implica de forma activa a favor d’una escola 

compromesa amb la sostenibilitat i els bons hàbits alimentaris. 

Indicadors:  

Que s’hagi creat en cada escola una comissió, amb la participació de l’alumnat, que faci el seguiment i 

avaluï els progressos de l’escola a nivell de reciclatge, ordre i netedat de les classes, estalvi energètic, com 

dels bon hàbits alimentaris.  

Que hi hagi promoció del reciclatge a l’escola: ús del paper reciclat i el correu electrònic per les circulars i 

autoritzacions. n Que s’hagi avaluat i reconegut els gups-classe que hagin assolit un bon nivell de NES 

(netedat, ordre i sostenibilitat).  

Que s’hagi promocionat l’ús d’embolcalls reutilitzables per a l’entrepà o la fruita. n Que s’hagin realitzat 

activitats per a tota l’escola a favor d’una alimentació saludable, implicant els alumnes més grans vers els 

més petits.  

Que s’hagi aconseguit que a l’escola no es malbaratin ni es llencin aliments. 

Objectiu 2: Incrementar el nombre d’activitats que organitza l’escola per fomentar la implicació dels 

alumnes en l’entorn a nivell social, cultural, i grups de fe i/o reflexió, tot promovent la pertinença a l’Escola 

Pia. 

Indicadors:   

Que s’hagi fomentat la relació entre escoles.  

Que s’hagi creat una pàgina web, destinada a l’alumnat i a antics alumnes, on es puguin compartir les 

activitats que es fan.  

Que s’hagi convidat els antics alumnes a participar en l’escola, a partir de xerrades, col·laboracions, 

trobades i altres activitats.  

Que cada escola hagi organitzat una trobada anual amb els alumnes que han deixat l’escola recentment.  

Que s’hagi fomentat a cada escola activitats culturals: grups de lectura, cinemadebat, xerrades, grups de 

reflexió i/o de fe per a alumnes grans i antics alumnes. 
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POLÍTICA PARES I MARES 

Desplegar el projecte compartit en tot l’àmbit de les Institucions Educatives dels centres  docents. 

Objectiu 1: Millorar la participació de les famílies en el marc del projecte compartit en tot el període de 

la VII Assemblea de les Institucions educatives. 

Indicadors:  

Que s’hagi integrat les eines de comunicació Escola-AMPA (concretar en web, xarxes socials, calendari...)  

Que s’hagi creat un pla de formació adreçat als pares i mares delegats de cada institució educativa per tal 

de desenvolupar el seu rol i fomentar la seva implicació en el context del Projecte Compartit.  

Que s’hagi creat un pla de voluntariat adreçat als pares i mares de cada institució educativa a fi de 

fomentar la participació i la implicació de les famílies en les diferents activitats de l’AMPA, de l’Escola i 

dels alumnes, fomentant la bona convivència.  

Que s’hagi creat a les diferents escoles una comissió mixta de pastoral, integrada per pares, alumnes grans 

i el coordinador responsable de l’Escola.  

Que s’hagin potenciat activitats i formació en la dimensió emocional i interior per a les famílies. Xerrades, 

grups de reflexió i/o de fe per a alumnes grans i antics alumnes. 
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LA PROTECCIÓ DELS MENORS A L’ESCOLA PIA DE CATALUNYA 

L’aprovació d’aquest document té un gran valor institucional, educatiu i social: l’Escola Pia de  Catalunya 

es compromet públicament, en coherència amb l’origen de la seva missió i el seu Caràcter Propi i Estil 

Metodològic, que la dignitat, la integritat i la felicitat del nen, nena o jove siguin el seu objectiu prioritari. 

Per això construeix tota la seva acció educativa al servei de la societat des d’aquesta exigència i implicació. 

Aquest compromís  obliga a totes les seves Institucions: Escoles, Fundacions, Centres, Activitats. I és una 

política educativa per afavorir que els nois i noies aprenguin des de ben petits tenir una actitud de 

respecte els altres i  respectar-se ells mateixos. 

És, en primer lloc, el compromís de tots els responsables de la institució, en tots els seus nivells, de no 

mirar cap a una altra banda quan es percebi una possibilitat de maltractament, de posar tots els mitjans 

per reconduir la situació i d’establir els mecanismes per a poder detectar qualsevol indici. Som una 

Institució que vetlla, en tots els àmbits de la persona, especialment pels menors de 18 anys. Aquesta 

exigència implica tota la seva vida, dins o fora de l’escola, atents a qualsevol indici que pugui atemptar 

contra la seva dignitat i el seu creixement humà. 

És, també, l’obligació de totes les persones adultes de les entitats escolàpies de complir tots els 

procediments i normatives de respecte, transparència i per estar formades en la prevenció, detecció i 

actuació respecte a la protecció dels infants i joves. Ningú no se’n pot considerar al marge perquè 

consideri que no li pertoca o no està assabentat. Tothom és educadora i educador dins i fora de l’escola, 

posant el benestar i la seguretat del menor abans que el propi confort. 

És el compromís dels Nens, Nenes, Joves i Famílies de respectar els altres i de ser respectats. 

