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1. Informació de context 
 

La Fundació, a través del seu Patronat, defineix la identitat i l’estil educatiu dels centres i en té 
la responsabilitat última davant la societat, l’administració, les famílies, el professorat i el 
personal d’administració i serveis. 

L’òrgan de govern i representació de la Fundació Escoles Garbí és el Patronat de la Fundació. 

La Fundació Escoles Garbí és propietària i titular de l’Escola Garbí Pere Vergés d’Esplugues i de 
l’Escola Garbí Pere Vergés de Badalona. Ambdues escoles varen ser fundades pel mestre Pere 
Vergés i Farrés i pel seu fill Robert Vergés i Cadanet, els anys 1965 i 1968, respectivament. 

Els orígens de la pedagogia de Pere Vergés es troben a l’Escola del Mar (1921), institució model 
i referent de la Renovació Pedagògica del nostre país. 

Les escoles de la Fundació són centres catalans d’ensenyament privat concertat, no 
confessionals. 

La formació obligatòria que marca la llei es complementa amb una formació tècnica i 
humanística, seguint l’ideari de Pere Vergés. 

Les escoles de la Fundació varen néixer amb vocació privada. L’adaptació a la normativa i 
legislació vigent que marca el concert educatiu ha de permetre desenvolupar el Projecte 
Pedagògic de Centre (PPC). 

A la Fundació Escoles Garbí formem els homes i dones del demà com a ciutadans proactius, 
capaços de transformar la societat en què vivim, en un entorn just, solidari i sostenible. 

Els nostres alumnes, acompanyats d’educadors, que són referents en tot moment, i en un entorn 
d’atenció personalitzada, aprenen a pensar, sentir, estimar i actuar, amb una metodologia 
vivencial d’aprenentatges i valors, la qual cosa els permet liderar i desenvolupar el seu projecte 
de vida, des dels 3 als 18 anys. 

L’escola Garbí Pere Vergés s’estructura com una ciutat ideal on tothom té els seus drets i deures 
per acomplir. La ciutat actua com a motor generador d’una convivència basada en el respecte, 
la llibertat i la responsabilitat. 

Pensar, sentir i estimar són els valors fonamentals que transmetem als nostres alumnes. 

Ciència, ètica i estètica són els eixos sobre els quals s’articula el nostre Projecte Pedagògic. 

  



   
 

   
 

2. Caràcter propi 
 

L’Escola Garbí Pere Vergés d’Esplugues i l’Escola Garbí Pere Vergés de Badalona acullen 
alumnes de les etapes educatives següents: 

EDUCACIÓ INFANTIL 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

ENSENYAMENT SECUNDARI 
OBLIGATORI (ESO) 

BATXILLERAT 

 

La filosofia que caracteritza el desenvolupament i funcionament de les escoles de la Fundació 
Escoles Garbí parteix de les aportacions generades per Pere Vergés, les quals afavoreixen el 
plantejament d’una nova educació fonamentada en la pedagogia activa. Les seves principals 
contribucions es basen en els aspectes següents: 

- L’ensenyament se centra en l’alumnat com a protagonista, atenent que el docent 
desenvolupa una funció d’acompanyament i guia en aquest procés per tal d’assolir els 
objectius plantejats. 

- L’escola es concep com una societat, on professors i alumnes es responsabilitzen i 
participen activament en el seu funcionament, amb la finalitat de fomentar una 
ciutadania compromesa, responsable amb l’entorn i on l’educació en valors hi juga un 
paper essencial. 

- La institució ofereix una formació integral, basada en quatre àmbits bàsics: Vida Social, 
Ciència, Estètica i Ètica. A través d’aquests àmbits, s’articulen diferents projectes i 
activitats que es defineixen i caracteritzen de forma específica cada un d’ells. 

 

A continuació, desenvoluparem cada un dels eixos principals de la metodologia de Pere Vergés 
per tal d’aprofundir en el conjunt de principis antropològics, socials, ideològics i pedagògics que 
regeixen la vida escolar de les Escoles Garbí Pere Vergés. 

 

2.1. El protagonista, l’alumnat 
 

L’essència de l’escola que va crear Pere Vergés basa la seva raó de ser a propiciar un entorn 
favorable per a l’alumnat, el qual li permeti obrir-se al món i exterioritzar les seves vàlues 
personals, i així anar definint la seva personalitat social a través de la participació en experiències 
educatives diverses i enriquidores. Aquest estil es basa, principalment, en educar persones 
reflexives, compromeses amb la societat i l’entorn, i amb valor i criteri per afrontar els reptes 
que se’ls proposa. 



   
 

   
 

A partir del treball centrat en els interessos de l’alumnat, es concep que sigui ell mateix qui, amb 
l’ajuda, guia i acompanyament del docent, construeixi els seus propis significats per tal 
d’integrar nous aprenentatges i coneixements. 

 

2.2. Actuem com a societat 
 

L’escola s’estructura imitant el model de ciutat on tothom té els seus drets i els seus deures per 
acomplir. La ciutat actua com a motor generador de canvi on l’alumnat ha d’assumir una 
responsabilitat específica en funció de les demandes i necessitats reals que existeixin. 
L’aprenentatge és un procés de construcció i reconstrucció de significats, d’aquesta manera 
l’alumnat aconsegueix atribuir sentit a allò que realitza i ho pot relacionar amb les pràctiques 
socials pròpies de l’entorn i el context social en què viu. Es tracta, doncs, de preparar els alumnes 
per a la vida real i, també, donar-los eines per afrontar les dificultats que aquesta els pugui 
presentar, tot fomentant una educació per a la ciutadania. 

 

2.3. Els nostres àmbits de treball 
 

El projecte educatiu de les Escoles Garbí Pere Vergés s’estructura en quatre àmbits fonamentals 
en els quals conflueixen l’essència dels plantejaments pedagògics de Pere Vergés. Són els 
següents: Vida Social, Ciència (pensar), Ètica (estimar) i Estètica (sentir). Aquests àmbits tenen 
l’atribució principal d’organitzar el funcionament diari de l’escola a partir del desplegament dels 
diferents projectes i activitats que els formen. La Vida Social esdevé el referent amb el qual es 
pretén apropar, en totes aquelles accions que es planteja desenvolupar, el sentit de la 
responsabilitat, el compromís, la convivència i la cooperació per a la millora individual i 
col·lectiva. 

Es tracta d’una estructura viva i en constant evolució, sempre amb una mirada de servei a la 
comunitat i de participació activa en tots els aspectes que composen la vida de l’escola i el seu 
govern. Aquest àmbit s’estructura en dos grans projectes: Càrrecs, amb els quals l’alumnat 
assumeix responsabilitats referides a l’escola, tot fent èmfasi sempre en la necessitat de servei 
a la comunitat i participació activa, i Colors, el grup on es fomenten els valors del treball en equip 
com un aprenentatge essencial per a la vida. Cal tenir en compte, però, que la Vida Social es pot 
visualitzar en totes les activitats que es realitzen a l’escola de forma transversal. 

 

La Ciència. Aquest àmbit permet aconseguir que l’alumnat s’interessi pels esdeveniments del 
món que l’envolta a partir del coneixement de les principals idees i reflexions que composen les 
diferents disciplines curriculars: les ciències físiques i naturals i les humanitats. Aquest 
coneixement es regeix per una contextualització basada en la cultura i els valors, fet que permet 
a l’alumnat atribuir sentit als elements que configuren cada àrea. Alguns dels principals 
projectes d’aquesta àrea són la Meteorologia i l’Hort. 

L’Estètica, com a àmbit, valora la bellesa en relació a la creació d’un entorn agradable que 
afavoreixi l’actitud positiva per aprendre i per relacionar-se amb la comunitat. Aquest espai 
contempla factors com l’ordre, la neteja, la pulcritud i les bones maneres. Per altra banda, també 



   
 

   
 

concep l’art com una part de la formació cultural per poder entendre les creacions artístiques 
com a mitjà d’expressió. En aquest àmbit es treballen projectes com l’Expressió artística o 
l’Educació del Cos. 

Finalment, l’Ètica esdevé un mitjà per a posar en funcionament l’exercici recíproc de la llibertat 
i la responsabilitat a partir del respecte als altres. Dins d’aquest àmbit, destaquem dos projectes: 
Maneres i Models. 

 

Per últim, cal assenyalar que Pere Vergés va dissenyar una Escola amb un caràcter suprapolític i 
supraconfessional, partint de la igualtat d’oportunitats i sense distinció de gènere o raça. És a 
dir, en el seu ens hi col·laboren persones de totes les tendències i confessions, així com una 
representació de la diversitat ideològica del país. Tanmateix, les activitats educatives, tant orals 
com escrites, mencionades anteriorment, es desenvolupen en català, com a llengua pròpia de 
Catalunya, i s’apliquen les estratègies educatives d’immersió lingüística necessàries que 
n’assegurin l’ús com a llengua vehicular d’ensenyament i d’aprenentatge. 

 

2.4. Els set principis de l’aprenentatge a l’escola Garbí Pere 
Vergés 

 

 

 

 

2.5. Finalitats educatives a l’escola Garbí Pere Vergés 
 

• Competència ciutadana 
• Competència de respecte i estima 
• Competència per a la convivència i el compromís 
• Competència comunicativa 



   
 

   
 

• Competència de respecte i solidaritat envers l’entorn i la societat 
• Competència d’autonomia i iniciativa personal 
• Competència d’aprendre a aprendre 
• Competència estètica 
• Competència científica i matemàtica 
• Competència de salut i benestar 

 

 

 

 

2.6. Objectius de l’Etapa 1 (EI3 – EP3)  
 

DESENVOLUPAMENT DEL PENSAMENT CONCRET 

En aquesta etapa l’infant es troba en el primer estadi evolutiu, té una gran plasticitat; per això, 
les vivències i els estímuls que rebi influenciaran en la formació del seu caràcter i la seva 
personalitat. L’Escola hi juga un paper clau com a enllaç entre l’ambient familiar i la societat. És 
essencial crear un clima afectiu i emocional que promogui la confiança i l’autoconcepte, 
afavorint així el pas de l’egocentrisme cap al pensament en comunitat. Ajudar a desenvolupar 
l’autonomia dels infants. 

PENSAR 
• Desenvolupar el llenguatge i el procés de lectoescriptura 
• Impulsar l’hàbit d’observació i manipulació 
• Participar activament en el joc simbòlic, representatiu i didàctic 

SENTIR 
• Identificar l’autoconeixement i l’autoconcepte 
• Descobrir i reconèixer les emocions 



   
 

   
 

• Establir hàbits que ajudin a adquirir seguretat i fomentin l’ordre i l’organització 
• Desenvolupar la creativitat en totes les seves expressions 

ESTIMAR 
• Fomentar el pas del Jo al Nosaltres (pertinença a un color) 
• Adquirir estratègies i recursos de relació social 
• Participar de les primeres responsabilitats en l’organització social de l’escola 

 

2.7. Objectius de l’Etapa 2 (EP4 – ESO3) 
 

DESENVOLUPAMENT DEL PENSAMENT ABSTRACTE 

En aquesta etapa els alumnes experimenten plenament el plaer per aprendre i consoliden les 
capacitats personals bàsiques i les habilitats socials. Aprenen a pensar, a raonar, a prendre 
decisions i consoliden l’autoconfiança a través d’experiències que promouen l’interès per la 
realitat social, natural i cultural del seu entorn, alhora que adquireixen responsabilitats de 
primer nivell en tasques organitzatives i en la formació del Consell de Govern, òrgan suprem de 
l’Escola. 

 
PENSAR 

• Estimular la capacitat de plantejar problemes, preguntes i estratègies de 
resolució 

• Consolidar l’hàbit d’observació i experimentació 
• Desenvolupar tècniques d’aprenentatge 
• Aplicar les habilitats de l’oratòria en les presentacions en públic 

SENTIR 
• Promoure el desenvolupament de la llibertat personal 
• Descobrir les aptituds i dificultats pròpies 
• Consolidar hàbits saludables i ser bons referents per als més petits 
• Experimentar diferents formes d’expressió i creativitat artística (música, 

dansa, teatre, educació visual i plàstica...) 
ESTIMAR 

• Portar a terme activitats de responsabilitat envers la comunitat educativa 
• Fomentar la participació en el treball cooperatiu, la resolució de conflictes o el 

compromís 
• Estimular l’interès per la realitat social, natural i cultural a través 

d’experiències properes i significatives 
 

2.8. Objectius de l’Etapa 3 (ESO4 – BTX2) 
 

ORIENTACIÓ VOCACIONAL I PROFESSIONAL 

És l’etapa de consolidació de la personalitat, dels valors individuals i de grup, de les habilitats 
socials i dels hàbits de treball. Fomentant l’esperit crític i el compromís, els alumnes es posen en 
situacions en què han d’aprendre a prendre decisions que els afecten personalment o a la 
comunitat i a l’entorn social en el qual viuen. Es la culminació del procés integral de formació 
humana i acadèmica. A partir de l’acompanyament i un seguiment personalitzat, es fa un procés 



   
 

   
 

d’orientació a l’alumne per tal d’ajudar-lo a elaborar el seu propi projecte personal de vida a 
nivell professional. 

 

PENSAR 

• Consolidar el pensament abstracte 
• Perfeccionar les habilitats comunicatives per a raonar i expressar el pensament 
• Posar èmfasi en la Iniciativa personal 
• Promoure la gestió del seu propi aprenentatge 

SENTIR 

• Consolidar la pròpia identitat i el respecte per a un mateix 
• Desenvolupar hàbits saludables 
• Acceptar i tenir cura del propi cos i dels altres 

ESTIMAR 

• Prendre consciència dels valors individuals i col·lectius 
• Ser uns bons referents per a la resta d’alumnes de l’escola 
• Aprendre a conviure en la diversitat i exercir els seus drets i deures de manera 

responsable 

  



   
 

   
 

3. Característiques del centre 
 

3.1. L’Escola  
 
L’Escola Garbí Pere Vergés és un centre privat, concertat per la Generalitat de Catalunya. Està 
situada en el municipi d’Esplugues de Llobregat, en el cas urbà, i limítrof amb la ciutat de 
Barcelona.  
  
