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OBJECTIUS DEL CURS 

Objectius d’ensenyament-aprenentatge 
 

OBJECTIU: Implantar canvis metodològics en les diferents etapes dins el marc EN21 i consolidar els que estan en procés.  

ACTUACIONS 
 

RESPONSABLES RECURSOS INDICADORS CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

Implantar el pla Habitua’t 
a tot el Centre 

Equip directiu 
Claustre 

Pla de millora de l’ET 
de les escoles de JM 
Programació del Pla 
Habitua’t del centre. 

Tenir elaborada la programació ( 
Sí/No) 

Fet 

S’ha dut a terme a totes les 
etapes. 

Sí 
 
 
 
 

OBJECTIU: Millorar el coneixement de les llengües estrangeres a l’escola 

ACTUACIONS RESPONSABLES RECURSOS INDICADORS CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

Fer estades lingüístiques 
per  tal de potenciar l’ús 

de la llengua anglesa i 
francesa 

Equip Directiu, Cap del 
Departament de Llengües, 

Professors 

Recursos humans i 
econòmics 

Realització (Sí/No) 
Participació (nº d’alumnes 

que han participat) 

Participació (nº d’alumnes que 
han participat) 

85% alumnes 
 

Aconseguir el Certificat 
d’Escola Multilingüe 

Equip directiu i 
Departament de llengües 
estrangeres 

Recursos econòmics, 
formatius, humans i 
administratius 

Obtenció del CEM (Sí/No) Sí 

Potenciar la llengua 
francesa entre els 
alumnes 

Equip directiu i 
Departament de llengües 
estrangeres 

Recursos formatius i 
humans 

Nombre de projectes de 
llengua i cultura francesa 

2 projectes 
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Elaboració del Projecte 
patis 

Equip Directiu 
Comissió patis 

Humans i econòmics 
Pla de millora de l’ET 
de les escoles de JM 
Proposta de projecte 
per part dels pares 
Recull participatiu 
dels alumnes i 
professors. 

    Crear la Comissió de patis   
 

Fet 
 

Nombre de reunions trimestrals De 2 a 3 per trimestre 

Acabar el Pla de 
Convivència de Centre 
 
 

Equip Directiu 
Comissió de Convivència 

Aplicatiu 
Departament 
Formació dels 
membres de la 
Comissió. 

Realitzat (Sí/No) Acabat 

Continuar treballant en el 
procés de canvi 
metodològic 
 

Equip directiu 
Equip impulsor 
Claustre 
Comunitat Educativa 

Recursos humans i 
pedagògics 

Nombre de reunions 
participatives 

1 al trimestre 

Nombre de participants % participants 

Ajustar les programacions 
proposades a P-3 
 

Tot l’equip d’Infantil Humans i materials 

 
Revisió i millora de les 
programacions.    
Creació del material necessari. 

 
Fet 
 
Fet 

Introduir les noves 
programacions de lecto-
escriptura a P-5 
 
 

Coordinadora d’Infantil 
Tot l’equip d’infantil 

Humans i materials 

Realització de les programacions Fet 80% 

Revisió dels materials necessaris Fet 80% 
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Implantar el mètode 
Innovamat a C.Inicial i 
Mitjà 
 
 
 

Equip Directiu 
Equip professors d’etapa 

Formació Innovamat 
Cromebooks 
Material Innovamat 

 Nombre de sessions al llarg del 
curs 

85% 

Grau d’assoliment per part dels 
alumnes 

85% dels alumnes 

Iniciar la codocència a les 
àrees de llengua i 
matemàtiques 
 

Tot l’equip de Primària 
Cap d’estudis 

Humans i materials Nombre de sessions realitzades 
Mínim una sessió a la 
setmana 

Replantejar l’expressió 
escrita a partir de la 
formació del programa 
Ara escric 
 

Equip Directiu 
Equip de professors 

Humans i materials 
Formació seminaris 
Ara escric 

Realització (SÍ/NO) Fet 

Continuar treballant de 
forma interdisciplinar a 
l’ESO 
 

Cap d’Estudis 
Equip professors de l’ESO 

Humans i materials Nombre de projectes realitzats 3 durant el curs 

Implantar a tot el 1r cicle 
d’ESO la tutoria tripartida 
 

Cap d’Estudis 
Tutors 1r cicle 

Humans i econòmics Fet (Sí/No) Fet 

Consensuar estratègies 
comunes a les àrees de 
llengua 
 

Cap d’Estudis 
Equip de professors de 
Primària 

Humans i materials 

Nombre de reunions durant el 
curs 

3 al curs 

Document amb els acords Fet 
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Objectius de pastoral 