Aquest document també és un marc d’actuació que s’haurà d’adaptar constantment als canvis i a les 

situacions concretes de cada institució. És un conjunt de compromisos públics, normatives i un manual 

bàsic de formació i informació respecte a l’actuació educativa envers la protecció davant una situació de 

vulnerabilitat. 

Però, més enllà de la lletra, el que cal, per part de totes i de tots, és anar treballant en la línia de generar 

una cultura de la protecció i la transparència, que ens porti a una nova manera de pensar i actuar 

educativament. En alguns casos, caldrà canviar les maneres de fer i haurem d’establir procediments que 

garanteixin la Protecció.  

Però tenim una tradició que ens hi ajuda perquè sabem que  aquest compromís està  íntimament arrelat 

al tarannà de l’Escola Pia de Catalunya, nascuda per fer que els menors tinguin espais de seguretat i 

sàpiguen que tota la comunitat educativa vetlla pel seu benestar. Aquesta és la condició imprescindible 

per qualsevol procés educatiu. 

Aquest document, finalment, és una aposta de present però, sobretot, de futur. Una aposta de compromís 

i d’exigència. Si hi creiem, si tots plegats ens sentim educadores i educadors, des de qualsevol dels àmbits 

de les nostres entitats educatives, podem estar segurs que la nostra feina diària tindrà la coherència i la 

fidelitat al servei del que és el més important: els nens, les nenes, els joves i el seu benestar i felicitat. 
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PROJECTE EDUCATIU 
L’ESCOLA PIA DE BALAGUER, amb més de tres-cents anys de presència a la ciutat, ofereix una proposta 

educativa des de Llar d’Infants (1 i 2 anys) fins a  4t d’ESO.  

Conjuntament amb la família, treballem amb la certesa de saber que totes les persones tenen futur i que 

amb una bona orientació cadascú trobarà el seu camí. 

El futur el construïm entre l’alumne, la família i l’Escola, en un projecte compartit. 

Una bona formació integral és l’objectiu fonamental de tota l’Escola i posem l’accent en la manera 

d’aconseguir-la. 

Desenvolupem al màxim en els nostres alumnes les múltiples capacitats d’aprenentatge per estimular la 

seva intel·ligència, per fomentar hàbits d’observació, reflexió i estudi i per afavorir la capacitat de 

comprensió i d’expressió en els diferents llenguatges d’avui. 

 

UN PROJECTE EDUCATIU COMPLET. Amb més de quatre-cents anys de tradició escolàpia, hem 

adequat la nostra manera d’ensenyar per tal de donar resposta a les necessitats actuals, formant persones 

íntegres, amb actitud de millora envers la societat, felices, responsables i capacitades per trobar els seus 

projectes de vida. 

Totes les persones tenim talents que cal descobrir i potenciar. 

Totes les persones necessitem ajuda davant les dificultats. 

Totes les persones, amb una bona orientació, assolim els nostres èxits. 

Posem a l’abast dels nostres alumnes el màxim de metodologies significatives, propostes i reptes, perquè 

volem que cadascú descobreixi el seu camí de futur. 

 

ESCOLA PIA DE CATALUNYA, LA FORÇA DEL GRUP.  

El nostre Caràcter propi: L’Escola Pia som un grup de vint centres arreu de Catalunya. Amb un fort 

sentiment de col·lectiu pretenem potenciar, tot conservant la singularitat de cada escola, un Caràcter 

propi i un Estil educatiu comú que ens caracteritza. Una organització amb unes polítiques de treball 

comunes que ens permeten avançar millor davant dels reptes educatius actuals. 

Missió 

L’Escola Pia de Catalunya és una institució al servei de la societat. Oberta a tothom, cristiana i arrelada al 

país.  

Eduquem infants i joves per ajudar-los a créixer com a persones lliures, autònomes i preparades 

professionalment i personal. 
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Visió 

Treballar des de totes les etapes i estaments de l’Escola, les dimensions social, emocional i interior de les 

persones, amb la finalitat de millorar la convivència. 

Aconseguir una organització de les Institucions Educatives més flexible, oberta, disposada a treballar en 

xarxa, eficient i creativa, que permeti donar resposta als reptes de l’escola del segle XXI. 

Enfortir la participació de l’alumnat en la vida del centre i formar-lo personalment seguint els valors de 

l’Escola Pia de Catalunya i cohesionant internament la Institució. 

Desplegar el projecte compartit, família i Escola, en tot l’àmbit de les Institucions Educatives dels centres 

docents. 

 

Valors: OBERTA, ACOLLIDORA, INNOVADORA, PARTICIPATIVA, ARRELADA i TRANSFORMADORA 

 

El nostre Estil Metodològic: alumne, mestre, escola. 

L’Estil descriu el projecte de persona que volem educar. Les actituds i habilitats que ens proposem 

promoure en el nostre alumnat són objecte d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació en totes les àrees 

i des de tots els àmbits de l’Escola. Aquesta tasca educativa té la implicació de tota la comunitat. 

Desenvolupar la personalitat: Persones REFLEXIVES, RESPONSABLES, CRÍTIQUES i AUTÒNOMES. 

Millorar la societat: Persones RESPECTUOSES, MORALS/ÈTIQUES i COMPROMESES. 