El Departament d’Ensenyament va autoritzar iniciar la tercera línia a EI3 el curs 2008-2009 i s’ha 
anat implementant progressivament, cada curs escolar, fins assolir tota la Primària i l’ESO el curs 
2020-21. A Batxillerat hi ha tres línies, amb la incorporació del Batxillerat artístic, des del curs 
2015-16.  
  
El claustre està format per 106 docents, entre tutors i especialistes, i, a més, hi treballen 38 
persones a Garbí Obert, en les activitats extraescolars en horari no lectiu, i 38 persones en 
l’àmbit no docent (Biblioteca, DOP, Sistemes, administració i serveis), segons dades de gener de 
2022.  
  
L’Escola està envoltada d’espais enjardinats i d’algunes edificacions. El veïnatge més proper és 
de caire docent (IES Joanot Martorell, Consell Català de l’Esport i Residència Joaquím Blume), 
sanitari (Clínica Diagonal), comercial i lúdic (Centre Comercial Finestrelles) i oficines i serveis.    
   
L’edifici fou construït l’any 1965, per encàrrec, als arquitectes Bohigas, Mackay i Martorell, 
després d’un estudi acurat de com havia de ser una Escola, segons el projecte de Pere Vergés. 
Posteriorment, s’han anat succeint una sèrie d’ampliacions fins arribar a l’estat actual.  
  
La construcció, de 5.860,20 m2,  és en la seva totalitat d’obra vista, originàriament amb portes 
i finestres de fusta, que s’han anat substituint, en diferents fases, per metal·listeria d’alumini 
per a un millor aïllament . Tots els espais (aules, passadissos, biblioteca, cuina, menjador...) són 
exteriors o amb llum natural (claraboies, finestres).  
  
L’Escola està envoltada d’ espais enjardinats (uns 1.100 m2) on es pot  contemplar, a petita 
escala, una representació de la flora mediterrània: plataner, llimoner, palmera... i l’hort de 
l’Escola, que es treballa en totes les etapes escolars (projecte transversal 3/18).   
  
  

3.2. Equipaments  
 
Edifici 1 – Secretaria  

• Recepció i secretaria.  
• Infermeria 
• Magatzem de material fungible per ús de l’Escola i venda a les famílies.  

  
Edifici 2 – Escola  

• 9 aules d’Infantil   
• 18 aules de Primària  
• 6 aules d’ESO  
• Aules de desdoblament  
• 2 aules de música  



   
 

   
 

• 1 aula de dansa/teatre  
• 1 aula de plàstica  
• 1 aula de tecnologia i robòtica  
• 1 laboratori  
• Biblioteca  
• Gimnàs  
• Menjador  
• Cuina   
• Sales d’entrevista,   
• 4 sales de professors  
• 3 despatxos (Fundació, Equip Directiu i DOP)  

  
Edifici 3 - El Cub  

• 12 aules de classe  
• 4 aules de desdoblament,   
• 4 aules de seminari  
• 5 sales d’entrevista  
• 1 sala de professors  
• Sala multidisciplinar (Àgora).   

  
Annex Cub: 

• 1 laboratori de Física i Química 
• 1 laboratori de Biologia i Geologia 
• 1 aula de plàstica i tecnologia 
• Vestuaris 

 
Altres equipaments:   

• Piscina coberta.   
• Zona esportiva de 7.604 m2 amb pista d’atletisme, 1 pista de bàsquet, 2 camps de 

futbol amb gespa artificial d’última generació.   
• Vestidors amb dutxes d’aigua calenta.  
• Poliesportiu, en construcció 

  
Espais exteriors  

• Zona de patis i jardins  
• Terrasses d’esbarjo amb taules de ping-pong  
• Estació meteorològica  
• Hort  

  
  

3.3. Estructura docent 
 

L’equip de l’escola està format per 106 docents que s’organitzen en els claustres de les diferents 
etapes educatives. El detall de l’estructura docent es pot consultar mitjançant el següent enllaç 
que dur a la PGA (Programació General Anual) 

 

https://escolesgarbi.sharepoint.com/:w:/s/PCC/EWcneblHy9ZAglr113iSwH4BfTL6E1n6Tll81CrLDrsmXA?e=eSdWgD


   
 

   
 

3.4. Serveis 
 
3.4.1. Menjador 

 

El dinar forma part del nostre Projecte Pedagògic i és un dels aspectes clau de la Vida Social. La 
rellevància del menjador ja comença a la classe. Es dedica un temps a la seva preparació, 
treballant els hàbits d’higiene i les normes necessàries per al seu bon funcionament. Els caps de 
taula i els representants del menjador paren les taules cuidant els detalls: posició dels coberts, 
tovallons, gots,... Seran també, més tard, els que serviran els plats a tots els companys de la seva 
taula. 

L’àpat reuneix tota la comunitat escolar i es converteix en un dels actes socials de la jornada. Cal 
tenir present que els nostres alumnes dinen amb els seus mestres. Aprenen a comportar-se amb 
ordre i pulcritud, a menjar de tot i a adquirir les bones maneres al voltant de la taula. 

El menjador de l’Escola és modèlic i exemplar, es realitza amb un gran rigor dietètic i incorpora 
tota la nostra cultura mediterrània. Comptem amb cuina pròpia i amb un excel·lent equip de 
professionals. Els menús han estat dissenyats amb la col·laboració del Centre d’Ensenyament 
Superior de Nutrició i Dietètica (CESNID), adscrit a la Universitat de Barcelona. 

Des de l’any 2016 tenim el Diploma d’Acreditació AMED que certifica que els menjars que s’hi 
serveixen són promotors de la dieta mediterrània. 

 

3.4.2. Biblioteca 
 

La biblioteca de l’Escola compleix la doble funció de formar usuaris autònoms i amb criteri per 

cercar les fonts d’informació, en els diferents suports, i la de potenciar l’hàbit i el gust per la 

lectura. Compta amb l’experiència i els coneixements d’una bibliotecària i documentalista, com 

a responsable del servei de biblioteca. 

Disposa d’un catàleg informatitzat de llibres de coneixements i d’imaginació i d’un fons d’obres 

de referència que incorpora novetats sistemàticament. Està subscrita a diferents publicacions 

periòdiques, tant pedagògiques com d’interès general. 

Per consultar el detall de com es treballa a l’escola des de la biblioteca es pot consultar el 

següent enllaç: 

https://www.escolesgarbi.cat/blog/2021/03/16/la-biblioteca-escolar-dinamitzadora-de-
laprenentatge-escolar/ 

 

3.4.3. Transport escolar 
 

https://www.escolesgarbi.cat/blog/2021/03/16/la-biblioteca-escolar-dinamitzadora-de-laprenentatge-escolar/
https://www.escolesgarbi.cat/blog/2021/03/16/la-biblioteca-escolar-dinamitzadora-de-laprenentatge-escolar/


   
 

   
 

El Servei de transport escolar està contractat a una empresa externa, que el realitza al matí i a 
la tarda. Durant tot el trajecte els alumnes van acompanyats d’un/a monitor/a que els deixa i 
els recull de l’Escola. 

El nombre d’autocars i les rutes venen determinats per la demanda de les famílies, sobretot 
d’Infantil i Primària. Actualment són dues les rutes establertes: 

- Ruta Barcelona 
- Ruta Baix Llobregat 

 

3.4.4. Mobilitat i camí escolar 
 

Per facilitat la mobilitat, sobretot en les hores puntes d’entrada a l’escola i de sortida, s’han 
anat implementant un seguit d’activitats i mesures 

 

Servei de Desencotxament  
Dins del programa de Vida Social al Batxillerat, l’Escola compta amb un Servei de 
desencotxament que consisteix en la rebuda i acompanyament dels alumnes de l’Etapa 1 i 
l’Etapa 2 cicle 1 que arriben en vehicle privat a l’Escola.  
  
Aquesta activitat, organitzada i planificada en col·laboració amb la Guàrdia Urbana d’Esplugues, 
la duent a terme pels alumnes de primer i segon de batxillerat i s’ofereix  diàriament entre les 
8:00 i les 8:30 hores del matí.  
  
Per poder fer ús del servei, les famílies s’han d’inscriure i recollir el distintiu que hauran de 
mostrar de forma visible al seu cotxe i sense el qual no podran gaudir del servei.  
  
En arribar al punt d’acollida, el nen/a s’ha de descordar el cinturó de seguretat  i sortir del cotxe 
per la porta esquerra.   
  
Kiss and ride  
A més, com a resultat del treball que es duu a terme entre l’Ajuntament d’Esplugues i la nostra 
Escola en relació al camí escolar, l’Ajuntament ha realitzat alguns canvis a l’entorn del nostre 
centre que tenen com a objectiu millorar la mobilitat i la convivència vial, sobretot en hores 
punta, i facilitar-los que puguin deixar i recollir els seus fills i filles de manera més àgil i ràpida: 
  

- S’ha habilitat la zona blava, des de l’Escola fins la rotonda de l’Avinguda dels Països 
Catalans, com a KISS & RIDE: “fes un petó i continua”. L’horari és de 7:30 a 8:30 i de 16:00 
a 17:00. Aquesta zona està lliure de pagament però està prohibit estacionar. Tan sols es 
pot fer una parada ràpida per deixar els nens i nenes a l’Escola.   

 
- S’ha habilitat també el lateral de l’Avinguda dels Països Catalans, davant de la Residència 

Joaquim Blume, per als vianants i com a aparcament per a motos. Aquestes ja no es poden 
estacionar a les voreres del carrer Sant Mateu, que així guanyen en amplitud de pas.  

 
Aparcament La Masia:  



   
 

   
 

Dins del marc de millora de la mobilitat a l’hora punta d’entrada del matí, hi ha un acord amb el 
Restaurant La Masia, perquè les famílies puguin, entre les 8:00 i les 8:30 hores, deixar els 
vehicles en el seu pàrquing i acompanyar els seus fills a l’escola.  
 
  

3.4.5. Servei d’Acollida  
 
Escola organitza un servei d'acollida pels alumnes, de 7:30 a 8.00 h del matí, pensat 
especialment per a totes aquelles famílies que, per motius laborals o logístics, no els és possible 
adaptar-se a l'horari establert. Es cobra una quota mensual a través del rebut.   
 
També s’ofereix a les famílies un servei a les tardes, de 16:30 a 17:30, de dilluns a dijous, i els 
divendres de 15:30 a 16:30 hores. 
 

3.4.6. Garbí Obert 
 

Garbí Obert és un context addicional d’aprenentatge dins del propi entorn escolar on els 
alumnes poden aprendre, gaudir i consolidar molts dels components educatius i formatius que 
es donen en horari lectiu i d’acord amb els principis del projecte pedagògic del centre.  

D’aquesta manera, des de la Fundació d’Escoles Garbí s’ofereixen diverses activitats 
complementaries relacionades amb el joc lúdic, l’esport col·lectiu i l’individual, les arts 
plàstiques, les escèniques, les modalitats de dansa i la música (veure catàleg). En definitiva, 
activitats que fomenten l’acció motriu, artística i musical com a eixos centrals d’una formació 
integral.  

En aquest entorn complementari d’aprenentatge (GO) es deixen de banda els continguts 
memorístics i també aquells que tenen a veure amb els àmbits d’aprenentatge més reglats. No 
es considera oportú avançar coneixements i en cap cas pretén ser una càrrega lectiva amb 
deures i tasques a entregar. L’objectiu és donar altres espais d’aprenentatge basats en l’activitat 
lúdica, esportiva i creativa, on els alumnes complementin la seva identitat personal, el treball en 
equip, l’esforç i l’autoexigència, els hàbits saludables i també la descoberta de talents innats des 
del treball, individualitzat, en la modalitat esportiva, artística o musical escollida per ells 
mateixos. 

Els propis alumnes, des de ben petits, han d’obrir-se les portes a provar totes les modalitats 
possibles, doncs de l’experiència i vivències al voltant de cadascuna d’elles, podran decidir quina 
activitat esportiva, artística o musical, volen o necessiten per complementar la seva formació 
acadèmica, ja sigui des d’una especialització professional (descoberta de talents innats i futura 
dedicació), o des d’una especialització lúdica com a oci i entreteniment.  

Per a l’Escola és molt important que els alumnes participin en algunes d’aquestes activitats, 
doncs és sens dubte un context essencial per conèixer-los millor. Sovint és possible ajudar a els 
alumnes davant d’una situació emocional o social des de l’acció tutorial compartida entre la 
tutora i l’entrenadora o el coordinador de Garbí Obert. Cada context d’aprenentatge és diferent 
i aporta una informació de gran pes per conèixer i poder ajudar i acompanyar a cada alumne de 
manera individualitzada. 



   
 

   
 

Això és possible perquè el projecte pedagògic de Garbí Obert segueix la línia, és per tant una 
extensió, del projecte pedagògic de les Escoles Garbí Pere Vergés.  

La idea, els propòsits i els objectius pedagògics detallats anteriorment, es concreten en 
l’acompliment de les Finalitats Educatives com a principals referents competencials, tenint 
especial pes la Competència ciutadana (F1): Actuar com a ciutadans responsables i lliures, 
exercint els seus drets i deures, sempre potenciant el diàleg i la mediació en la resolució de 
conflictes; la Competència estètica (F8): Entendre l’art com a mitjà de comunicació universal 
per construir un ideal de bellesa personal; i la Competència de salut i benestar (F10): Tenir un 
comportament personal i social equilibrat amb uns hàbits saludables, valorant l’activitat física i 
esportiva, el coneixement i l’acceptació del funcionament del propi cos i dels altres, tot 
respectant-ne les diferències. 

A partir d’aquestes finalitats educatives es concreten uns àmbits d’aprenentatge, unes 
modalitats i finalment unes activitats que inclouen els elements curriculars que permet la tasca 
educativa complementària d’aquests principis pedagògics.  

  



   
 

   
 

 

4. Organització i funcionament del centre. NOFC 
 

4.1. Introducció 
 

Les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del Centre) tenen per definició oficial la 
següent (Font gencat.cat Departament d’Ensenyament): 

Correspon al centre educatiu determinar l'estructura organitzativa pròpia d'acord amb els 
objectius i criteris del projecte educatiu del centre. L'organització no és una finalitat en si 
mateixa, sinó un instrument per desenvolupar i fer possible el projecte educatiu i, en últim terme, 
assolir l'èxit educatiu. Els centres educatius han d'elaborar les normes d'organització i 
funcionament (NOFC) d'acord amb el que estableixen el Decret 102/2010, d'autonomia dels 
centres educatius, i el Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el 
Documents de gestió del centre 6/17 marc d'un sistema educatiu inclusiu. 
 