 

OBJECTIU: Potenciar l’acció social i de voluntariat per tal de donar resposta a les necessitats del barri 

ACTUACIONS RESPONSABLES RECURSOS INDICADORS CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

Reprendre la comissió de 
beques 

Equip directiu 
LIC 
Comissió de  beques 

Recursos humans 
Administratius 

Nombre de reunions Un mínim de 3 al curs 

Actualització de les dades Actualització de les dades 

Establiment dels criteris 
d’acceptació 

Fet 

Verticalitzar el voluntariat 
des de P-3 dins de la 
vessant de la pastoral 
social 

Departament de pastoral 
Caps d’estudi 

Recursos humans 

Nombre de reunions durant el 
curs 

3 al curs 

Anàlisi de les actuacions de 
voluntariat actuals 

Fet 

 

OBJECTIU: Treballar la identitat JM i donar a conèixer quins són els valors de Claudina  

ACTUACIONS RESPONSABLES RECURSOS INDICADORS CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

Realitzar campanyes, 
concursos i altres 
activitats per fomentar la 
consciència ecològica 

Departament de pastoral 
Equip directiu 
Claustre 

Recursos Materials 
Recursos Humans 

Nombre de campanyes, 
concursos i activitats de 
conscienciació 

10 activitats 

Continuar l’adequació de 
l’escola i de la seva gestió 
a un model més 
sostenible 

Equip directiu 
Responsable de 
Manteniment 

Recursos Econòmics 
Recursos Humans 

Reducció del nombre de 
fotocòpies/impressions 

Reducció del 10% 
respecte al volum de 
fotocòpies del curs 
anterior 

Bon ús dels contenidors de 
recollida selectiva (Sí/No) 

Sí 

Nomenament d’un alumne de Sí 
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cada classe com a agent 
ecològic (Sí/No) 

Seguir potenciant el 
treball  amb les famílies 
per enfortir la relació 
família/escola 

Equip Directiu Humans Nombre de reunions 2 al trimestre 

Fer la reflexió del matí 
preparada pels alumnes 

Professors, alumnes ESO Humans i materials 
Avaluació de la feina feta pels 
alumnes. 

Fet 
Avaluació positiva dels 
professors. 

 
 
Objectius de gestió 

 

OBJECTIU: Implementar el pla de seguiment i acompanyament de persones 

ACTUACIONS RESPONSABLES RECURSOS INDICADORS CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

Fixar calendari per tenir 
moments per parlar amb 
les persones 

Equip Directiu  
Humans 

Realització (Sí/NO) Fet 

Organitzar la formació per 
a personal de recent 
incorporació 

Equip Directiu 
Equip de Titularitat 

Humans 
Econòmics 

S’ha fet la formació (Sí/No) SÍ 

Tenir reunions amb el PAS 
i l’equip de menjador per 
tal d’acompanyar i 
enfortir la seva tasca 
 

Equip Directiu Humans 
 

Nombre de reunions 1 al trimestre 
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ORGANITZACIÓ DEL CURS 
 

Composició de l’equip directiu i hores de visita 
 

 L’equip directiu de l’escola està format pels següents càrrecs i persones: 
 

Directora General: Sílvia Rosa 

Administrador: Andreu Roset 

Cap d’Estudis d’Infantil i  
Primària: 

Elisabet Jordan 

Cap d’Estudis de Secundària: Anna Llansó 

Coordinadora de Pastoral: Jaume Puigmartí 

 

 En cas d’estar interessats en parlar amb una d’aquestes persones, s’ha de 
concertar l’entrevista demanant hora de visita a recepció. 

 
 

Composició del Consell Escolar 
 

 El Consell Escolar de Jesús Maria es va renovant cada dos anys per 
meitats en els càrrecs representatius elegibles.  

 Actualment el Consell està format per les següents persones: 
 
 

 

President del Consell: Sílvia Rosa 

Representants de la Titularitat: 
Anna Llansó 
Lali Ribas 
Elisabet Jordán 

Representants del professorat 

Sara Arqués 
Rosa Mª Urpí 
Rosa Carré 
Rebeca Fernández 

Representants de l’alumnat 

Arnau Gómez 
(substitueix a Ariadna 
Rojano) 
Tianjao Lin 

Representant de l’AMPA Óscar Guerrero 

Representants dels pares 
Susana Castro 
Juan Carlos Martínez 
Manuela Gámez 

Representant del P.A.S. Sara del Pino 
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Dades de l’alumnat 

 A començament d’octubre d’aquest any hi ha a l’escola 689 alumnes, 371 
nens i 318 nenes. 