Construir coneixement, persones que: 

COMPRENEN: Copsen i interioritzen allò que fan, senten, veuen o llegeixen en diferents situacions i 

contextos. 

AUTOCONEIXEN: S’adonen i tenen consciència de les pròpies capacitats i habilitats. 

RESOLEN: Prenen una determinació, per tal d’enllestir una qüestió, desfer una dificultat o donar una 

solució a un dubte. 

RECERQUEN: Treballen amb una finalitat concreta per trobar o descobrir alguna cosa. 

COOPEREN: Entenen que el progrés del grup només es produeix si, i només si, cada individu progressa. 

MEMORITZEN: Retenen i recorden, significativament, el que cal. 

COMUNIQUEN: Saben fer arribar una informació, sentiment, estat d’ànim... per trobar la resposta, 

implicació i participació de l’altre. 

TRANSFEREIXEN: Traslladen i apliquen el que aprenen en situacions i contextos diversos. 

AUTOREGULEN: Controlen el procés en què s’esdevé alguna cosa. 
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EDUQUEM EN VALORS. L’educació en valors és fonamental per a la bona convivència i la 

construcció de la nostra pròpia personalitat. Volem que els nostres alumnes aprenguin a 

“saber ser” i “saber fer”. 

Acció Tutorial i Pastoral 

Seguiment individualitzat de l’alumne amb entrevistes personals, seguiment acadèmic, relació i 

comunicació diària amb el tutor/a. 

A Infantil i Primària el tutor rep els alumnes a les 8.55 h. Aquesta estona permet una entrada relaxada i 

en la millor disposició d’ànim per iniciar la feina del dia. 

A Secundària i Batxillerat cada matí, el tutor es troba amb els alumnes a les 9.00 h. Els acull i en controla 

l’assistència. 

Relació molt propera amb les famílies. Considerem fonamental per a l’èxit educatiu el triangle afectiu 

(alumne – família – escola) i per això a Infantil i Cicle Inicial les famílies tenen contacte diari amb el tutor/a. 

Treball del lema de l’any, dels valors establerts per a cada curs i les campanyes específiques des de les 

tutories. 

Celebracions de les festes tradicionals, religioses i culturals. 

Educació en Dimensió Interior, Emocional i Social 

Treball d’actituds transversal segons el nostre Estil Metodològic, des de totes les matèries. 

Treball de les dimensions interior, emocional i social a totes les etapes en diferents moments de l’horari 

lectiu setmanal. Tots els alumnes, diàriament, realitzen una activitat per treballar aquestes dimensions. 

Formació als delegats de classe per dur a terme les seves funcions (gestió d’equips, conducció de reunions, 

representativitat i l’habilitat de parlar en públic). 

 

COMPROMÍS: eduquem per tenir criteri. 

Grups Mou-te (de reflexió), i Catequesi per la primera Comunió i la Confirmació. Són espais de creixement 

personal per compartir inquietuds i espiritualitat. 

Foment del voluntariat i participació en campanyes solidàries. Es convida els alumnes a la participació 

activa en diferents projectes i campanyes solidàries, tant a l’escola com a la ciutat: Sant Josep de 

Calassanç, visites a llars d’avis, Mans Unides, Marató TV3 i Marató contra la pobresa, recollida de joguines, 

recollida de roba, i dos projectes d’Aprenentatge Servei amb Càritas Parroquial i el Banc dels aliments. 
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EL NOSTRE PROJECTE PEDAGÒGIC. Més de 300 anys d’experiència i de formació continuada 

en educació ens ajuden a incorporar les noves eines i metodologies al nostre projecte. 

Treballem a partir de metodologies que potencien l’aprenentatge significatiu, construït sobre els 

coneixements previs, i que parteix dels interessos de l’alumne. Pedagògicament oferim moltes propostes 

perquè som conscients que cada persona aprèn de maneres diverses i que el més important és que 

cadascú descobreixi què li agrada. 

Volem que la nostra acció educativa doni protagonisme als alumnes, confiant-los nivells de responsabilitat 

adequats a la seva edat i capacitat, perquè intervinguin activament en les activitats d’ensenyament-

aprenentatge. 

Des de totes les etapes potenciem el treball en grup, el treball per projectes i el treball cooperatiu sense 

deixar de banda el treball individual. 

La cultura de l’esforç i els valors està present en la nostra metodologia. 

Impulsem la creativitat mitjançant l’expressió artística en les diferents vessants: plàstica, musical i motriu. 

Sortim de l’Escola per fer viure el currículum fora de l’aula: sortides, excursions, convivències, dies 

diferents, programes d’intercanvis i viatges. 

 

Projectes d’escola 

ESCOLA PLURILINGÜE (Pla de millora de les llengües estrangeres) 

Programa PAC: Intervenció a l’aula d’auxiliars de conversa nadius. 

Programa d’immersió (English Cultural Week): Estades a Anglaterra per treballar els idiomes en una escola 

anglesa i en família. 

AICLE (Aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres): promoure situacions educatives en 

què s’utilitza l’anglès com a llengua vehicular a través d’impartir algunes matèries en anglès, visionar 

pel·lícules o documentals en versió original, explicar contes en anglès... 

Agrupaments flexibles d’anglès per nivells. 