Aquestes NOFC contemplen aspectes relacionats amb diferents àmbits del centre que es 
concreten en els apartats d’aquest document que segueixen. 
 
 

4.2.Estructura organitzativa 
 

 
PATRONAT 

 



   
 

   
 

El Patronat de la Fundació Escoles Garbí, segons els seus estatuts, estarà format per un mínim 
de 8 patrons i un màxim de 30, i la seva constitució consistirà en un President, un Vicepresident, 
un Secretari i els Vocals.  
  
El Patronat designa com a Patrons aquelles persones que hagin fet a la Fundació una aportació 
que, a criteri de la majoria del Patronat i a proposta de la Comissió Delegada, per la seva qualitat 
o la seva quantitat tingui el caràcter de transcendent.  
  
Funcions: Una vegada escollits, aquests exerciran la seva responsabilitat com a protectors o 
tutors de forma altruista, aportant els seus coneixements pel bon govern de la Fundació.  
  
 
La Comissió Delegada  
La Comissió Delegada, que resulta escollida pels membres del Patronat, està composada pel 
President, el Vicepresident, el Secretari i quatre Patrons Vocals més, que coincideixen amb els 
càrrecs de Presidents de Comissió o àrea en què s’estructuren els àmbits de treball, seguiment 
i control.  
  
 
Les Comissions del Patronat  
A banda de la Comissió Delegada, dins la Fundació hi ha constituïdes diverses comissions de 
treball, integrades a més a més dels Patrons, pels membres de l’Equip directiu de la Fundació. 
També hi col·laboren assessors no patrons, per aportar els seus coneixements en l’àmbit de 
treball de cada comissió. Aquestes són:   
  

• Comissió Pedagògica.  
• Comissió de Persones.  
• Comissió de Comunicació.  
• Comissió Econòmica.   
 
 
 

FUNDACIÓ ESCOLES GARBÍ 

 
 



   
 

   
 

 

Funcions de l’Equip Directiu de la Fundació: 

 
Direcció General: 

Liderar la gestió integral de la Fundació responsabilitzant-se de l’acompliment dels objectius i el 
desenvolupament de l’estratègia de la Fundació. 

 
Direcció Pedagògica: 

Mantenir actualitzat  i assegurar la correcta implementació del projecte pedagògic de les 
Escoles. 

 
Direcció de Persones: 

Definir la Política de Persones juntament amb la Direcció General i dirigir, coordinar i supervisar 
la seva implantació en les matèries de la seva àrea de competències, d’acord a les línies 
estratègiques del Projecte Pedagògic, el Pla Estratègic de la Fundació i la legislació laboral vigent 
per aconseguir la continua adequació dels equips humans als objectius de l’Organització dins els 
costos pressupostats. 

 
Direcció de Comunicació: 

En dependència de la Direcció General, dirigeix, orienta i supervisa el pla de comunicació i 
màrqueting, per a mantenir l’Escola com a referència educativa, guanyar mercat i generar 
confiança, amb coherència amb el model Pedagògic. 

 
Direcció Econòmica: 

Dirigir, orientar i supervisar les activitats de control econòmic i financer i els processos  
administratius de la Fundació Escoles Garbí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

EQUIP DIRECTIU ESCOLA 
 

 
 

 
 



   
 

   
 

 

Funcions de l’Equip Directiu Escola: 

 
Direcció Acadèmica: 

 
- Responsable dels horaris i calendaris del centre: Assegura la coherència i l’eficiència en les 

distribucions horàries dels equips al llarg de totes les etapes 
- Responsable de la gestió documental  de persones del centre i del programa de gestió 

acadèmica 
- Responsable de les relacions amb l'Administració 
- Ser l’interlocutor amb visió global de l’escola pel que fa la gestió de persones (substitucions, 

variables nòmina,  i en la relació amb l’Administració). 
- Comptarà amb el suport de la secretaria acadèmica   
- Coordinar l’empresa externa que realitza els horaris 
- Prevenció de Riscos: Suplent cap d’emergència 
- Assistir a les reunions dels Comitès de Seguretat i Salut com a membre actiu 
 
Direcció d’Etapa: 

 
• Assistència a les reunions del Departament d’Educació que siguin rellevants per l’Etapa 
• Responsable de garantir que es produeix el seguiment individual dels alumnes vetllant que 

hi hagi continuïtat entre etapes 
• Responsables de la programació anual de l’etapa en coordinació amb la resta de directors 

d’etapa, de la memòria anual i dels documents de centre, juntament amb el Director 
Acadèmic. 

• Responsable de garantir l’aplicació del projecte pedagògic: metodologia i currículum a l’etapa 
garantint la continuïtat entre etapes 

• Responsable últim de l’equip docent, de la relació amb les famílies i l’Administració de 
manera col·legiada amb la resta de directors d’etapa. 

• Responsable de la dinamització de la Vida Social 
• De manera rotativa assumeix les funcions de Direcció de centre (bàsicament centrades en la 

representació de l’Escola). 
• Elaborar les estructures pedagògiques cada curs 
• Assegurar el desplegament de Vida Social i ser-me “mestre de cerimònies” quan s’escaigui 
• Participar activament en les accions de captació 
• Prevenció de Riscos: Equip d’evacuació dels diferents edificis 
 

 
Coordinació de Cicle: 

 
• Responsable del seguiment individual dels alumnes al llarg del cicle i garantint la continuïtat 

entre cicles. 
• Responsable de la coordinació dels equips docents en la impartició del currículum dins del 

cicle garantint la continuïtat entre cicles. 
• Responsable de la dinamització de l’equip docent i de garantir la relació continuada amb les 

famílies per part dels tutors. 
• Dona coherència a les sessions d’avaluació. 



   
 

   
 

• Seguiment alumnes i famílies a través de l’acompanyament a les tutories 
• Responsable de fer les sessions de seguiment i avaluació de les persones adjudicades (tutors 

i altres docents).  
• Conjuntament amb la direcció d’etapa fer la campanya de preinscripció  
• En el cas de la Coordinació de l’etapa 3, figura incorporada el curs 2020-2021, i degut a la 

menor dotació horària per les funcions de coordinació, s’incorporen els següents matisos a 
les funcions anteriorment descrites: 

• La relació amb les  famílies la portarà la Direcció d’Etapa 
• La presidència de l’avaluació serà de la Direcció d’Etapa però hi assistiran 
• Reunions de nous ingressos/final de 4t: les faran les Direccions d’Etapa (es mantenen les 

d’inici de curs) 
• Coordinar els esmorzars de batxillerat (Esplugues) 
• Gestió del calendari de sortides i activitats 
• Gestió dels comunicats a les famílies 
• Coordinació dels dinars assignats 

 
 

Cap de Serveis: 

PERSONES: 

• Coordinar i supervisar el personal de serveis interns de l'escola: cuina i menjador, 
manteniment, consergeria, secretaria i recepció.  

• Gestionar el Pla d’autoprotecció i Prevenció de Riscos Laborals del centre. És membre 
del Comitè de Seguretat i Salut. 

MANTENIMENT I INVERSIONS: 

• Gestionar el procés de compres i subministraments (l'adquisició de mobiliari, queviures, 
combustibles i altres elements necessaris per al funcionament del centre i dels seus 
serveis).  

• Gestionar el pressupost de manteniment del centre, segons les directives marcades. 
• Gestionar les necessitats d’inversions de les escoles i traslladar les propostes a la 

comissió d’inversions i la Direcció general. 
• Supervisar i coordinar les tasques de neteja de l'escola i mantenir el contacte amb 

l'empresa encarregada. 
• Vetllar perquè les instal·lacions ofereixin una imatge coherent i estèticament adequada 

(senyalització, mobiliari, noticiaris, elements decoratius, estat dels jardins i dels espais 
comuns i d'atenció a famílies...) 

CUINES:  

• Gestionar i supervisar qualsevol tema relacionat amb la cuina: supervisió menús, control 
APPCC, gestió de compres, pressupost.  

GESTIÓ DE L’ESCOLA: 

• Donar informació i entrevistar a famílies interessades en l’escola segons els protocols 
establerts en cada moment 

• Supervisar el servei d’autocars escolars (rutes, temps de ruta, monitoratge, estat dels 
vehicles, ...) i mantenir el contacte amb l’empresa encarregada.  



   
 

   
 

• Coordinar les campanyes de vacunació dels alumnes i les revisions mèdiques tant dels 
alumnes com de tot el personal.  

• Coordinar l'organització logística dels actes de l'escola (muntar i desmuntar menjadors, 
megafonia, equips audiovisuals, tarimes, cadires...)  

• Prevenció de Riscos: Caps d’emergència, interlocutores de prevenció, investigadores 
d’accidents i consultants de sinistralitat, control justificants EPIS. 

• Assistir a les reunions dels Comitès de Seguretat i Salut com a membre actiu 
 
 

Coordinació Garbí Obert: 

Els coordinadors de Garbí Obert són la representació de l’equip directiu de l’escola, del que 
forma part com a membre actiu,  fora de l’horari lectiu. Les seves funcions principals són: 

• Rebre i acomiadar les famílies i alumnes  
• Assegurar que es compleixen les normes d’ús dels espais de l’escola (neteja, respecte, etc.) i 

tancar l’escola cada dia 
• Assegurar els principis i pràctiques  pedagògiques del Projecte s’apliquen a l’espai de GO 
• Participar en el disseny de les activitats i la seva posterior coordinació i seguiment 
• Coordinar el procés d’inscripció  
• Acompanyar, si s’escau, a l’equip docent de l’escola a entrevistes amb famílies  
• Gestió de l’equip de GO: 

 Selecció del personal de Garbí Obert 
 Fer seguiment del pla d’acollida dels equips 
 Avaluació i seguiment de l’equip 
 Formació continuada de l’equip 
 Elaboració del pressupost de plantilla de cada curs 

 
• Col·laborar amb el Gabinet Psicopedagògic i els equips de tutors en: 

 El seguiment de l’atenció dels alumnes amb NEE (necessitats educatives especials) 
 La detecció d’alumnes amb dificultats 

• Interlocució amb l’equip de Persones per el control i enviament de la informació 
corresponent als variables de nòmines mensuals  

• Gestió del lloguer dels espais de l’escola segons la normativa vigent al respecte en cada 
moment 

• Formar-se contínuament en aspectes rellevants de la feina i del projecte 
• Coordinar-se amb l’equip de GO de l’altra escola 
• Gestionar els acompanyants i suports per les sortides, estades i substitucions de l’escola, 

juntament amb la Direcció Acadèmica i els tutors/coordinadors corresponents  
• Seguiment del pressupost de l’àrea  
• Gestió de la morositat 
• Comunicació: en coordinació amb la Direcció de Comunicació elaborar i publicar notícies i 

informacions corresponents a GO a través dels mitjans establerts (web, Instagram, etc.) 
• Prevenció de Riscos: Cap d’emergència extraescolars 

Amb els alumnes: 

• Revisar els informes d’avaluació i fer  seguiment d’alumnes 



   
 

   
 

• Acompanyar l’equip de monitors/mestres davant de situacions especials/conflictes amb 
alumnes 

Amb les famílies: 

• Organitzar i participar en les reunions de famílies 
• Gestionar les comunicacions a les famílies 
• Atendre, en cas necessari, qualsevol problema-inquietud que puguin tenir 
• Atendre les famílies en les sortides diàries dels alumnes i caps de setmana  
• Atendre les famílies en les celebracions i actes especials de l’escola  

 

ÀMBITS 

 

Funcions dels Àmbits: 

 
• Elaborar, comunicar i fer seguiment del pla anual de l’àmbit establint els objectius en 

relació als general del projecte 
• Desplegar el currículum de l’àmbit de manera seqüenciada i prioritzada 
• Establir les metodologies pròpies associades a la tipologia de continguts 
• Establir els indicadors d’assoliment 
• Seguir la implementació del currículum i metodologies 
• Acompanyar els equips docents en la implementació dels diferents projectes de l’Àmbit 
• Coordinar-se amb la resta de Responsables d’Àmbit per assegurar la coherència dels 

plantejaments i actuacions respecte el projecte pedagògic. 
• Coordinar-se amb els Equips Directius de les escoles  
• Mantenir-se actualitzats de manera continuada sobre noves tendències en el sector/àmbit 

específic i fer partícips als equips docents de les novetats 



   
 

   
 

• Coordinar l’equip de mestres en el procés d’elaboració materials propis i seleccionar-ne 
d’aliens coherents amb el projecte pedagògic organitzant-los en bancs de recursos, 
prioritzats i seqüenciats 

• Impulsar noves iniciatives fent-les arribar a la Direcció d’Innovació 
• Publicar articles en mitjans especialitzats (fòrum d’educació locals i internacionals, etc.) 
• Impartir docència mostrant-se com a referents  
• Elaborar la memòria anual d’activitats de l’Àmbit 

 
 

Secretaria d’Innovació: 
 

• Donar suport en l’elaboració del Pla estratègic de la fundació en l’àmbit Pedagògic i 
d’Innovació 

• Gestió de la documentació de l’àrea 
• Gestió del sistema ISO dins l’àrea 
• Elaborar i actualitzar els KPI’s de l’àrea d’Innovació i Pedagògica 
• Gestió i manteniment de les bases de dades pedagògiques i d’innovació 
• Explotació i anàlisi de dades 
• Elaboració de informes i projectes de recerca i innovació 
• Redacció de documents propis de la Direcció Pedagògica 
• Suport als Responsables d’Àmbit en el desplegament de les seves funcions i projectes 
• Impulsar i dinamitzar processos d’innovació identificant oportunitats en la generació 

d’idees i projectes d’innovació 
• Redacció d’articles de coneixement 
• Difondre i formar en processos, metodologies i eines de recerca educativa per a la millora 

de l'ensenyament i aprenentatge. 
• Elaborar la memòria anual d’activitats de la Direcció Pedagògica i d’Innovació 