⋅  La distribució entre les tres etapes és la següent: 147 alumnes a Infantil, 304 a 
Primària i 237 a l’ESO. 

 En tota l’escola, entre els mesos de setembre i octubre, han entrat 64 
alumnes nous des de P3 a 4t d’ESO. 
 
 
 

Horaris del centre 
 

 Horari general: 

 L’horari general del centre és de 8h a 20h. Durant els dies de jornada 
continuada a la tarda es tancarà l’escola a les 18h. En tots aquests horaris 
l’atenció a les persones es realitzarà a recepció, al carrer Lepant, 3. 

  
 

 Horari de l’alumnat: 

 A Infantil i a Primària els alumnes entren al matí a les 9h i surten a les 
13h, exceptuant els dimarts en que la sortida és a les 12h. La porta 
d’entrada és la situada al carrer Solsona per l’alumnat d’infantil i la de 
l’avinguda Caritg pel de primària. A les tardes, l’horari és de 15h a 17h. Els 
dies de jornada continuada els horaris seran de 9h a 14h, excepte els 
dimarts en que seran de 9h a 13’15h. La porta de sortida per l’alumnat és 
la mateixa que la de l’entrada. 
 

 A l’ESO, l’horari és el següent: 
Dilluns. dimarts i dijous: de 8h a 13h i de 15h a 17h. (els dimarts al matí 
surten a les 12h) 
Dimecres i divendres de 8h a 14h. 
 
 

 Horari d’administració i de secretaria: 

 L’horari habitual d’atenció al públic de secretaria i d’administració és 
dilluns, dimecres i divendres, de 9h a 10’30h i dimarts i dijous de 15h a 
16’30h. 
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Calendari escolar 
 

 Seguint el calendari escolar i el calendari laboral determinats per la 
Generalitat, i amb l’aprovació del Consell Escolar, les dates més 
destacades dintre del curs escolar 2019-20 són les següents: 

 
 

 

12 de setembre Començament de les classes  

12 d’octubre Festa del Pilar 

1 de novembre Festa de Tots Sants 

4 de novembre Festa de lliure disposició 

6 de desembre Festa de la Constitució 

20 de desembre 
Darrer dia de classe del primer trimestre. Jornada 
continuada i sortida a les 14h 
Comencen les vacances de Nadal 

8 de gener Comencen les classes del segon trimestre 

24 de febrer Festa de lliure disposició 

3 d’abril 
Darrer dia de classe del segon trimestre. Horari 
normal. Comencen les vacances de Setmana Santa 

14 d’abril Comencen les classes del tercer trimestre 

1 de maig Festa del Treball 

11 de maig Sant Anastasi. Festa de Badalona 

12 de maig Festa de lliure disposició 

1 de juny Dilluns de Pasqua Granada. Festa de Badalona 

8 de juny 
Comença la jornada continuada. Sortida a les 14h 
(excepte els dimarts, que és a les 13:15h) 

19 de juny 
Darrer dia de classes del curs. Comencen les vacances 
d’estiu 
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Càrrecs i coordinacions 

 A part dels membres de l’equip directiu l’escola té altres càrrecs i 
coordinadors per diferents equips de treball. Per a aquest curs 2019-20 
són els següents: 

  
 

Coordinadora d’Educació Infantil: Encarna Mojica 

Coordinador TIC: Enric Armengol 

Coordinadora d’Orientació: Mercedes Cavestany 

Coordinadora de Llengua, 
Interculturalitat i Cohesió Social 
(CLIC): 

Antu Alconché 

Coordinador de llengües 
estrangeres: 

Josep Guardiola 

 
 

Equip de tutors i tutores  

 L’equip de tutors i tutores està format aquest curs pel següent 
professorat: 

 

INFANTIL  

P3A Cristina Sansalvadó 

P3B Marga Ellacuria 

P4A Anna Cristina López 

P4B Mª José Barberá 

P5A Encarnita Alconché 

P5B Rosa Mª Urpí 

PRIMÀRIA  

1r A Isa Gómez 

1r B Sara Arqués 

2n A Susanna Manera 

2n B Laura Rojano 

3r A Mª Àngels Mestre 

3r B Judit Rué 

4t A Victòria Carrasco 
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Altre professorat del centre 

 A més dels tutors i tutores, hi ha altre professorat que imparteix classes a 
les diferents etapes. És el següent: 
 

 
  