Casals d’immersió en anglès per Nadal, Setmana Santa i Estiu. 

A Secundària Obligatòria s’ofereix l’optativa de francès o alemany, com a segona llengua estrangera. Els 

alumnes a l’acabar la secundària es presenten als exàmens de Cambridge en llengua anglesa, als de 

l’Institut Goethe en llengua alemanya i als del Licée Français en llengua francesa. 

L’anglès no només s’estudia des de P3, sinó que passa a ser també una eina de comunicació a l’Escola per 

diferents canals. 

L’objectiu és que els nostres alumnes, en acabar l’escolaritat obligatòria, dominin el català, l’anglès i el 

castellà. 
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Activitats intercicles 

Apadrinament de lectura: Els alumnes de Secundària comparteixen una estona setmanal del seu temps 

lliure amb els nens i nenes de P5 i 1r de Primària i els ajuden a aprendre a llegir. 

Preparació de celebracions conjuntes de les festes de l’Escola amb activitats d’aprenentatge - servei. 

Sortides i activitats esportives amb alumnes de diferents nivells. 

Suport voluntari dels alumnes grans als més petits, durant el temps del migdia. 

 

Del treball individual al treball en equip 

Treball per projectes: A partir dels interrogants dels alumnes sobre un tema, es planteja un treball 

d’investigació i de recerca en grup, dinàmic i motivador, per intentar donar resposta a les preguntes que 

es generen. 

Treball cooperatiu: Metodologia de treball en grup que permet treballar les habilitats socials més enllà 

dels aprenentatges curriculars. 

Treball i projecte de recerca: És un treball d’investigació, dissenyat perquè els alumnes posin a prova les 

seves capacitats de recerca i d’aproximació a la vida universitària. 

Projecte multidisciplinar: Treball d’investigació sobre un aspecte de la realitat que requereix l’aplicació de 

coneixements de diferents matèries. 

Treball de síntesi: Permet transferir els coneixements adquirits a l’aula a través d’unitats interdisciplinars 

fora de l’escola. 

 

TAC: Tecnologies aplicades al coneixement 

Tecnologies al servei del progrés en l’aprenentatge: cada aula de l’Escola disposa d’ordinador, connexió a 

Internet, projector, pissarres digitals, pissarres digitals interactives i equip multimèdia. 

2 aules d’informàtica a disposició dels alumnes d’ús setmanal des de P3. Mediateca a disposició dels 

alumnes de 8:00 a 18:30h, amb ordinadors per consultar, realitzar treballs i activitats de grup. 

Un pla TAC amb l’objectiu d’utilitzar la tecnologia com una eina més per a l’aprenentatge i fer-la servir 

sempre que aporti un valor afegit. 

Ordinadors portàtils propis a Secundària, PDI a Infantil i, des de 5è de Primària, ús d’una plataforma 

específica com a eina de treball i comunicació entre alumnes i tutors. 

A Secundària ofertem robòtica i edició de vídeo digital. 
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L’Escola Pia Catalunya s’ha replantejat el propòsit de 

l’educació i ha volgut innovar en la seva pràctica educativa 

per respondre als desafiaments de la societat del 

coneixement. Volem que tota la nostra acció educativa 

afavoreixi el desenvolupament de les competències i la 

personalització de l’aprenentatge. 

 

 

El propòsit del projecte SUMMEM és promoure el desenvolupament integral de les persones, assumir la 

formació en les dimensions cognitiva, emocional, motriu i ètica, i així proporcionar competències perquè 

els nostres alumnes esdevinguin autònoms. 

 

Caldrà, per tant, concretar un currículum, unes metodologies i una avaluació que tindran impacte en el 

perfil professional del professor i en l’estructura organitzativa, els seus espais i els seus equipaments. 

 

L’aprenentatge esdevindrà un procés individualitzat i inclusiu, fonamentat en quatre principis: la 

centralitat de l’alumne, la naturalesa social del procés d’aprenentatge, el paper determinant de les 

emocions i l’acceptació de les diferències individuals. I això suposarà un canvi en les formes 

d’ensenyament i d’avaluació. 

 

Treballarem per una organització escolar autònoma i oberta, amb capacitat d’actualitzar l’acció educativa 

permanentment. Com ho farem? 

 

 En primer lloc, desenvoluparem fórmules versàtils d’organització del professorat i de l’alumnat, 

i estructures flexibles pel que fa a l’ús del temps i l’espai. 

 Hi haurà un fort lideratge pedagògic distribuït, que exigirà una reflexió permanent sobre 

l’ensenyament i l’aprenentatge, per part de tots els membres de la comunitat educativa. 

 Finalment, volem esdevenir una institució oberta i connectada, amb una organització permeable 

a l’entorn, creant sinèrgies a nivell professional, social i cultural, col·laborant amb famílies i 

institucions, amb altres escoles i entorns d’aprenentatge. 
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DEPARTAMENT D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I ORIENTACIÓ: cada persona, el seu camí. 

Cada persona aprèn a un ritme diferent. El repte d’atendre aquesta diversitat amb èxit és cabdal per a la 

bona dinàmica de treball a l’aula des de totes les àrees i pel correcte creixement harmònic de cadascú. 