 
 
 

PERSONAL DOCENT 
 

El claustre docents s’organitzen en les tres etapes educatives del nostre projecte i es concreten 
els equips docents de la següent manera: 
 

Cognoms i Nom E1C1 
(EI) 

E1C2 
(EP123) 

E2C1 
(EP456) 

E2C2 
(ESO123) 

E3 -
ESO4 

E3 -BTX 

             
Abad Navarro, Bernat     X X 
Adamson Shelly, Ana X           
Aguilar Garrido, Aina     X       
Alcalde Sanchez, Ana       X     
Aldabó Castro, Anna  X X X   
Alemany Paz, Irene        
Alsina Trallero, Víctor X X X       
Andreu Casalins, Alba       X   X 
Arumí Carulla, Trinitat   X X       



   
 

   
 

Barea Perez, Paula X           
Benet Muñoz, Sergi     X       
Bergés Barragan, Marta X           
Bertran Pitarch, Irene X X X       
Blancafort Escofet, Guillem           X 
Borbonet Legares, Anna X X         
Brugués Povo, Martina X           
Burón Duran, Janine X           
Cabané Rampérez, Emma   X         
Campillo De la Maza, Jordi   X   X X   
Camps Jimenez., Ramon X           
Canonge Carrión, Blanca     X       
Cañas Heredia, Míriam       
Carbonell Bellido, Cristina   X         
Carranza Prior, Anna     X       
Carrera Artés, Alba       
Cartas Lumbreras, Sara       X     
Casado Vila, Patrícia         X X 
Cedrés Gassó, Genís          X X 
Civit Salvia, Laia       X     
Clols de la Iglesia, Sergi         X X 
Colomer Montsalvatje, Sergi X           
Collados Lopez, Ferran       X   X 
Costa Bertolín, Carles       X   X 
Dejuan Romera, Dolors   X         
Denton, Katja X           
Diaz Cobos, Gabriel     X       
Domènech Croucher, Marc         X X 
Farras Vicente, Enriqueta       X X   
Fernandez  Monleón, Isabel  X  X  X       
Figuera Ferré, Anna       X X X 
Gallardo Montins, Marta   X         
Garcia Gil, Tamara X           
Garriga Pla, Anna       X   
Gázquez Puxench, Carolina     X      
Giménez Vidal, Blanca   X         
Giralt Garralaga, Ariana X           
Gomez Gil, Joaquim   X   X   X 
Gómez Hergueta, Marina       X X X 
Gomez Moreno, Alberto     X       
Gonzalez, Paula   X X       
Gutiérrez Aguilera, Andrea X X X       
Juvé Arroyo, Nil   X X X X   
López-Duran López, Àlex       X   X 
Madrona Monge, Lourdes       X X X 
Mandri Abad, Charlotte   X X       
Marí Cabezas, Gemma       X X X 
Marino Farrés, Enara   X X       
Martí Azorín, Núria       X X X 



   
 

   
 

Martin Dominguez, Sandra       X X X 
Miranda Lorente, Ainhoa       X X  
Masó Maresma, Laia (Buxeres, Marc)     X X 
Molins Joaquin, Bruna   X X       
Mont Girbau, Anna   X X X     
Moral Sendra, David     X       
Nater Mesa, Lluís       X     
Navarro De Pablo, M. Dolors   X         
O'Kelly Iranzo, David   X         
Padilla Alonso, Laura X      
Palacios Rubio, Nuria X           
Pérez Ortiz, Marta     X       
Pérez Roura, Aida X           
Pescador Ventosa, Miquel           X 
Planagumà Franco, Marta       X   X 
Pons Grífols, Mar X X         
Postoyalkova, Yulia       X X X 
Puertas Gutierrez, Laura X X         
Puerto Molino, Clara   X X X X   
Pueyo Ayhan, Natàlia       
Pueyo Pérez, Laura   X         
Puig Lombera, Marta X           
Ramirez Castellano, Anna  X  X  X       
Ramos López, Anna       X X X 
Rebollo Sales, Angeles (Rovira, Pau)  X X    
Sal Castro, Josep Lluis       X X X 
Saló Braut, Joan         X X 
Samitier Rodríguez, Xavier   X X       
Soldevila Puig, Elisabet     X       
Soldevilla Roura, Aldara X           
Soler Rosselló, Carles       X   X 

Subirà Comellas, Jacint         X X 

Tarragó Baños, Maria X      
Tomàs González, Carla    X         
Torres Benet, Laura X X X       
Tost Vives, Joan       X X X 
Tovar Castilla, Marta   X X       
Turull Fíguls, Raquel   X    
Vall-Llovera Altés, Paula X           
Valls Pons, Mireia     X       
Vega Figuero, Daniel         X X 
Vila Salvadó, Miquel       X X X 
Villaró Serra, Kirian       
Vives Dilme, Marina   X         
Vives Vidal, Montserrat   X         
Zabala Prieto, Mikele       X X   
Zabala Prieto, Nerea       X X X 
Zambrano, Núria  X          

 



   
 

   
 

Funcions del Personal docent: 

 

Tutors 

• Coordinar l’equip docent en l’acció educativa i en relació als alumnes de la seva tutoria. 
• Programar els seus espai d’aprenentatge de la tutoria, elaborar el material didàctic necessari 

i mantenir la documentació derivada al dia. 
• Acompanyar i orientar els alumnes de la seva tutoria per tal promoure el seu 

desenvolupament personal, social, vocacional i acadèmic.  
• Dinamitzar la vida social del seu grup classe dins del marc de la ciutat escola amb l’objectiu 

d’assolir les finalitats educatives.  
• Desenvolupar les seves funcions en coherència amb l’equip de cicle i la coordinació.  
• Aplicar els protocols que regulen l’acció tutorial:  

• Entrevistes amb famílies 
• PI i POCs 
• Menjador 
• Pautes de treball comú 
• Protocols mèdics 
• Etc. 

• Utilitzar les eines corporatives per a realitzar les seves funcions com a tutor. 
• Formar-se de manera permanent en l’àmbit d’orientació i d’acord amb el projecte 

pedagògic.  

 

Mestres especialistes: 

- Programar els seus espai d’aprenentatge, elaborar el material didàctic necessari i mantenir 
la documentació derivada al dia. 

- Conèixer els alumnes en la seva diversitat per tal d’acompanyar-los en el seu 
desenvolupament personal, social, vocacional i acadèmic.  

- Fer servir la vida social per garantir un bona dinàmica de la classe amb l’objectiu d’assolir les 
finalitats educatives.  

- Coordinar-se amb els tutors i la resta de l’equip docent per fer el seguiment i l’avaluació dels 
alumnes.  

- Aplicar els protocols que regulen diferents situacions dins de l’entorn escolar.  
o Prevenció de riscos 
o Menjador 
o Pautes de treball comú 
o Assistència 
o PI i POCs 
o Protocols mèdics 
o Etc. 

- Utilitzar les eines corporatives per a realitzar les seves funcions. 
- Formar-se de manera permanent d’acord amb el projecte pedagògic. 

 

Vetllador/a: 



   
 

   
 

- Donar suport al/la mestra en les tasques pedagògiques de l’aula 
- Donar suport a les mestres en la dinàmica general quotidiana  
- Dinamitzar activitats en grup 
- Vetllar per la neteja personal dels infants de l’etapa d’educació infantil 
- Acompanyar els alumnes a la piscina del centre a l’hora de natació (només a Esplugues) 
- Vigilar, atendre i tenir cura dels alumnes a l’hora de jardí 
- VETLLADORES AMB ANGLÈS: Treballar en anglès amb els alumnes de l’etapa d’educació 

infantil sobre diferents àrees d’aprenentatge: hàbits, vocabulari bàsic, emocions... 

 

 

PERSONAL d’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS) 

L’equip no docent està format pels professionals que treballen als Departaments de Biblioteca, 
DOP (Departament d’Orientació Pedagògica), administració, cuina i manteniment. 

 

DOP (Departament d’Orientació 
Psicopedagògica) 

 

Etapa 1 i 4t de Primària Jariod Garcia, Carme 

Etapa 2 i 4t d’ESO Mateu Asensio, Roger 

Etapa 3  Sabadell Vilardaga, Marta 

 

Funcions del DOP: 

Equip DOP  

• Assessorament en el traspàs d’alumnes de cicle. 

• Assessorament en formació de grups o canvis estructurals. 

• Assessorament pedagògic a professors/tutors/ED: Treball en equip, treball per 
competències, programació, usos espais físics, sortides i activitats  

• Assessorament psicopedagògic: tècniques pedagògiques, preparació sortides i activitats 
de tutoria, formacions puntuals, orientació acadèmica i laboral, resolució de conflictes. 

• Atenció, assessorament i suport als Tutors de les diferents etapes. 

• Atenció, assessorament i suport als especialistes. 

• Planificació, realització i/o col·laboració en la realització d'adaptacions curriculars, 
protocols d’actuació i plans de diversificació curriculars amb Tutors de totes les etapes 
abans de presentar-les a les Coordinacions.  

• Acompanyament als Tutors  en el seguiment de la seva tutoria.  



   
 

   
 

• Seguiment de les escolaritats compartides. Assistència a les reunions d’inici i final de curs. 
Acord de programacions i materials. 

• Seguiment i assessorament de l’ acció del Vetlladors i mestres col·laboradors amb el DOP.  

• Seguiment trimestral i conseqüent avaluació de les adaptacions curriculars (PI). 

• Planificació anual de les tasques del DOP. 

• Control de la documentació relativa als alumnes. 

• Gestió de l’eina ClickEdu 

• Realització dels informes bàsics dels alumnes amb indicis de diagnòstic per a exploració 
diagnòstica externa. 

• Elaborar materials o crear dinàmiques que treballin les habilitats socials dels alumnes, com 
a suport a l’acció tutorial. 

• Realització del Procés de Nou Ingrés d'EP i ESO, valoració psicopedagògica. 

• Exploració i assistència individual als alumnes a demanda del Tutor (reunions de seguiment 
de tutoria) 

• Assistència a les reunions quinzenals amb el DOP de Badalona i Esplugues 

• Seguiment i reunions dels professionals externs que ajuden als nostres alumnes (ONCE, 
CREDA, UTAC, CDIAP...) 

 

 

Biblioteca Aguilar Ricart, Alba 

Secretaria del centre Bahlouli Rahali, Fatiha 

Secretaria acadèmica Peris Vallcorba, Maite 

Recepció Jover Sagalés, Isabel 
Codina Amores, Isolda 

Consergeria i Manteniment Carrasco León, Miguel  
Agouram Touati, Aziz 

 

Funcions del PAS: 

Bibliotecària: 

• Participar en l’elaboració, la coordinació, el desenvolupament i l’avaluació del Pla d’acció 
de les biblioteques i del Pla de Lectura de Centre. 

• Elaboració de la memòria anual de les biblioteques.  



   
 

   
 

• Planificar i elaborar els documents de treball, de planificació i d’ús de les biblioteques amb 
l’Equip de Biblioteca.  

• Participar i impulsar la Comissió de Biblioteca. 
• Control del pressupost de les biblioteques.  
• Gestionar la col·lecció de les biblioteques de l’escola: seleccionar, adquirir, mantenir i retirar 

fons documentals; catalogar i classificar els recursos de la biblioteca, electrònics i impresos. 
• Control de subscripcions periòdiques i difusió entre alumnes i professors.  
• Difondre la col·lecció i els recursos de les biblioteques a través de diferents materials, eines i 

canals de comunicació per oferir suport a l’aprenentatge i a la docència.  
• Participar en el disseny i actualització, en el marc de les biblioteques escolars, del centre de 

recursos amb continguts documentals i audiovisuals per a tota la comunitat escolar.  
• Facilitar informació al professorat i a l’alumnat sobre els recursos disponibles per al 

desenvolupament del currículum i l’accés a la documentació.  
• Organitzar l’espai i els recursos, de manera que s’ofereixi un entorn favorable a 

l’aprenentatge i integrat en el dia a dia dels alumnes.  
• Fer conèixer i promoure la producció editorial i la d’altres mitjans i de les manifestacions 

culturals adreçades als infants i joves entre la comunitat educativa.   
• Participar en el dissenyar del pla de formació d’usuaris de biblioteques dirigit a l’alumnat, 

personal docent i no docent de l’Escola.  
• Formar a la comunitat educativa en l’ús de la biblioteca: espai, equipaments i col·lecció.  
• Identificar les necessitats relacionades amb la lectura i informació de tota la comunitat 

escolar i establir els processos per a resoldre-les, per mitjà d’una política adequada de gestió 
de la col·lecció i de la implementació de serveis.  

• Organitzar activitats relacionades amb la lectura i la cultura en general.  
• Participar en el disseny, implementació i dinamització d’activitats i projectes de centre.   
• Donar suport als diferents projectes de cada etapa educativa.  
• Ser coneixedor i partícip de Vida Social tant de primària com de secundaria (organització i 

seguiment d’activitats).  
• Establir coordinació amb els serveis educatius i amb altres organismes de l’entorn: 

biblioteques escolars, biblioteques públiques i universitàries, arxius...  
• Prevenció de Riscos: Aula amb punt vermell (Biblioteca) 
• Col.laborar amb la Direcció de comunicació per:  

1. Planificar i coordinar el contingut web i xarxes de les escoles amb l’equip directiu. 
2. Editar i publicar notícies al web. 
3. Coordinar la publicació de continguts a les xarxes socials. 

 

Secretària de centre: 

• Gestió de les sortides dels alumnes / informació famílies 
• Gestió de tot el procediment de pre-inscripció i formalització matrícula juntament amb la 

Secretaria acadèmica. Control Altes i Baixes d’alumnes. 
• Control de la caixa de l’escola 
• Transport Escolar: altes i baixes i supervisió d’itineraris amb l’empresa d’autocars. 
• Menjador: Menú noticiaris de l’escola 
• Agendes: Equip Directiu  
• Gestió correu electrònic general de l’escola (distribució a les diferents àrees)  



   
 

   
 

• Plataforma de treball (ClickEdu): Manteniment base dades alumnes, llistats de classes, 
creació del nou curs. 

