
PREGUNTES FREQÜENTS 
 
 
Document Escola : http://www.escolesgarbi.cat/preguntes-frequents/ 
  
Consultes reiteratives rebudes per l’AMPA: 
 

1. Quina és la metodologia que es segueix amb l’anglès a l’escola? Es fan o es 
treballen els intercanvis amb altres escoles? 
 

2. Funcions i funcionament del servei de biblioteca? 
 

3. El Departament d’Orientació Psicopedagògica (DOP) i el Servei de Prevenció 
de les Conductes de Risc (PSCR)?  
 

4. Ús dels dispositius personals d’aula? Com valora i com gestiona l’escola la 
introducció d’aquestes eines? 
 

5. Menjador 
 

6. Quin és el procediment que l’escola segueix en cas d’infeccions de polls, 
mol·luscos, etc.? Té uns protocols clars definits per a aquestes o d’altres 
situacions?  

 
7. Quin és el circuit a seguir quan es perd alguna peça de roba o objecte? 

 
8. Colors 

 
9. Els nivells de radiació per culpa de la wifi són superiors als permesos? 

 
10. Per què els alumnes no es renten les dents després de dinar? 

 
11. Per què la piscina de l’escola no fa servir hidròlisi salina enlloc de clor? No 

seria una opció més saludable? 
 

12. L’equip d’Innovació de l’Escola 
 

13. Pla Estratègic de la FEG, PGA i PEC: aclarim sigles i conceptes. 
 

 
 
Més: Els perquès del Projecte pedagògic (treball global/treball 
específic/personalització dels aprenentatges/colors/CLIL/biblioteca): 
http://www.escolesgarbi.cat/els-perques/ 
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1. Llengües estrangeres 
 
http://www.escolesgarbi.cat/el-projecte-pedagogic/idiomes/ 
 
http://www.escolesgarbi.cat/blog/2020/05/15/aprendre-llengues-estrangeres/ 
 
CLIL: 
https://drive.google.com/file/d/1nuZsWkVCMYjCuuCAHaFfJszeAyinYjD8/view 
  
Batxillerat dual: 
http://www.escolesgarbi.cat/batxillerat-dual/ 
 
 

2. Biblioteca 
 
Per què la biblioteca?: 
https://drive.google.com/file/d/1jV962shsm4BaqUAfKPCG0wQMyF0N2BOi/view 
 
https://www.escolesgarbi.cat/blog/2021/03/16/la-biblioteca-escolar-
dinamitzadora-de-laprenentatge-escolar/ 
 
http://www.escolesgarbi.cat/el-projecte-pedagogic/biblioteca/ 
 
https://www.escolesgarbi.cat/esplugues/2021/04/26/nou-sistema-integrat-de-
gestio-bibliotecaria/ 
 
Serveis  i recursos: 
http://www.escolesgarbi.cat/esplugues/20612-2/ 
 
 
 

3. DOP  i SPCR 
http://www.escolesgarbi.cat/el-projecte-pedagogic/dop/ 
 
SPCR (font: memòria 2015-2016) 
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Estructura de funcionament: 

 
NOTA: segons acta reunió Junta-Escola, 9 novembre 2021: “L’Escola recalca que el DOP 
no fa intervenció directa sinó que és el tutor/a qui se n’encarrega amb el seu 
assessorament. Explica també que el SPCR funciona fa anys i ha ampliat el seu radi 
d’actuació per treballar des de 6EP en l’abordatge preventiu d’aquestes conductes de 
risc a través de tallers (per a alumnat i famílies), l’atenció individualitzada, el suport a 
tutors en la intervenció educativa i/o la coordinació amb altres institucions. A nivell 
intern el Servei treballa en coordinació amb el DOP. 
L’AMPA demana a l’Escola que informi més i millor a les famílies del funcionament 
d’aquests serveis perquè no hi hagi malentesos o es generin falses expectatives” 

 
 
 

4. Dispositius personals d’aula (informació reunions famílies): 
 

 
 

 



 

 
http://www.escolesgarbi.cat/blog/2020/04/27/la-sobreexposicio-a-les-pantalles/ 
 

5. Menjador 
 

ANTECEDENTS 
 
El curs 2018-19 l’Escola aplica el compliment de les pautes aprovades el 2017* per la 
Generalitat, però aplicades a l’inici del curs 2018:  
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludabl
e/02Publicacions/pub_alim_inf/documents_tecnics_preme/recomanacions_per_millorar_menus
_escolars.pdf 
 
De tot això també se'n va parlar a una xerrada* feta a petició de l'AMPA per la 
nutricionista (https://youtu.be/rGAZVewX5dA)  
Presentació 
 
ACTUALITAT 
 
Nova edició 2020 guia (NOTA: noves freqüències d’aliments-carns i peixos- més 
llegums, hortalisses i aliments integrals) 
http://salutpublica.gencat.cat/ca/detalls/Article/Lalimentacio-saludable-en-letapa-escolar.-Edicio-
2020 
 
CONCLUSIONS 
 
Així que, entès com a pauta a seguir dins el Programa de Revisió dels Menús Escolars 
de Catalunya 
http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/alimentacio_saludable/PREME/ , en el 
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seu moment l’Escola parlava d’un nou projecte de nutrició perquè es tractava de portar 
a la pràctica la bona aplicació/implementació d'aquest conjunt d'instruccions i 
recomanacions.  
NOTA: En aquest mateix enllaç del Programa hi ha l'actualització de documents de 
referència que l'Escola, en col·laboració amb la nutricionista (Anna Paré Vidal 
https://nutresalut.cat/), aplica.  
 