Actuacions en horari escolar: 

Treball directe amb l’alumnat oferint suport amb atenció individual i de grup reduït dins i fora de l’aula 

ordinària. 

Exploracions psicopedagògiques i observacions a l’aula. 

Detecció de les diferències individuals en els àmbits intel·lectual, personal i afectiu. 

Col·laboració en el disseny de materials didàctics específics per al tractament de la diversitat. 

Atenció i orientació a famílies i alumnat, amb intervenció específica davant situacions personals, 

acadèmiques o familiars. 

Administració d’instruments d’observació i mesura grupals d’Infantil a ESO. 

Plans individuals per a alumnes amb dificultats d’aprenentatge. 

Atenció específica a l’excel·lència de l’alumnat. 

Entrevistes d’orientació i derivació d’intervenció terapèutica a les famílies. 

Administració de proves d’avaluació psicopedagògica d’habilitats cognitives, personalitat i preferències 

professionals a 3r d’ESO. 

Programa de diversificació curricular per a l’alumnat d’ESO. 

Assessorament al mestre en la seva pràctica pedagògica docent. 

Contacte i coordinació amb centres i professionals externs. 

 

Atenció a Trastorns Específic d’Aprenentatge i Conducta: 

Departament ATEAC, liderat per una psicòloga i una 

psicopedagoga, és un  pla específic de reeducació orientat a 

atendre individualment el dèficit d’atenció i/o els trastorns 

d’aprenentatge (dislèxia, disfàsia, discalcúlia). 
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L’EQUIP HUMÀ: “El prestigi d’una escola rau en tenir bons mestres.” Sant Josep de Calassanç 

A l’Escola tots som educadors i tots els moments del dia són educatius. 

Tenim un equip humà amb experiència i en constant evolució, format per professionals implicats amb la 

Institució. Persones vocacionals, acollidores i empàtiques, que mantenen una relació propera amb 

l’alumnat i les seves famílies. 

El professorat treballa en equip per planificar les activitats d’ensenyament-aprenentatge, implantar-les a 

l’aula amb les metodologies convenients i avaluar-les qualitativament. 

Els professionals del centre rebem formació permanent, que ens prepara per desenvolupar el Projecte 

Educatiu i per respondre als nous reptes del nostre temps. 

 

L’ESCOLA MÉS ENLLÀ DE LES AULES. Som una Escola familiar i propera. 

Festes i Celebracions: Castanyada, Santa Cecília, Sant Josep de Calassanç, Marató de TV3, Nadal, DENIP, 

Carnestoltes, Sant Jordi i Festa de final de curs. 

Festes de canvi d’etapa a P5, a 6è de Primària. 

Festa de graduació dels alumnes de 4t d’ESO. 

Sortides familiars organitzades conjuntament amb l’AMPA. 

Trobada de famílies: Dins del projecte compartit AMPA-Escola, organitzem un cicle de xerrades i tallers 

d’interès per a les mares i pares de l’escola sobre els temes que escollim conjuntament. 

Mestres per un dia: Convidem els pares i mares d’Infantil i Primària a entrar a les aules a explicar la seva 

professió. 

Corals: Infantils i Coral de Caramelles. 

Esports per a pares i mares: bàsquet i futbol sala. 

Trobades Institucionals d’Escola Pia Catalunya: Jornada pedagògica per a docents, Jornada d’esport i 

convivència per a alumnes, Trobades del PAS i d’educadors esportius i de menjador i Estades Joan Profitós. 

Associació de mares i pares: l’AMPA està organitzada en comissions que treballen conjuntament amb 

l’Escola en un Projecte Compartit. 
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ELS NOSTRES SERVEIS: l’Escola està al servei de tots els alumnes, les famílies i l’entorn. 

Atenció de 9.00 h a 18.30 h. 

Acollida matinal de 8.00 h a 9.00 h i permanència a la tarda, de 18.00 h a 18.30 h. 

Mediateca oberta de 8.00 a 18.30h. Accés wi-fi i impressió de treballs. 

Extraescolars Esportives i Culturals: Oferta d’activitats de lleure adaptades a edats i interessos, amb 

l’objectiu de generar una oferta de qualitat en el temps de lleure i que atengui les necessitats d’alumnes 

i famílies. 

Casal de Nadal, de Setmana Santa i d’estiu a l’Escola. Colònies Jordi Turull de l’Escola Pia Catalunya. 

Servei de menjador amb cuina i monitoratge propis. 

Estades d’idiomes a l’estranger: Immersió lingüística en família. 

Intercanvis lingüístics amb escoles de l’estranger. 

Servei psicopedagògic: Professionals especialistes en l’àmbit de la Psicologia i Psicopedagogia. 

Assegurança mèdica: Cobertura mèdica a tots els alumnes. 

Web: Notícies, imatges, circulars, calendaris, esdeveniments i actes. 

Twitter, Facebook, Youtube: Notícies, calendari d’esdeveniments, actes i vídeos.  

Blocs i Sites educatius de professorat i matèries. 

Plataformes digitals: Google Apps, Educ@mos, LaGalera-Text, VirtusBooks, ScienceBits, Aula Virtual 

Santillana, Oxford Plus i eCasals. 