• Gestió de les comunicacions oficials a les famílies 
• Convocatòries reunions de famílies  
• Gestió casal d’estiu en totes les àrees administratives iguals que durant el curs normal 

(ClickEdu, sortides, caixa, comunicacions pares....) 
• Facturació: Reportar a serveis centrals tota la informació per poder facturar durant el curs, 

extraescolar i casal estiu. 
• Arxiu general de tota l’àrea administrativa (carpetes alumnes, protecció dades...) 
• Gestió administrativa comunicats accidents personal i alumnes 
• Control diari de les Absències del personal 
• Tasques de substitució a recepció 
• Prevenció de Riscos: Suplent CAC – centre control, alarma i comunicacions 

 

Secretària acadèmica: 

• Donar suport a la Direcció Acadèmica amb l’elaboració i gestió de la documentació oficial 
de l’Escola davant les autoritats competents (Departament d’Ensenyament, Inspecció, etc.) 

• Coordinar la documentació acadèmica dels alumnes (butlletins de notes, gestió del 
programa ClickEdu...) 

• Coordinar la documentació dels processos d’exàmens, selectivitat, memòries... 

 

Recepcionista: 

• Assistència d’alumnes: control i seguiment amb les famílies (a  través de l’aplicació 
corresponent) + Estadístiques de les absències d’alumnes 

• Atenció telefònica i derivació trucades als diferents departaments 
• Atenció visites del centre i derivació als diferents departaments (entrevistes    pares, 

proveïdors...) 
• Recepció i enviament de documents interns i externs 
• Intervenció en els petits accidents dels alumnes (iode, termòmetre...) 
• Estendre “partes” d’accidents d’alumnes 
• Recepció i lliurament als professors del material escolar 
• Control d’objectes perduts 
• Redacció de documents diversos, fotocopies, enquadernacions, impressions, reposició de 

paper i tòner de les fotocopiadores de tota l’escola. 
• Roba escolar: control i entrega de comandes i gestió d’incidències 
• Suport al departament de GO 
• Control de les farmacioles distribuïdes per tota l’escola i preparació per les estades i sortides 
• Cridar pel micròfon al alumnes a l’hora de la sortida de l’escola 
• Suport campanya “mulla’t per un somni” (1 vegada a l’any) Esplugues 
• Control activitat Waterpolo (Esplugues) 
• Prevenció de Riscos: CAC – centre control, alarma i comunicacions 



   
 

   
 

 

Tècnic de manteniment: 

• Gestionar i coordinar proveïdors externs 
• Arreglar i mantenir els espais de l’escola en bones condicions. 
• Portar a terme el manteniment preventiu i correctiu 
• Coordinar els alumnes durant les activitats de Vida Social a l’àmbit del manteniment 
• Prevenció de Riscos: cap d’intervenció 

 

 

Sistemes  

Coordinador Masa Muñoz, Vicenç, coordinador 
 

Tècnics Martínez Artero, Daniel 
Lorenzo Gómez, Alejandro 

 

Funcions de Sistemes: 
Coordinador de Sistemes: 

• Dissenyar i definir la aplicació del pla anual del departament de sistemes d’acord amb la 
política establerta per la direcció de la Fundació 

• Garantir el seguiment de projectes estratègics. 
• Gestionar la relació amb proveïdors externs. 
• Elaborar un pla d’acció del departament. 
• Garantir el correcte seguiment del pla amb els usuaris. 
• Generar informes periòdics dels projectes del departament 
• Garantir el compliment de la normativa en matèria de seguretat informàtica 
• Optimitzar la gestió de projectes. 
• Gestionar i complir el pressupost TIC anual de la Fundació. 
• Conèixer a fons Alexia 
• Gestionar la relació amb el proveïdor.  
• Consensuar road map i desenvolupaments específics.  
• Donar suport a secretaria acadèmica, coordinacions i cap d’estudis en la configuració del 

curs.  
• Donar suport a coordinacions i direcció en la gestió i manteniment del documentador dels 

alumnes 
• Formació a diversos perfils en aspectes específics d’Alexia 
• Vetllar per la correcta instal·lació del GPUntis en els PCs dels Caps d'estudis 
• Gestionar conjuntament amb els coordinadors TICs les altes i baixes de grups de GV a 

principi de curs 
• Gestionar amb UPCNet les tasques de manteniment i actualització i informar-ne als 

coordinadors TIC 
• Suport funcional i estratègic en relació a GV a coordinadors TIC i equips directius 



   
 

   
 

• Definir amb els Coordinadors TIC’s els estàndards i bons usos de GV 
• Reporting mensual a equips directius amb estadístiques d'impressions 
• Gestió i supervisió de pressupostos d'impressió 
• Supervisar el servei de hosting i pressupost de les pàgines web de les escoles 
• Donar suport funcional ocasional sobre el CMS als responsables de comunicació de les 

escoles 
• Gestió de la distribució d'apps per volum als alumnes de les escoles 
• Gestió de reparacions de tauletes de la Fundació 
• Compres i pressupostos del hardware de la Fundació 
• Definició de la política de software dels dispositius dels professionals de la Fundació 
• Compra del software de microinformàtica de la Fundació 
• Definició, criteri i compra dels sistemes de projecció de la Fundació 
• Definició de l'arquitectura de sistemes de la Fundació 
• Gestió del compliment de RGPD 

 

Tècnic de Sistemes: 

• Gestió, instal·lació i configuració de sistemes operatius personals: 
o Domini de Windows 
o Domini de OSX, iOS  

• Configuració i suport d’eines ofimàtiques: Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice, iWorks. 
• Gestió de serveis d’entorns al núvol: 

o Microsoft Azure 
o Microsoft Intune 
o MDM JamF For School 
o DEP d’Apple. 

• Instal·lació, configuració i administració de sistemes servidors: 
o Windows Server 
o Exchange 
o Active Directory 

• Gestió instal·lació i configuració de xarxes: Es valorarà experiència amb dispositius Cisco i 
Fortinet. 

• Es valorarà experiència en temes d’audició i vídeo. 
• Gestió i experiència en sistemes d’impressió segura. 
• Gestió i manteniment de sistemes audiovisuals a l’aula.  
• Atenció a l’usuari 
• Gestió eina de Ticketing 
• Gestió i suport de substitució i recuperació de dispositius d’alumnes. 
• Coneixements de programació per fer desenvolupament propis per les escoles o la 

vinculació entre les diferents plataformes. 

 

 

CAP DE CUINA Alet Besora, Ramon 



   
 

   
 

Cuiners/cuineres  Garcia Martínez, Silvia 
Lorenzo Calvo, Juana 
Morales López, Margarita 
Sanchez-Cabezudo Moncada, Luis Maria 
Selma Barberà, Daniel 

Cambreres Benitez Garcia, Carla 
Benavente Rodríguez, Sílvia 
Bone Arellano, Angie 
España Malo, Natalia 
García Chaparro, Ma. Ascensión 
Garcia Martinez, Montserrat 
Garcia Salvador, Ma Teresa 
Gil Ruiz, Carme 
González Giménez, Montserrat 
Hernández Ramirez, Ana Rosa 
López Fernández, Josefa 
Martín Trujillo, Antonia 
Martínez Garcia, Ma Emilia 
Mulet Beitia, Ma Carmen 
Notario Marfil, Mireia 
Parra Calzon, Nieves 
Ruiz Atoche, Manuela 
Sánchez Casado, Sònia 
Sanchez Olmo, Griselda 

 
Funcions del Servei de Cuina i Menjador: 

 
Cap de cuina: 
• Elaboració dels àpats de l’escola segons fitxa tècnica. 
• Lideratge i gestió de l’equip de cuina 
• Seguiment i control de les APPCCs i els sistemes de traçabilitat 
• Responsable de l’ordre i neteja de la cuina  
• Donar formació als membres del seu equip. 
• Recepció de mercaderies  
• Realitzar, si  així es determina, les compres de la cuina de l’escola 
• Coordinació amb el/la Coordinador del servei de cuina-menjador per assolir uns nivell 

d’execució d’acord amb els estàndards  
• Elaboració dels horaris i rotacions del personal procurant la màxima eficiència 
• Prevenció de Riscos: Intervenció edifici cuina 

*Un/a dels dos caps de cuina, exercirà les funcions de Coordinació del servei de cuina-
menjador, essent responsable de: 

• Contacte i negociació amb els proveïdors 
• Responsable de les compres de les cuines de les escoles 
• Gestió del pressupost de les cuines sota la supervisió de la Direcció Financera 
• Coordinació amb finances per el seguiment de la facturació dels proveïdors de cuina 



   
 

   
 

• Juntament amb les caps de servei, elaboració i revisió de menús amb la nutricionista 
• Assegurar que a les cuines segueixen els protocols de seguretat alimentària establerts així 

com els processos de treball  
• Detectar necessitats de formació dels equips i dissenyar els plans de capacitació 

corresponents 
• Estar al dia de les tendències del sector i incorporar al projectes de les escoles les tecnologies 

i pràctiques que puguin ser útils. 
• Acompanyament del Cap de cuina de l’altra escola 
• Liderar la reunió de seguiment mensual amb les caps de servei per fer seguiment de la 

dinàmica del servei de cuina-menjador 
• Gestió del pressupost de les cuines sota la supervisió de la Direcció Financera 

 
 
Cuiner/Cuinera: 

ÀREA CUINA: 

• Controlar i identificar diàriament la llista d’alumnes i docents agrupats per tipus 
d’intoleràncies i dieta. 

• Ajustar els menús a les absències comunicades per la secretaria de l’escola.  
• Identificar/etiquetar cada plat amb el curs i nom de cada nen.  Ordenar per menjadors i 

horaris.  
• Preparar els aliments específics d’alumnes amb intoleràncies alimentàries, problemes de 

dieta i vegetarians.  
• Controlar la traçabilitat – caducitat de cada aliment i les mermes. 
• Cuinar els aliments que selecciona del rebost seguint la dieta marcada per dietista i cap de 

cuina, fent servir les eines de la cuina: fogons, marmita, forn, fregidora, planxa o basculant. 
• Fer els entrepans dels nens intolerants (berenar-esmorzar). 
• Netejar els espais de la cuina d’intolerants i els estris. 
• Treure les escombraries.  

DOCUMENTACIÓ GESTIÓ CUINA: 

• Fer els controls  de qualitat, cocció, etc. i reservar una mostra diària del menú de cada dia. 
Gestionar l’estoc d’aquestes mostres congelades.  

• Registrar la temperatura de les càmeres i del Service (lineal del menjar dels docents) 
diàriament. 

• Registres de neteja i recepció mercaderies... 

 

Ajudant de cuina: 

ÀREA SALA FREDA: 

• Preparar el menjar del dia: tallar, manipular, arrebossar, llescar, rentat de verdures.  

ÀREA CUINA: 

• Ajudar a cuinar els aliments que venen preparats de la sala freda: marmita, forn, fregidora, 
planxa o basculant. 



   
 

   
 

ÀREA PLONGE: 

• Netejar els estris utilitzats (per la cuina i per servir). 

NETEJA: 

• Netejar els espais comuns de la cuina i els estris: marmites, planxa, terres, armaris, parets, i 
altres. 

• Netejar la sala freda 
• Netejar la plonge 
• Treure les escombraries i portar-les als contenidors ubicats al carrer.  

DOCUMENTACIÓ GESTIÓ CUINA: 

• Gestionar els controls (qualitat, cocció,...) indicats pel cap de cuina. 
• Registrar la neteja, temperatures, recepció mercaderies seguint les indicacions del cap de 

cuina. 

 

Cap de menjador: 

• Assegurar que el servei de menjador s’executa segons ens estàndards i procediments 
establerts 

• Assegurar que es compta amb tot el material necessari per portar a terme el servei 
• Coordinar a l’equip de cambreres en les seves funcions 
• Formar les noves incorporacions 
• Coordinar amb el Cap de cuina el servei 
• Reportar setmanalment a la Cap de Servei les incidències ocorregudes 
• Controlar l’estoc i l’estat dels materials 

 

Cambreres: 

ÀREA OFFICE: 

• Neteja d’estris utilitzats en el servei de menjador (plats, coberts, gots i plates) 
• Omplir i buidar els rentaplats de gots i plats pels torns corresponents.  

ÀREA SELF SERVICE:  

• Servir a l’àrea del self service. 

NETEJA 

• Neteja dels espais comuns del menjador: neteja de taules i escombrar. 
• Neteja diària d’estovalles.  
• Neteja de tots els carros.   
• Neteja de l’àrea de l’office.  

Preparació de tots els estris perquè els alumnes puguin parar la taula i dinar a cada torn (plats, 
gots, coberts, gerres d’aigua, paneres...) 

 



   
 

   
 

4.3. Organització i funcionament pedagògic 
 

4.3.1. Distribució hores lectives 
 

Durant la setmana escolar, els alumnes tindran una distribució horària diversa que pugui donar 
resposta als diferents espais educatius establerts en el Projecte Pedagògic. Aquest estableix una 
organització social constituïda per diferents formes d’agrupament de l’alumnat en els diferents 
àmbits d’aprenentatge: Vida Social (els colors), Treball Global (equips de treball estables) i 
Treball Específic (equips de treball estables i equips de treball flexibles).  

L’organització social de l’aula fa referència a la forma com s’estructura l’alumnat a l’aula, la 
dinàmica de grup que s’hi desenvolupa i les seves relacions emocionals. Les activitats en grup 
han de respondre a les característiques de les Finalitats Educatives, als continguts 
d’aprenentatge i a les necessitats d’atenció a la diversitat 

Les mesures d’atenció personalitzada s’emmarquen, segons la seva extensió, en dues tipologies: 

1. Mesures de caràcter extensiu o generalitzades: fan referència a com es treballa de forma 
generalitzada amb tots els alumnes (treball cooperatiu en grups heterogenis, dos 
mestres a l’aula, desdoblament de grups...). 

2. Mesures de caràcter intensiu: orientades a donar resposta a situacions derivades de 
necessitats educatives específiques, on cal un suport educatiu i que poden comportar el 
requeriment de la intervenció de professionals de suport (vetlladores, mestres de 
reforç, etc.) o de mesures de diversificació curricular que afectin els elements 
fonamentals del currículum. 