*Xerrada nutricionista: 
https://ampagarbiesplugues.com/2019/05/26/xrrada-a-carrec-de-la-nuticionista-
de-lescola-alimentacio-saludable-en-letapa-escolar/ 
 
https://youtu.be/rGAZVewX5dA 

 
 
Publicacions més recents 

• Més hortalisses i més llegum en els menús escolars. 12 receptes. Edició 
2021. Obre en una nova finestra. 

• L'alimentació saludable en l'etapa escolar. Edició 2020. Obre en una nova 
finestra. 

• Celebracions amb menjar i begudes a les escoles. Edició 2020. Obre en 
una nova finestra. 

• Dinars de carmanyola per portar a l'escola. Actualització 2020 
 

http://www.escolesgarbi.cat/el-projecte-pedagogic/menjador-2/ ) 
 
https://drive.google.com/file/d/1KTPYOCybdF10hqxH2w0MiAtgKp7c4tnK/view 
 
https://scientiasalut.gencat.cat/handle/11351/1847.2 
 

6. Protocols (A la intranet, carpeta pública -documents de centre, es poden 
descarregar alguns; encara hi manquen d’altres)  
 

7. Roba perduda 
(pendent versió 2 protocol intranet) Aturat realitat COVID 
 

8. Colors 
https://drive.google.com/file/d/1pWFtnwhCLP_R3_rhhcg3pBvsetGwUuCt/view 
 

9. Camps electromagnètics  
També a la intranet, carpeta pública-documents de centre, hi ha el darrer estudi 
de radiofreqüència confirma el compliment i, per tant, la seguretat i control per 
part de l’Escola 
 

10. Higiene bucodental  
L’Escola segueix les recomanacions del Col·legi Odontòlegs; en cas de 
necessitat s’ha de fer petició a l’escola per escrit 
 

11. Piscina 
Informar que l’escola va sol·licitar estudi i es conclou que la millor opció és la 
utilitzada: clor. 
 

12. El paper de l’equip d’innovació 
http://www.escolesgarbi.cat/blog/2021/07/02/quatre-anys-de-lequip-dinnovacio/ 
 
Equip: http://www.escolesgarbi.cat/organitzacio/equip-dinnovacio/ 
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13. PE de la FEG, PGA i PEC 
 

• El Pla Estratègic de la Fundació de les Escoles Garbí 
Document de caire intern. Actualment encara en aplicació el Pla 2015-2020. La Fundació, de la 
mà de l’equip d’en Genís Roca (President de Roca & Salvatella i patró de la Fundació Escoles 
Garbí), treballa el nou Pla.  
 

• El PGA= Programa General Anual 
Es pot consultar a la intranet (ClickEdu), carpeta pública, documents de centre 
Inclou: objectius generals d’Escola, calendari, organigrama i informacions per etapes. 
 

 
“els objectius d’Escola extrets de la PGA són documents tècnics interns que es fa 
difícil per a les famílies acabar d’entendre” acta Junta-Escola, 13 maig 2021. 
L’AMPA demana que els documents que es publiquin siguin clars i entenedors. 
 

• PEC= Pla Educatiu de Centre 
Es pot consultar a la intranet (ClickEdu), carpeta pública, documents de centre 
 
 
 
 
 
 
 
 



Altres temes d’interès (eixos i conceptes de la filosofia de l’Escola): 
 
Saber ser i saber estar 
http://www.escolesgarbi.cat/blog/2019/10/15/saber-ser-saber-estar/ 
 
Procés d’aprenentatge 
http://www.escolesgarbi.cat/blog/2019/02/25/la-metacognicio-o-lart-de-fer-visible-el-propi-
proces-daprenentatge/ 
http://www.escolesgarbi.cat/blog/2020/11/28/la-transversalitat-del-metode-cientific/ 
 
Avaluació 
http://www.escolesgarbi.cat/blog/2020/02/06/lavaluacio/ 
 
Exàmens: instrument o objectiu? 
http://www.escolesgarbi.cat/blog/2021/05/19/examens-instrument-o-objectiu/ 
 
Lectoescriptura 
http://www.escolesgarbi.cat/blog/2021/12/15/el-proces-de-lectoescriptura/ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Esplugues de Llobregat, juny 2022 
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