 

 

 

 

 

 

balaguer@escolapia.cat 

http://balaguer.escolapia.cat 

http://valorsquefanpersones.cat 

973 445727 

 

 

mailto:balaguer@escolapia.cat
http://balaguer.escolapia.cat/
http://valorsquefanpersones.cat/
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ORGANS DE GOVERN i PROFESSORAT 

 

 Director gerent i pedagògic:    Josep Muntada Minguell 

 Directora Pedagògica d’Infantil i Primària  Olga Orduna i Navarro 

 Directora Pedagògica de Secundària   Mª Angels Barril Trepat 

 Coordinadora d’E. Infantil i Primària   Dolors Liñan i Puig 

 

 Cap departament psicopedagògic   Marta Porta Comelles 

 Coordinador pastoral escolar    Daniel Valls Ricart 

 Coordinadors pastoral familiar   P. Manel Bagunyà i Dani Valls 

 Coordinadors del MOU-TE    Aniol Noguera i Dani Valls  

         

 Coordinadores  TIC                      Marta Llovera i Xènia Cervera 

 Coordinador activitats  escolars i extraescolars  Dani Valls Ricart 

 Cap de l’administració    Magda Buchaca Pla 

 Recepció      Magda Borrell Oliva 

 Coordinadora  del menjador    Magda Borrell Oliva 

 Coordinadora de serveis i logística   Magda Buchaca Pla 

 

 Responsable de Protecció de Dades Personals   Magda Buchaca Pla 

 Responsable de Prevenció de Riscos Laborals  Dani Valls Ricart 

  

 

E Q U I P S  D E  T U T O R S  – M E S T R E S - P R O F E S S O R S -  

Curs Tutors Especialitat Docent 

P1 Marga Barbosa – Ariadna Povedano Educació Musical Olga Orduna 

P2 Irene López Llengua Anglesa i Plàstica Mª Dolors Puigpelat 

P3 Sílvia Villart Educació Física Antoni Ricart 

P4 Pepita Burgués Llengua Anglesa Núria Ollé 

P5 Xènia Cervera Educació Física Rafa Cano 

1r Montse Serret  Robòtica Marc Bernet 

2n Mercè Baldomà Llengua Alemanya Montse Torrent 

3r Maria Pedra Psicòloga Marta Porta 

4t-A Montse Bernet E. especial i psicopedagoga Núria Busto 

4t-B Marta Saiz Vetlladora Merche Badia 

5è Núria Porta Vetlladora Carla Aige 

6è Josep Pla Vetlladora Cristina Marquina 

1rESO Roser Vilalta Monitora menjador Raquel Caelles 

2nESO Marta Llovera  Monitora menjador Núria Ollé 

3rESO Júlia Vilalta Monitora menjador Mireia Tarridas 

4tESO Jaume Profitós  Auxiliar de conversa Samantha Holderness 
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M E M B R E S  D E L  C O N S E L L  E S C O L A R  

Nom Representació 

Josep Muntada i Minguell President 

Assumpció Montseny i Vilarassau Institució Titular 

Josep Mercé i Monsonís Institució Titular 

Joan Maria Duran i Vidal Institució Titular 

Magda Buchaca i Pla Representant d’Administració i Serveis (Secretària) 

Lluís Sala i Gomà Representant dels pares i mares d’alumnes (AMPA) 

Anna Pedrosa i González Representant dels pares i mares d’alumnes 

Albert Viola i Montseny Representant dels pares i mares d’alumnes 

Antonio Vergés i Puñet Representant dels pares i mares d’alumnes 

Margarita Barbosa i Mata Representant dels professors (E. Infantil de 1r cicle) 

Xènia Cervera i Duran Representant dels professors (E. Infantil de 2n cicle) 

Marta Sáiz i Ollés Representant dels professors (E. Primària) 

Marta Porta i Comelles Representant dels professors (E. Secundària) 

Josep Sala i Baldomà Representant dels alumnes 

Anna Víctor i Baldomà Representant dels alumnes 

 

 

 

A . M . P . A  -  M E M B R E S  D E L E G A T S  D E  C U R S  

Presidenta de l’A.M.P.A : Marta Baldomà i Rabés 

Curs Família delegada 

P1 Pendent de renovació 

P2 Sánchez - Terré 

P3 Pendent de renovació 

P4 Borràs – Ortiz 

P5 Pendent de renovació 

1r EP Fontova - Carrera 

2n EP Pendent de renovació 

3r-A EP Almira - Cercós 

4t-A EP Pendent de renovació 

4t-B EP Pendent de renovació 

5è EP Zafra - Torres 

6è EP Pendent de renovació 

1r ESO Duran - Marsinyac 

2n ESO Pendent de renovació 

3r ESO Profitós - Sánchez 

4t ESO Pendent de renovació 
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CALENDARI ESCOLAR 

 

 Inici de curs:  Professors: 01/09/2017 

   Llar d’Infants: 01/09/2017 

   2n cicle Infantil, Primària i ESO: 12/09/2017 

 

 Vacances de Nadal: Del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018. 

 

 Vacances de Setmana Santa: Del 24 de març al 2 d’abril de 2018. 