Criteris de distribució de les hores lectives: 

• Algunes de les hores de llengua (català, castellà i anglès) i matemàtiques d’EP i ESO es 
treballen amb dos mestres a l’aula. 

• Les hores de laboratori d’EP i ESO es treballen en mig grup classe.  
• Les hores d’anglès de cadascú dels nivells de Batxillerat es reparteixen en quatre grups 

heterogenis. 

 

4.3.2. Criteris de coordinació dels equips docents 
 

Quadre de reunions i comissions 

Reunió Assistents Temps Periodicitat 
Reunió coordinació Coordinador de cicle  

Tutors nivell 
DOP nivell 

1h Setmanal 

Reunió equips docents Coordinador de cicle 
Tutors nivell 
Equip docent nivell 

1h Setmanal 



   
 

   
 

Reunió avaluació nivell Coordinador de cicle 
Tutors nivell 
Equip docent nivell 
DOP nivell 

3h Trimestral 

Reunió d'etapa Director d'etapa 
Coordinadors d'etapa 

1h Setmanal 

Reunió DOP-Direcció Directors Etapa 
Responsable àmbit DOP 
DOP  

1h Quinzenal 

Reunió Equip Directiu Directors Etapa 
Director Acadèmic 
Cap de Servei 
Responsable Garbí Obert 

2h Setmanal 

Reunió Equip Directiu 
Pedagògic 

Director pedagògic 
Directors Etapa Esplugues i 
Badalona 
Director Acadèmic Esplugues i 
Badalona 

5h Setmanal 

Reunió Equip Directiu Conjunt Equip directiu Fundació 
Equip Directiu Esplugues 
Equip Directiu Badalona 

5h Mensual 

Reunió claustre general /  
etapa / cicle 

Equip directiu  
Equip docent 
Responsables àmbit  
DOP 

2h Mensual 

Comissió biblioteca Equip directiu 
Responsable àmbit Recerca 
Bibliotecària 

1h Trimestral 

Reunió comitè Equip directiu 
Comitè 

1h Mensual 

Reunió coordinació equip 
innovavió 

Director pedagògic 
Responsables àmbit 

3h Quinzenal 

Equip impulsor innovació 
(GR30+) – Esplugues i Badalona 

Director pedagògic 
Directors etapa  
Directors acadèmics 
Coordinadors cicle 
Responsables àmbit 
Biblioteca 
DOP 
 

5h Mensual 

 

 

4.3.3. Acció tutorial 
 

L’acció tutorial és canalitzada pel tutor, però hi està implicada tota la comunitat educativa i té 
com a finalitat l’orientació de cadascun dels alumnes i de les seves famílies, tant a nivell 



   
 

   
 

personal, social, vocacional i acadèmic. Serà a través d’aquesta orientació que es desplegarà el 
treball específic per estimular que cada alumne assoleixi les competències relacionades. Així 
doncs, la finalitat de les activitats que articulen el PAT és dotar els alumnes d’eines que els facin 
persones autònomes, amb iniciativa personal, respectuosos i capaços d’erigir-se com a centre 
del seu procés personal d’aprenentatge.  

 

4.3.4. Criteris agrupació alumnes 
 
Relacions socials i rols de l’alumnat (dependències, lideratges,...)  
Nivell d´aprentatges i/o dificultats d´apenentatges. 
Equiparació nois i noies. 
Colors  
 

Per poder fer aquestes agrupacions, en alguns casos, es treballa amb activitats a l’aula, perquè 
puguin anotar amb qui els agradaria anar a classe. Tot i això, hi ha cursos en els que aquestes 
activitats no es fan. 

 

4.3.5. Criteris d’atenció a la diversitat 
 

L’atenció als alumnes amb NESE (Necessitats Específiques de Suport Educatiu) s’aborda des de 
la mirada inclusiva de la personalització, entenent que aquesta atenció es realitza dins de l’aula 
i conjuntament amb el grup classe. Durant les estones del treball global, l’atenció a la diversitat 
s’efectua a través dels iguals, mentre que durant les estones del treball específic, l’atenció a la 
diversitat s’efectua amb dos mestres a l’aula, amb adaptacions metodològiques i curriculars i 
amb la pròpia personalització dels aprenentatges.  

A banda d’aquestes accions, el claustre rep el suport per part del Departament d’Orientació 
Psicopedagògica en la realització d’adaptacions metodològiques i de contingut, així com amb 
altres aspectes vinculats a la gestió d’aula.  

S’aplica un POC (Protocol Obligatori de Claustre) a tot aquell alumnat amb diagnòstic vinculat 
als trastorns de l’aprenentatge. Aquest POC contempla bàsicament mesures metodològiques. 
Així mateix, s’aplica un PI (Pla Individualitzat) a l’alumnat que requereix adaptacions curriculars. 

L’administració a través de l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic) acompanya i fa el 
seguiment de l’alumnat amb NEE (Necessitats Educatives Especials). 

  
  

4.3.6. Protocols d’actuació davant de: assetjament, gènere, ... 
 

• Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament escolar a persones 
LGBTI 

• Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament i el 
ciberassetjament entre iguals 

• Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant conductes d'odi i discriminació 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conductes-odi-i-discriminacio/


   
 

   
 

• Protocol d'actuació amb menors de catorze anys en situacions de conflicte o comissió 
d'una infracció penal 

• Protocol d'intervenció en cas de conflicte greu 

 

4.4. Funcionament intern 
4.4.1. Horari de la jornada escolar 

 

Correspon al Consell Escolar aprovar l'horari tipus dels diferents cursos: hores d’entrada i de 
sortida, nombre de classes al matí i a la tarda, etc..  

Correspon a la direcció la concreció dels horaris, escoltat el claustre i tenint en compte les 
prioritats del projecte educatiu i del projecte de direcció, la normativa vigent i les indicacions 
de caràcter general que s'inclouen en la legislació vigent. 

 

• Horari marc a l’Etapa 1 i al cicle 1 de l’Etapa 2, aprovat pel Consell Escolar del Centre i ratificat pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: 

 
 Etapa 1, cicle 1 Etapa 1 cicle 2 i  

Etapa 2, cicle 1  

Matí 8:30 – 12:45 h 8:30 – 12:45 h 

Tarda 15:00 – 16:30 h 15:00 – 16:30 h* 

*divendres, de 15:00 a 15:30 hores 

 

• Horari marc a l’Etapa 2 cicle 1 i Etapa 3, aprovat pel Consell Escolar del Centre i ratificat pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: 

 
ESO1, ESO2, 
ESO3 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Matí 08:30 h -14:30 h 08:30 h-14:30 h 08:30 h-14:30 h 08:30 h-14:30 h 08:30 h-14:30 h 

Tarda 15:30 h-16:30 h 15:30 h-16:30 h 15:30 h-16:30 h 15:30 h-16:30 h 15:30 h-15:30 h 

 

ESO4 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Matí 08:30 h-14:30 h 08:30 h-14:30 h 08:30 h-14:30 h 08:30 h-14:30 h 08:30 h-14:30 h 

Tarda 15:30 h-16:30 h 15:30 h-16:30 h - - - - - 15:30 h-16:30 h - - - - - 

 

Batxillerat Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Matí 08:00– 15:00 h 08:00– 15:00 h 08:00– 15:00 h 08:00– 15:00 h 08:00– 14:30 h 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflicte-comissio-infraccio-penal/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflicte-comissio-infraccio-penal/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflictes-greus/index.html


   
 

   
 

Com a norma general, i d'acord amb les prescripcions curriculars, per a l'horari es tindrà en 
compte que: 

• El centre està obert de dilluns a divendres, matí i tarda, de manera que els alumnes poden 
accedir als seus serveis dins l'horari i en les condicions establertes, en el Reglament de Règim 
Intern, aprovat pel Consell Escolar. L’horari lectiu és de 8:00 a 16:30 hores.  

• Les sessions de classe s'organitzen a partir de les concrecions curriculars definides al projecte 
educatiu, i de les assignacions horàries de les diferents matèries regulades pels decrets 
143/2007 i 142/2008, que estableixen l'ordenació dels ensenyaments de l'educació 
secundària obligatòria i del batxillerat. 

 
• Els alumnes d'ESO tenen 30 hores lectives setmanals. 

• Els alumnes de batxillerat tenen 30 hores lectives setmanals, sense comptar-hi les hores 
corresponents al treball de recerca. 

 

4.4.2. Setmanes adaptació Infantil 3  
 

• El primer dia d'escola es fa una adaptació amb mig grup acompanyat per les famílies durant 
1h, per tal que els infants coneguin l'espai de la seva aula i el tutor o tutora que els 
acompanyarà. 

• El segon dia iniciem amb la jornada escolar completa. Els hàbits són fonamentals per tal que 
els infants adquireixin seguretat, de manera que el fet de començar amb les rutines habituals 
des del principi fa que els infants integrin patrons que es van repetint cada dia. D'aquesta 
manera, prenen consciència sobre els diferents moments del dia i també de les rutines que 
ens portaran al final del dia. 

• Durant les primeres setmanes, l'escola personalitza el procés d'adaptació segons les 
necessitats de cada infant, de manera que aquells nens o nenes que, en un moment donat, 
puguin tenir un cert patiment, es comunica a les famílies per tal que els puguin venir a buscar 
a l'escola.  

• Organització de l'equip docent: durant les primeres setmanes, els infants d'EI3 estan 
acompanyats per les seves tutores, zeladores, mestres d'anglès i altres mestres de suport. El 
DOP i coordinació també col·labora en el procés d'adaptació estan present, sobretot, a 
primeres hores del matí o al menjador.  

• Després de les primeres setmanes d'adaptació, els infants d'EI3 estan acompanyats pels 
tutors o tutores i les zeladores.  

 

4.4.3. Dies especials: primer dia del curs 
 
El primer dia de curs el tutor estarà amb els seus alumnes per poder introduir aspectes bàsics 
pel funcionament del curs. Aquests són alguns dels temes que han de treballar: 

• Comprovar llista de classe 
• Presentar alumnes de nou ingrés 



   
 

   
 

• Explicar objectius generals del curs 
• Presentació de l’horari i de les novetats: horaris de menjador, de jardí, matèries i espais 
• Distribució dels espais per guardar el material i dels armariets a ESO i Batxillerat 
• Recordar el material necessari 
• Triar els primers càrrecs (els que necessiten els primers dies): caps de taula, representants de 

menjador, higienistes... 
• Presentar i compartir el projecte de convivència, especialment les normatives específiques 

de cada nivell (moviment pels espais comuns de l’escola, normativa de menjador, ús del 
mòbil i dispositius...) 

• Configurar els dispositius 
• Revisar que tots els alumnes tinguin usuari i contrasenya de Garbí Virtual i que tots estiguin 

inscrits als cursos que correspongui 
• Recollir les tasques d’estiu si s’escau 
• Marcar al calendari les dates importants del curs (festius, estades, celebracions...) 

 

4.4.4. Festes i celebracions  
 

Les manifestacions culturals són una sèrie d’activitats creades amb la finalitat d’inserir, en la 
vida escolar, tota la vida cultural que es desenvolupa al nostre entorn. L’escola és un ens viu 
envoltat per una societat en canvi continu; és per això que cal integrar les manifestacions 
culturals a l’àmbit educatiu, per tal que l’escola pugui reflectir la realitat. Només així 
s’aconsegueix, mitjançant el treball diari amb l’alumnat, mostrar la influència de la cultura i la 
societat que ens envolten. 

Les activitats que formen part d’aquest projecte són les festes populars, les sortides i la 
dinamització cultural. 

Les festes populars se celebren a totes les etapes educatives, encara que no totes realitzen les 
mateixes activitats per dur a terme la celebració. 

Pel que fa a les sortides culturals, aquestes són diferents segons les etapes, i fins i tot varien 
d’un any per l’altre. Batxillerat és l’etapa en què aquestes activitats són més estables; es 
centren en una sortida a alguna ciutat durant primer de batxillerat i en el viatge de promoció a 
segon. 

Per últim, la dinamització cultural és una activitat creada amb la finalitat de mostrar i fer ressò 
de la cultura que es desenvolupa al nostre entorn en la vida acadèmica. 

Les festes, les sortides i la dinamització cultural es treballen de manera transversal i afecten a 
diferents àrees d’aprenentatge (música, arts plàstiques, aspectes culturals, etc.). 

Els objectius que es treballen de manera transversal a les diferents etapes i a les activitats 
d’aquest projecte són: 

• Conèixer la cultura pròpia, despertant l’hàbit i el gust per descobrir i aprofundir 
• Fomentar l’esperit crític a l’observar el patrimoni cultural 
• Aprendre a saber estar a museus, teatres i exposicions 



   
 

   
 

• Respectar la diversitat 
 

De manera específica, l’objectiu principal de les festes tradicionals és: 

• Gaudir amb les festes tradicionals del nostre país 
 

L’objectiu principal de les sortides culturals és: 

• Fomentar l’hàbit de visitar exposicions permanents o temporals 
 

Els objectius principals de la dinamització cultural són: 

• Atendre les propostes de l‘alumnat, dels pares i mares i del professorat 
• Oferir propostes interdisciplinàries que abracin el màxim de camps possibles 
• Fer ressò de propostes puntuals o circumstancials que es consideren interessants o fins 

i tot fonamentals 
• Commemorar efemèrides d’àmbit escolar, literari, artístic i científic 
• Aprendre a buscar informació sobre el tema de la manifestació cultural que es treballa 

 

Festes i celebracions: 

 

Etapa 1-
cicle 1 

La Castanyada Octubre 
Inauguració del pessebre Desembre 
Arribada i festa del Tió Desembre 
Concert de Nadal Desembre 
Arribada del Carnestoltes Febrer 
La Vella Quaresma Febrer 
Caramelles Abril 
Sant Jordi Abril 
Sant Ponç Maig 
Classes obertes de natació Maig 
Curses de colors Novembre/febrer/juny 

 

Etapa 1-
cicle 2/ 
Etapa 2-
cicle 1 

Presentació de càrrecs  
Curses de colors Novembre/ 
La Castanyada Octubre 
Santa Cecília Novembre 
Sant Nicolau Desembre 
Inauguració del pessebre Desembre 
Festa del Tió Desembre 
Concert de Nadal Desembre 
Carnaval Febrer 



   
 

   
 

Sant Mateu Febrer 
Caramelles Abril 
Sant Jordi Abril 
Classes obertes de Natació Maig 
Danses de Primavera Maig 

 

Etapa 2-
cicle 2 

Fira de Batxillerat Novembre 
Santa Cecília Novembre 
Sant Nicolau Desembre 
Concert de Nadal Desembre 
Sant Jordi Abril 

 

 

4.4.5. Estones de jardí 
 

Les estones de jardí a la nostra escola són un moment d’aprenentatge informal que fan els 
nostres alumnes acompanyats dels seus mestres i professors. Aquests moments s’organitzen 
de la següent manera depenent de l’etapa evolutiva de l’alumnat: 

Etapa 1  

• Els alumnes d’Infantil gaudeixen d’una hora al dia: mitja hora a mig matí i mitja hora a 
la tarda. 

• Els alumnes d’EP1, EP2 i EP3 tenen mitja hora de jardí al matí i mitja hora a la tarda a 
excepció del divendres. 

Etapa 2 Cicle 1 

• Els alumnes d’EP4, EP5 i EP6 tenen mitja hora de jardí al matí i mitja hora a la tarda a 
excepció del divendres. 

Etapa 2 Cicle 2 i Etapa 3 

• Els alumnes d’ESO tenen mitja hora de jardí a mig matí. 
• Els alumnes de Batxillerat tenen mitja hora de jardí a mig matí. 

A fi de poder conèixer més àmpliament el nostre Projecte de jocs i jardins es pot consultar el 
següent article de l’espai de coneixement: 

• Projecte de Jocs i Jardins de l’Escola Garbí Pere Vergés 

 

4.4.6. Serveis escolars 
 

4.4.7. Protocol de sortides 
 

https://www.escolesgarbi.cat/blog/2022/01/19/lestona-del-jardi-temps-de-lleure-de-joc-i-daprenentatge/


   
 

   
 

La planificació de les sortides i activitats es planifiquen per l’equip docent, es presenten i 
aproven al Consell Escolar de setembre / octubre del curs vigent. 

 

4.4.8. Protocol d’assistència alumnes 
 

• En el marc de la gestió i l’organització del control d’assistència dels alumnes s’estableix 
un protocol per a la seva regularització que es pot consultar clicant l’enllaç: Protocol 
d’assistència dels alumnes 

 

4.4.9. Protocol d’actuació en cas de malaltia o accident 
 

Assegurança escolar: Seguretat Social 

Estan inclosos en aquesta assegurança i cotitzen tots els alumnes, des de 3r d’ESO fins a 2n de 
Batxillerat. L’escola envia cada any, el llistat amb la informació dels alumnes matriculats a 
partir de 3r d’ESO (nom, cognoms i DNI) i abona a la Tresoreria de la Seguretat Social la quota 
corresponent, segons el que s’estableix en el RD1633/85, de 28 d’agost. 

 

Assegurança d’accidents 

L’escola té contractada una assegurança d’accident, amb FIATC Mútua de Seguros i 
Reaseguros, que cobreix la realització de totes les activitats organitzades pel centre, tant si 
són dins l’escola com fora (visites culturals, excursions, etc.),  i desplaçaments cap a l’escola o 
des d’ella. 

ALUMNES: Gestió “parte d’accident” 

En cas que un alumne es faci mal a l’escola o de camí d’anada o de tornada de l’escola: 

• se li prepara un “parte d’accident” perquè pugui anar a la mútua de l’escola 
• El tutor/a responsable avisa a la recepció o secretaria per autoritzar i informar del que 

ha passat i perquè es cursi el volant. 
• Si es estrictament una urgència, el tutor o un professor de l’escola podrà acompanyar 

l’alumne a la mútua, mentre arriben els pares. 
• Visitat l’alumne afectat, en cas que el derivin a un altre especialista, l’escola haurà de 

facilitar de nou una còpia del “parte d’accident” a la família per tal que el puguin atendre 
en el centre en el que l’hagin derivat. 

• El centre de referència de l’escola és la Clínica Diagonal (FIATC) 

 

PERSONAL DOCENT I PAS: Gestió “parte d’accident” 

• En cas de malaltia o indisposició cal adreçar-se al metge del CAP 
• En cas d’accident en horari laboral se li prepara un “parte d’accident” perquè pugui anar 

a la mútua de l’escola (Clínica Diagonal), emplenant dos volants: 

https://escolesgarbi.sharepoint.com/:w:/s/PCC/EZTkpw9v7-BGstgIdnv9xgYBV6M8TUoKMOISgqW7PkdWFA?e=QMhB4b
https://escolesgarbi.sharepoint.com/:w:/s/PCC/EZTkpw9v7-BGstgIdnv9xgYBV6M8TUoKMOISgqW7PkdWFA?e=QMhB4b


   
 

   
 

1. Sol·licitud d’assistència sanitària ACTIVA MÚTUA, per al treballador. Es tramet còpia 
a la Direcció de Persones de la Fundació Escoles Garbí. 

2. Sol·licitud de seguiment de l’accident, per l’escola. Es tramet còpia a la Direcció del 
centre. 

 

Desfibril·ladors 

Per tal d’acomplir amb els Plans d’Autoprotecció de l’Escola, hi ha instal·lats dos 
desfibril·ladors, un a l’entrada de l’escola i l’altra al vestidor de professors del camp d’esports. 

Hi ha nou persones de l’escola que han fet el curs d’Assistència Sanitària Immediata, adreçat 
al personal no sanitari, autoritzades a fer-los servir en cas d’emergència. 

 

Farmacioles 

L’escola disposa, en diverses ubicacions repartides per arreu (secretaria, sales de 
professors,...), de farmacioles amb material per curar ferides de caire lleu (gases i benes 
esterilitzades, esparadrap, tiretes, aigua oxigenada, sèrum fisiològic, Topiònic, pinces, 
tisores,...). Setmanalment es fa una revisió per anar reposant el material que falta i 
periòdicament es comproven les dates de caducitat. 

Quan es fan sortides o estades, els mestres i professors acompanyants s’enduen una bossa-
farmaciola amb material per poder curar petites ferides. 

 

Administració de medicaments al centre 

Per poder administrar medicació als alumnes cal que el pare, mare o tutor/a legal aporti 
una recepta o informe mèdic on consti el nom de l’alumne/a, el nom del medicament que 
ha de prendre i la pauta. 

 

Vacunació al centre 

En l’àmbit de la salut escolar, segons estableix el Decret 155/1993, d’1 de juny, pel qual es 
modifica el Programa de salut escolar, i el DECRET 95/2014, d'1 de juliol, del calendari de 
vacunacions sistemàtiques, i seguint les recomanacions que es fan des del Departament de 
Salut, a l’escola s’administren les següents vacunes: 

A sisè curs d’educació primària (11-12 anys):  

• vacuna contra el meningococ C conjugada (MCC) (dues dosis), a nens i nenes  
• vacuna contra l’hepatitis A (VHA) (dues dosis), a nens i nenes 
• vacuna contra el virus de papil·loma humà (VPH) (dues dosis), només a nenes 
• vacuna contra la varicel·la (VVZ) (dues dosis), a nens i nenes  

 

A segon curs d’ESO (13-14 anys):  



   
 

   
 

• Vacuna antimeningocòccica conjugada tetravalent (dues dosis), a nens i nenes 
• vacuna contra el tètanus i la diftèria (Td) (dues dosis), a nens i nenes 

 

Protocol per a l’administració de vacunació: 

• l’escola acorda les dates de les vacunacions amb el CAP de Can Vidalet, centre gestor 
• s’envia una comunicació informativa als pares amb una autorització que han de 

retornar emplenada i signada al tutor/a. 
• dies abans es tramet un recordatori a les famílies. 
• Els alumnes han de portar el seu carnet de vacunació i entregar-lo al seu tutor/a 

perquè se’ls hi pugui registrar la vacuna subministrada. 
• el dia de la vacunació s’habilita un espai a l’escola per administrar les vacunes. Els 

alumnes es desplacen fins al lloc de vacunació, per classes acompanyats del seu 
tutor/a. 

 

 

4.4.10 . Protocol de substitucions del professorat 
 

Tal com diu la nostra Política de Persones, per acollir-se a un permís (retribuït o no, segons el 
que indica el conveni), s’haurà de sol·licitar al Director d’etapa corresponent (Personal docent) 
o Cap de Serveis (Personal Administració i Serveis) mitjançant els formularis que figuren a Garbí 
Virtual.  

En cas del personal docent, el Director d’etapa informarà al Director acadèmic d’aquesta 
sol·licitud per poder fer les substitucions corresponents. 

En cas d’incidència no programada que suposi no assistir al lloc de treball, s’haurà de notificar 
abans d’iniciar l’horari laboral a: 

 
• La Direcció, Coordinació d’etapa i Direcció acadèmica per tal que es pugui preparar una 
substitució si s’escau (personal docent) 

 
• La Cap de Serveis (personal administració i serveis) L’avís s’ha de fer per correu electrònic o 
fent una trucada a la recepció de l’Escola. 

 

De la mateixa manera, en cas d’haver de marxar de l’Escola per alguna incidència o urgència, 
s’ha d’avisar a la Direcció o Coordinació d’etapa corresponent (personal docent) o a la Cap de 
Serveis (personal administració i serveis).  

 

Per tal de poder reorganitzar l’horari cada dia, abans de començar l’horari escolar, tots els 
professors amb modificacions d’horari rebran un correu on s’especifica quins són aquests canvis. 
 

 

https://gv.escolagarbi.cat/pluginfile.php/245003/mod_resource/content/1/Models%20de%20sol%C2%B7licituds.pdf
https://gv.escolagarbi.cat/pluginfile.php/245003/mod_resource/content/1/Models%20de%20sol%C2%B7licituds.pdf


   
 

   
 

4.4.11. Eines per a la gestió acadèmica i administrativa 
 

En aquest apartat es detallen les eines per a la gestió acadèmica i administrativa que s’empren 
i estan implementades a l’escola. 

 
RALC (Registre Alumnes de Catalunya) 
 

El Departament d'Educació va crear l'1 de desembre del 2015 el Registre d'alumnes (RALC), en 
el qual s'han d'inscriure tots els alumnes matriculats als centres educatius públics i privats 
d'ensenyaments reglats no universitaris de Catalunya. A partir del curs 2021-2022 també s'hi 
inclou l'alumnat d'educació infantil de 0-3 anys. 

El Registre assigna un codi identificador únic a cada alumne, anomenat identificador de 
l'alumne, que l'acompanya durant tota la vida acadèmica. És l'única font de dades d'identificació 
dels alumnes, de manera que s'interrelaciona amb la resta de sistemes d'informació del 
Departament. 

El Registre té les finalitats següents: 

• Disposar d'un identificador únic per a cada alumne que faciliti, als centres educatius i als 
alumnes, les dades acadèmiques personals que han de conformar el registre acadèmic 
personal individual. 

• Facilitar el desenvolupament del dossier personal d'aprenentatge. 

• Constituir la base per al desenvolupament de tràmits electrònics en benefici dels 
alumnes, i posar a disposició dels òrgans de l'Administració de la Generalitat les dades 
actualitzades necessàries per a la planificació, l'execució i l'avaluació de les seves 
polítiques. 

• Registre de les dades identificatives de l’alumne, així com les dades d’escolarització i les 
dades acadèmiques.1 

 

Portal del Centre 
 

La Intranet - Portal de centre és el punt d'accés a les aplicacions de gestió i organització dels 
centres, que el Departament d'Educació posa a disposició dels centres educatius. Aquí es 
recullen les eines de gestió acadèmica i administrativa i el calendari d'actuacions. 

Els continguts i les aplicacions que s'hi visualitzen es defineixen segons el lloc de treball que 
s'ocupa dins l'organització, amb l'objectiu d'aconseguir la personalització i racionalització de 
l'accés als continguts. Hi tenen accés el personal dels centres del Departament i el dels centres 
d'altres titularitats. 

Els objectius principals d'aquest espai són: 

- Concentrar eines, aplicacions, recursos i serveis corporatius. 

- Sistematitzar procediments i establir i fixar circuits. 

 
1 https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/registre-alumnes 



   
 

   
 

- Proporcionar els recursos necessaris en la tasca diària. 

- Facilitar una nova manera d'organitzar el treball i la informació. 

- Informar de les novetats de l'organització.2 

 

ClickEdu 
 

La gestió acadèmica i la comunicació al centre s’organitza i queda centralitzada mitjançant la 
plataforma ClickEdu que té les següents finalitats: 

Comunicació 

• Gestió i registre de les absències i retards dels alumnes. 
• Depòsit documental genèric per a la comunitat escolar. 
• Publicació mensual del butlletí informatiu d’activitats. 
• Enviament dels comunicats a la comunitat escolar. 
• Publicació, registre i validació de les autoritzacions dels alumnes per a la realització 

d’activitats fora del centre. 

Finances 

• Gestió dels rebuts dels serveis escolars per a les famílies. 

Acadèmica 

• Registre i gestió de les dades acadèmiques i d’escolarització de l’alumnat. 
• Gestió dels expedients acadèmics de l’alumnat. 
• Registre de l’estructura pedagògica i horària de cada curs. 
• Registre de les finalitats educatives, dimensions i indicadors d’avaluació. 
• Registre dels processos d’avaluació de l’alumnat a les diferents àrees d’aprenentatge i 

espais educatius. 
• Disseny i publicació dels informes d’avaluació trimestrals. 
• Disseny i publicació dels informes acadèmics finals de curs. 

Personal 

• Registre de les dades dels treballadors de l’escola. 

 

4.4.12. Protecció de dades 
 

L’escola té un paper fonamental en la garantia del dret de protecció de dades personals, no 
només com a subjecte responsable del tractament adequat de la informació de les persones que 
s’hi relacionen, sinó també com a element essencial en la seva difusió, atès que pot permetre 

 
2 https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/organitzacio-
gestio/portal-centre 



   
 

   
 

que les persones -els menors-, ja des del moment de la seva formació a l’escola, el coneguin i 
l’utilitzin. 

 

A les escoles s’ha actualitzat el model de protecció de dades per donar resposta als canvis 
introduïts a la nova normativa de RGPD, REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU 
I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016. 