 

 Dies festius i de lliure disposició:  

12 d’octubre de 2017 (El Pilar) 

13 d’octubre de 2017 (lliure disposició)** 

1 de novembre de 2017 (Tots Sants) 

9 i 10 de novembre de 2017 (Festa major) 

6 de desembre de 2017 (Constitució) 

7 de desembre de 2017 (lliure disposició)** 

8 de desembre de 2017 (Immaculada) 

30 d’abril de 2018  (lliure disposició)** 

1 de maig de 2018 (Festa de Treball) 

21 de maig de 2018 (Pasqua Granada)_Pendent d’aprovació 

 

 

**La Llar d’Infants també romandrà tancada  

    

178 dies lectius (descomptats els festius, vacances i dies de lliure disposició) 

59,3 dies per trimestre (61, 55, 62) 

 

 

Primer trimestre: Del 12 de setembre de 2017 al 15 de desembre de 2017 (61 dies) 

Segon trimestre: Del 18 de desembre de 2017 al 16 de març de 2018 (55 dies) 

Tercer trimestre: Del 19 de març de 2018 al 22 de juny de 2018 (62 dies) 

 

Primer quadrimestre: del 12 de setembre del 2017 al 9 de febrer de 2018 (91 dies) 

Segon quadrimestre: del 12 de febrer de 2018 al 22 de juny de 2018 (87 dies) 



INFORMACIONS D’INICI DE CURS 
CURS 2017-

2018 

 

      
 

P
àg

in
a1

8
 

Pre-avaluacions: 

 

 
 CLAUSTRE LLIURAMENT INFORMES 

1r trimestre: Dimarts 24 d’octubre Divendres 27 d’octubre 

2n trimestre: Dimarts 6 de febrer Divendres 9 de febrer 

3r trimestre: Dimarts 8 de maig Divendres 11 de maig 

 

 

 

Avaluacions: 

 

 
 CLAUSTRE LLIURAMENT INFORMES 

1r trimestre: Dimarts 19 de desembre Divendres 22 de desembre 

 

2n trimestre: Dimarts 20 de març Divendres 23 de març 

 

3r trimestre: Dilluns 25 de juny 

En aquesta sessió es farà 

l’avaluació del 3r 

trimestre a totes les 

etapes, i final de curs, a 

excepció de la ESO que 

serà només la 1ª junta de 

final de curs. 

Dijous 28 de juny, de 8.30 a 

13.30h 

 

 

 

 

 

Avaluació Extraordinària ESO: 

 

 
 PROVES 

EXTRAORDINÀRIES 

ESO 

CLAUSTRE 

AVALUACIÓ 

FINAL 

LLIURAMENT 

INFORMES 

Curs 2016-2017 5 i 6 d’octubre Dimarts 10 

d’octubre de 2017 

Dimecres 11 

d’octubre de 2017 

Curs 2017-2018 3 i 4 de setembre de 

2018 

Dimarts 4 de 

setembre de 2018 

En aquesta sessió 

es farà la 2ª i 

definitiva junta de 

final de curs 

Dimecres  5 de 

setembre de 2018 
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Altres dades d’interès: 

 

 

 Reunions de pares d’inici de curs:  
 

 

 dilluns 18 de setembre de 2017: Llar d’Infants i Infantil 

 

 dimarts 19 de setembre de 2017: Primària 

 

 dilluns 25 de setembre de 2017: Secundària 

 

 

 

 Calendari d'avaluacions censals per al curs 2017-2018 

 

 Avaluacions diagnòstiques 
 

 Avaluació diagnòstica d'educació primària (tercer curs): del 5 al 16 de març 

de 2018.  
 Avaluació diagnòstica d’ESO: Aquest curs tampoc es convocarà aquesta 

prova.  

 Avaluacions de final d'etapa 

 

 Avaluació de quart d'ESO: 6 i 7 de febrer de 2018 

o Es tornarà a avaluar la competència científica. 

o En llengua estrangera, s'avaluarà també l'alemany. 

 

 Avaluació de sisè d'educació primària: 9 i 10 de maig de 2018 

 

 Actes interns d’escola 
 

 Formació de delegats a Balaguer: 3 i 5 d’octubre. 

 Inici de la campanya de Pastoral: 20 d’octubre. 

 Caminada per la Pau (4t d’ESO): 27 de novembre. 

 St. Josep de Calassanç: 28 de novembre. 

 Festival de la solidaritat: 22 de desembre. 

 Jornada del Projecte Compartit: *Per determinar. 

 Carnaval: 9 de febrer. 

 Jocs Florals: 23 d’abril. 

 Lliurament d’orles: 1 de juny. 

 Festa de Fi de curs: 9 de juny 
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 Convivències escolars 
 

 Educació Infantil – 18 i 19 de juny al Castell de Saidia, Almacelles. 

 Educació Primària – 18, 19 i 20 de juny; 1r i 2n a Tamarit, 3r i 4t a Cabrera de 

Mar i 5è i 6è a la Vall de Pineta. 

 1r i 2n d’ESO – 18, 19 i 20 de juny a Altafulla. 

 3r d’ESO – English Cultural Week (Anglaterra) - Pendent de confirmar dates. 

 4t d’ESO – Viatge fi de curs / Intercanvi a Hongria - Pendent de confirmar dates. 