 

4.4.13. Procés de millora contínua 
 

La Direcció de la Fundació Escoles Garbí està compromesa amb la qualitat dels serveis oferts a 
les famílies per tal millorar la seva satisfacció. És per això, que ha implantat un Sistema de Gestió 
segons les Normes internacionals ISO 9001:2015, per tal de guiar la gestió segons els valors 
d’aquesta política i amb el compromís de complir els requisits legals i normatius aplicables. 

Per tal de donar compliment a aquests compromisos, la Fundació Escoles Garbí ha definit un pla 
estratègic i els desenvolupa amb objectius i programes d’acció periòdicament, tenint en compte 
els recursos i les millors pràctiques que condueixin a la millora continua. 

El Sistema defineix un control de codificació, distribució i arxiu de documents i un registre de 
processos operatius. 

Després de la identificació i registre periòdic d’incidències i riscos, l’equip directiu revisa de 
forma contínua els plans d’actuacions, analitza les causes arrel d’aquestes incidències i busca 
accions per eliminar-les. D’aquestes revisions, apareixen possibles canvis de documents, de 
responsabilitats, de mètodes de treball o de controls. 

El Sistema de la Qualitat s’avalua anualment mitjançant auditories realitzades per personal 
extern qualificat independent de l’àrea a auditar, a qui la Fundació seleccionarà d’acord amb els 
requisits de compres establerts. 

 

 

4.5. Convivència al centre 
 

4.6. Comunitat escolar 
 

4.6.1. AEC (Agrupació Escolar Catalana) 
 

L’escola es relaciona amb l’AEC (Agrupació Escolar Catalana), associació d’escoles amb 
l’objectiu principal de compartir experiències i generar projectes en el món de l’educació i 
l’ensenyament per tal d’oferir un servei d’interès general de màxima qualitat a Catalunya. 

 



   
 

   
 

4.6.2. Relació família - escola 
 

Per garantir l’èxit del Projecte Pedagògic de la Fundació és imprescindible que famílies i 
professionals col·laborin i treballin en el marc d’una relació de complicitat i confiança.  

 Reunions presencials: 

• Reunió informativa de l’Equip Directiu de la Fundació per a totes les famílies 
(setembre) per comentar els aspectes més rellevants de les diferents àrees de 
gestió de la Fundació. 

• Reunions d’inici de curs en què es presenta el nou curs a les famílies. 
• Entrevistes periòdiques famílies-tutors per comentar i valorar la trajectòria 

personal, social i acadèmica dels alumnes i establir estratègies comunes 
d’actuació. 

 

A més a més, a l’escola celebrem diferents actes socials, alguns de forma interna, i d’altres oberts 
a les famílies, com poden ser Sant Nicolau, Santa Cecília, Fira de Batxillerat, concerts de Nadal, 
acte de graduació, etc... 

 Els principals canals de comunicació no presencials amb les famílies són:  

• Correus electrònics  
• Durant el curs rebran correus amb la informació rellevant i necessària per al bon 

funcionament.  
•  Butlletí informatiu mensual 
• Mensualment rebran un butlletí amb la informació d’activitats i sortides programades 

per aquell mes.  
•  Revista Crònica 
• Rebran la revista per Nadal i per final de curs en la que trobaran diferents continguts 

relacionats amb l’aplicació del nostre projecte pedagògic en el dia a dia de les escoles.  
•  Pàgina web i xarxes socials 

Les famílies poden consultar la informació́ a través la nostra pàgina web 
http://www.escolesgarbi.cat/esplugues/ http://www.escolesgarbi.cat/badalona/ i a les 
xarxes socials:  

   

  

  

http://www.escolesgarbi.cat/esplugues/
http://www.escolesgarbi.cat/badalona/


   
 

   
 

• Intranet: ClickEdu 
La plataforma ClickEdu és un programa de gestió integral de centre. Permet la 
comunicació amb les famílies d’una manera privada i segura. Engloba la gestió 
educativa, documental i de comunicació. A través d’aquesta ,rebran comunicats de 
l’escola, podran consultar la documentació acadèmica, els informes trimestrals, la 
documentació de final de curs, els rebuts mensuals... 

• Trucades telefòniques 
• Entrevistes famílies-tutors virtuals 

En cas que la família no pugui assistir a l’escola, es dona l’opció de fer les entrevistes 
amb els tutors en format virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

4.6.3. Carta de compromís educatiu 

 

 



   
 

   
 

 

4.6.4. AMPA / AFA 
 

L’AMPA/AFA és el principal interlocutor entre l’escola i els pares i el seu objectiu fonamental és 
contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nostres fills mitjançant el 
diàleg i col·laboració. 

• Canalitzar les iniciatives, preocupacions, queixes i suggeriments dels pares a traves dels 
conductes adequats. 

• Mantenir reunions periòdiques amb la direcció de l’escola. 
• Ser un fòrum on els pares i mares puguin reflexionar i opinar sobre el funcionament 

quotidià de l’escola i sobre temes educatius d'abast més general. 
• Organitzar tallers formatius que ajudin en la tasca educativa. 
• Donar suport i assistència a tots els membres. 
• Participar en la presa de decisions de l’escola mitjançant la representació en el Consell 

Escolar. 

 



   
 

   
 

4.6.5. Consell Escolar 
 

El Consell escolar és l'òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres 
educatius. 

• El Consell Escolar està format per: 
• El/la director/a del centre. 
• Tres representants del/de la titular del centre. 
• Un/a regidor/a o representant de l'ajuntament del terme municipal on es trobi el centre. 
• Quatre representants dels professors i les professores. 
• Quatre representants dels pares i les mares o tutors dels alumnes, elegits per ells i entre 

ells. 
• Dos representants dels alumnes elegits per ells i entre ells, a partir del primer curs 

d'educació secundària obligatòria. 
• Un/a representant del personal d'administració i serveis.  
• L'associació de pares i mares més representativa del centre designa un/a representant 

en el Consell Escolar. 
 

La condició de membre electe/a del Consell Escolar del centre s'adquireix per quatre anys. Cada 
dos anys es renova la meitat dels membres representants dels professors, els pares i les mares 
d'alumnes i dels alumnes. 

  
Les funcions principals del Consell Escolar són l'aprovació, el seguiment i l'avaluació dels 
projectes que desenvolupen l'activitat educativa del centre (article 57 Llei orgànica 8/1985, de 
3 de juliol reguladora del dret a l'educació. BOE núm. 159 - 04/07/1985). Així doncs, corresponen 
al Consell Escolar: 

• Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, la sol·licitud d'autorització de 
percepcions, o la comunicació de l'establiment de percepcions, segons que escaigui, per 
les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars 
establerts legalment i no coberts pels contractes programa, si se n'han subscrit.  

• Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, el pressupost del centre i el 
retiment de comptes, referit tant a les assignacions de recursos públics com a les 
quantitats percebudes a què fa referència l'apartat anterior.  

• Conèixer les conductes contràries a la convivència al centre i l'aplicació de les mesures 
correctores i vetllar perquè s'atinguin a la normativa vigent. Quan les mesures 
disciplinàries adoptades pel director o directora corresponguin a conductes de 
l'alumnat que perjudiquin greument la convivència del centre, el consell escolar, a 
instància de mares, pares o tutors, pot valorar la situació i proposar, si s'escau, les 
mesures oportunes.  

• Aprovar i avaluar la programació general del centre que amb caràcter anual elabori 
l’equip directiu, el seu desenvolupament en l'àmbit docent i en l'àmbit administratiu 
i els resultats que se n'obtinguin.  

• Afavorir relacions de col·laboració amb altres centres, amb fins culturals i educatius.  

• Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn del centre, i, a 
proposta del titular o la titular del centre, aprovar els acords de corresponsabilitat i de 
subscripció de contractes programa i avaluar-ne l'aplicació.  



   
 

   
 

• Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre, la igualtat de 
tracte i la no-discriminació, la igualtat de dones i homes, la prevenció de la violència de 
gènere i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar 
i social. 

 

4.6.6. Pla Educatiu d’entorn (PEE) 

El programa d’innovació de Plans educatius d’entorn 0-20 (PEE 0-20) és una proposta de 
cooperació educativa entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament d’Esplugues. Aposta 
per generar un contínuum educatiu (formal i no formal) que incrementi les possibilitats d’èxit 
acadèmic, personal i relacional, al mateix temps que fomenta l’orientació i acompanyament de 
l’alumnat i les seves famílies. 

Objectius: 

- Fomentar els hàbits saludables (alimentació i esport) 
- Potenciar la participació dels alumnes a l'escola i en l'entorn 
- Promoure la implicació de les famílies per tal de realitzar una tasca compartida 

família/escola  
- Generar un contínuum educatiu entre totes les activitats que realitzen els alumnes 

(formals i no formals) 
- Orientar i acompanyat l'alumnat especialment en la transició de les etapes educatives. 

 Innovacions generades a l’Escola: 

- Escola de famílies 
- Distribució d’etapes 
- Incorporació de recomanacions per l’hora de sopar 
- Participar en accions que impliquin contacte amb l’entorn. 
- Incorporació de la figura de la TIS al Centre. 

 

 

 

  



   
 

   
 

 

5. Organització pedagògica del centre 
 

5.1 Projecte pedagògic 
 

El Projecte Pedagògic de les escoles de la Fundació Escoles Garbí és el resultat de l’actualització 
dels trets metodològics de l’Escola a partir de les necessitats actuals de la societat i del 
coneixement científic dels processos d’aprenentatge i ensenyament. 

https://gv.escolagarbi.cat/pluginfile.php/227795/mod_resource/content/1/Projecte%20Pedag%C3%B2
gic.pdf 

 

5.2 Pla TAC 
 

- El Pla TAC (Pla de les Tecnologies de l’Aprenentatge i de la Comunicació) mostra el 
desplegament i la implementació de les noves tecnologies aplicades al procés 
d’ensenyament i aprenentatge. A banda, aquest pla recull el conjunt d’eines i recursos 
que completen l’entorn tecnològic de l’escola. 

- Accés al Pla TAC a través de l’enllaç:  

PLA TAC Escoles Garbí Pere Vergés 

6. Pla lingüístic 
 

- El PLC (Projecte Lingüístic de Centre) té per objectiu recollir els aspectes relatius a 
l’ensenyament i a l’ús de les llengües a les escoles. 

- Accés al PLC a través de l’enllaç:  

PLC – Pla Lingüístic de Centre – Escoles Garbí Pere Vergés 

7. Pla atenció a la diversitat 
 

- Aquest PAD (Pla d’Atenció a la Diversitat) s’emmarca en el programa de diversitat i 
inclusió a les escoles que té com a pilars fonamentals: 

o El reconeixement de la diversitat com a fet universal. 
o El sistema inclusiu com l’única mirada possible per donar resposta a tots els 

alumnes. 
o La personalització de l’aprenentatge perquè cada alumne pugui desenvolupar 

al màxim les seves potencialitats. 
- Accés al PAD a través de l’enllaç:  

  PAD – Pla d’Atenció a la Diversitat- Escoles Garbí Pere Vergés 

https://gv.escolagarbi.cat/pluginfile.php/227795/mod_resource/content/1/Projecte%20Pedag%C3%B2gic.pdf
https://gv.escolagarbi.cat/pluginfile.php/227795/mod_resource/content/1/Projecte%20Pedag%C3%B2gic.pdf
https://escolesgarbi.sharepoint.com/:w:/s/PCC/EcwpIG5R-3xGgwIbP1G1vz4BYcHil-t8XTgV4V-Ddw4_Eg?e=Fjrfkf
https://escolesgarbi.sharepoint.com/:w:/s/PCC/EWu_04KLQX1Og3zSkxp2x8cBO_NsQUB9O_vlxefGyo7Bbg?e=alIx07
https://escolesgarbi.sharepoint.com/:w:/s/PCC/Ee8PPixLKNtDjnDJAlZLgrcBIt5FDi7WZgI_DK6bAR9O3g?e=yzdDgs


   
 

   
 

 

8. Pla acció tutorial 
 

- Entre els principis generals del sistema educatiu en destaquen l’aprenentatge 
permanent, l’educació al llarg de la vida i la formació integral de les capacitats 
intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i socials dels alumnes que els permeti el ple 
desenvolupament de la seva personalitat. Aquest elements situen l’orientació personal, 
social, acadèmica i vocacional al servei del propi projecte de vida de cada un dels 
alumnes i concreta l’acció tutorial com a funció del docent per a l’acompanyament 
individual i col·lectiu dels alumnes. El Pla d’acció tutorial (PAT) és el document on es 
recullen totes les intervencions que els/les tutors/es i el professorat del centre hauran 
de realitzar en relació a l’adquisició d’aquestes competències. El PAT,  com qualsevol 
altra programació del centre, recull la planificació de l’acció tutorial a partir dels 
objectius, els continguts, la seqüenciació de les activitats i l’avaluació.  

- Accés al PAT a través de l’enllaç:  

PAT -Pla d’Acció Tutorial- Escoles Garbí Pere Vergés 

 

9. Projecte de convivència 
 

- El Projecte de Convivència (PdC), es defineix com el document que recull “el 
desenvolupament de les mesures de promoció de la convivència, així com els 
mecanismes i fórmules per a la prevenció i resolució de conflictes, especialment la 
mediació o altres iniciatives de resolució pacífica dels conflictes, que preveuen les 
Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC). Així mateix, el PdC recull les 
mesures i actuacions d'intervenció educativa aplicables en el cas de conductes 
greument perjudicials per a la convivència.  Per tant, el PdC ha de definir les accions que 
el centre educatiu desenvolupa per capacitar tot l’alumnat  i la resta de la comunitat 
escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes. 

- Accés al PdC a través de l’enllaç:  
 

PdC -Projecte de Convivència- Escoles Garbí Pere Vergés 
 

  
  
  
  
  

https://escolesgarbi.sharepoint.com/:w:/s/PCC/EUK12Pd58AxCvG0WVGj21ikBL7_CV2QEprygNLZGG8i25Q?e=hJoDQL
https://escolesgarbi.sharepoint.com/:w:/s/PCC/Ef2jUUJO2GFEmq3KSPEMTu8BkhvdUBek946bsxd-ynqaEQ?e=EwyN9Z
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