 

 

 

 

Calendari Institucional: 
 

 

 Presentació del Camí de Calassanç a Sort: 22 d’octubre. 

 Cursa Solidària Pia & Go: 29 d’octubre, a Mataró. 

 Jornada SUMMEM: els nostres itineraris: 4 de novembre. 

 Caminada per la Pau 4t ESO: 27 de novembre, a Calella.  

 Aplec Mou-te: 14 i 15 d’abril, a Sarrià. 

 Jornada d’esport i convivència: 4 o 18 de maig, a Barcelona. 

 IVª Festa de les Arts: 30 de maig. 

 Estades pedagògiques: del 15 al 19 de juny. 

 6 dies diferents: del 25 al 30 de juny i 28 de juny al 3 de juliol. 

 Reunions federació d’AMPAS de l’EPC: -     28 d’octubre (Balaguer) 

- 24 de febrer (Sabadell) 

- 26 de maig (St. Antoni) 
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ÀREA ECONÒMICA 

DETALL DE QUOTES i APORTACIONS 

Curs 2017-2018 

 
 
LLAR D’INFANTS (P1 i P2) 
 

 
 

 MENSUAL (11 quotes – de setembre de 2017 a juny de 2018) 

   

 Rebut escola ...................167,50 €   (augment 2,5%) 

Desglòs del rebut:   

Ensenyament reglat 203,50 € 

Subvenció Departament d’Educació -33,00 € 

Subvenció Escola Pia -3,00 € 

TOTAL 167,50 € 

 

 Aportació Fundació P. Joan Profitós ................................ No n’hi ha  

                                        --------------- 

 Total LLAR INFANTS mensual ......  167,50 €  

 

 MENJADOR  

 

   Rebut mensual ............ 148,00  € (augment 1,4%) 

   Esporàdic ............    9,10 €/dia (augment 2,2%) 

 

 MATERIAL ESCOLAR (2 quotes – desembre 2017 i maig 2018) ............. 47,00 €  (augment 0,00%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACIONS D’INICI DE CURS 
CURS 2017-

2018 

 

      
 

P
àg

in
a2

2
 

 
 

EDUCACIÓ INFANTIL (P3, P4, P5) i EDUCACIÓ PRIMÀRIA   
 
 
 
 

 MENSUAL (10 quotes – de setembre de 2017 a juny de 2018) 

   

 Rebut escola ................... 90,00 € 

Desglòs del rebut:   

Ensenyament complementari 73,00 € 

Assegurances 2,20 € 

Serveis 9,60 € 

Informatització 5,20 € 

TOTAL 90,00 € 

 

 Aportació Fundació P. Joan Profitós ................................ 35,00 € 

                                        --------------- 

 Total INFANTIL i PRIMÀRIA mensual ...... 125,00 € (augment 3,3 %)  

 

 MENJADOR  

Rebut mensual (setembre)   ... 108,00 € 

Rebut mensual (desembre i juny)  ... 103,00 € 

Rebut mensual (març)    ... 130,00 € 

Rebut mensual (oct, nov, gener, febrer,abril i maig).... 148,00 € 

       --------------- 

Total anual menjador = 1332,00 €  

 

 

Per dia surt a:    

  Fixe: (1332,00€ /175 dies)  ................................... 7,61 €/dia (augment 1,33%) 

  Esporàdic:   ................................... 9,10 €/dia (augment 2,2%) 
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA   
 
 
 
 
 

 MENSUAL (10 quotes – de setembre de 2017 a juny de 2018) 

   

 Rebut escola ................... 44,00 € 

Desglòs del rebut:   

Assegurances 2,20 € 

Informatització 9,80 € 

Material ensenyament 6,50 € 

Serveis   25,50 € 

TOTAL 44,00 € 

 

 Aportació Fundació P. Joan Profitós .............................................    85,00 € 

                                            --------------- 

 Total SECUNDÀRIA mensual ................     129,00 € (augment 2,9%)  

 

 MENJADOR  

Rebut mensual (setembre)   ... 108,00 € 

Rebut mensual (desembre i juny)  ... 103,00 € 

Rebut mensual (març)    ... 130,00 € 

Rebut mensual (oct, nov, gener, febrer,abril i maig).... 148,00 € 

       --------------- 

Total anual menjador = 1332,00 € 

  

 

 

Per dia surt a:    

  Fixe: (1332,00€ /175 dies)  ................................... 7,61 €/dia (augment 1,33%) 

  Esporàdic:   ................................... 9,10 €/dia (augment 2,2%) 
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QUOTES COMUNS A TOTES LES ETAPES 
 

 

 

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 

 Matrícula (1 quota única a l’inici)    ... 12,50 €  

 Mensualitat ( 9 quotes d’octubre a juny)    ... 14,50 €  

 Altres activitats noves     ... 19,50 € / 25,00 € 

 Dansa Montse Miret (2 dies/setmana)   ... 36,00 € 

 Dansa Montse Miret (1 dia/setmana)   ... 23,00 €  

 MOU-TE (1 quota única a l’inici)    ... 13,00 € 

 

 

 

AMPA 

 

 Quota anual ... 30,06 €/família (es cobra en dos rebuts de 15,03 € - al novembre i al març) 

 

 