4t B Tamara Lezcano 

5è A Noelia Reyes 

5è B Manel Muñiz 

6è A 
 
 

José Luis Sánchez 

6è B Rosa Rubial 

ESO  

1r ESO A Montse Alaix 

1r ESO B Rosa Carré 

1r ESO mixt Anna Abadal 

2n ESO A Conchi Martínez 

2n ESO B Rebeca Fernández 

2n ESO mixt Chelo Sánchez 

3r ESO A Elena García 

3r ESO B Anna Parnaud 

4t ESO A Andrés Lidón 

4t ESO B Sílvia Álvarez 

INFANTIL 

Judit Rué 

Carlos Martin 

Encarna Mójica 

Mayte Sánchez 

Mary Sánchez 

Tània Roca (complementàries IPP) 
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PRIMÀRIA 

Mercedes Cavestany 

Carmina Cordo 

Cristina Sansalvadó 

Francesc de Lanuza 

Ana Martí 

Carlos Martín 

Encarnita Alconché 

Elisabet Jordan 

Sílvia Rosa 

Asun Sánchez 

Bernat Poch 

Maria Vallès  

Anna Mª Aiguadó (complementàries IPP) 

Tània Roca (complementàries IPP) 

ESO 

Manolo Carrasco 

Antu Alconché 

Enric Armengol 

Eduard Carreño 

Josep Guardiola 

Anna Llansó 

Jaume Puigmartí 

Anna Mª Aiguadó (complementàries IPP) 
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Personal d’Administració i Serveis (PAS) 

 El personal no docent que té cura de les instal·lacions, dels serveis i de 
l’estat general econòmic i administratiu de l’escola és el següent: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ADMINISTRACIÓ 

Andreu Roset 

SECRETARIA 

Sara Del Pino 

RECEPCIÓ 

Sole Ruiz 

Sonia Sanjuan 

MANTENIMENT 

Juan Carlos Martínez 

MANTENIMENT INFORMÀTIC 

Dani Morente 

NETEJA 

Marisa Valverde 

Nora Cedeño (empresa ONET) 

Encarna Criado Barreras (empresa ONET) 

Encarna Criado Cañizares (empresa ONET) 

Doina Ianovici (empresa ONET) 

Magali Mendoza (empresa ONET) 

Sonia Maldonado (empresa ONET) 

MENJADOR 

Lilia Ballesteros (Coordinadora empresa Serunion) 

Míriam Puente (empresa Serunion) 

Amalia Robles (empresa Serunion) 

Cristina Pérez (empresa Serunion) 

Dani Morente (empresa Serunion) 

Rosa López (empresa Serunion) 

VETLLADORA 

Míriam Puente 

ACOLLIDA MATINAL 

Míriam Puente (empresa IPP) 
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Monitoratge de les Activitats Extraescolars 

 El personal de les diferents empreses o entitats que porten les activitats 
extraescolars és el següent: 

 

ANGLÈS MERIT SCHOOL 

Duyen Ngo 

Alicia Ramirez 

Jason Mangan 

COORDINACIÓ ACTIVITATS IPP 

Sergio Arias (empresa IPP) 

 
 

Sortides i celebracions 
Les sortides, excursions i activitats que s’organitzen per als alumnes des de 
l’escola en horari lectiu tenen un caire pedagògic i formen part de la 
programació del curs i etapa en la que es realitzen. Per tant l’assistència dels 
alumnes és obligatòria a no ser que hi hagi un cas de força major que ho 
impedeixi. 
 
Com inscriure’s 

 Infantil i Primària. Els pares de l’alumne abonaran l’import de cada 
sortida a través d’un full amb un codi de barres que se’ls facilitarà des de 
l’escola i que podran pagar a un caixer automàtic. 

 ESO. Inicialment els pares pagaran una quantitat fixa, que en el segon 
trimestre s’actualitzarà amb una segona quantitat segons les sortides que 
s’hagin fet i les que quedin per fer. Com en el cas anterior, es farà a través 
d’un codi de barres als caixers del banc. 

 En les activitats i celebracions sense cost, els pares comunicaran al 
tutor/a  la participació dels seus fills i li lliuraran l’autorització.  
 

Autoritzacions 

 Per participar en les diferents excursions i sortides caldrà una autorització 
signada pels pares dels alumnes. 

 Aquesta autorització serà facilitada per l’escola i serà imprescindible 
perquè l’alumne pugui assistir a l’activitat. Per a les colònies es farà una 
autorització específica. 

 En el cas de l’ESO es farà una única autorització a inici de curs. Una 
setmana abans de cada sortida es comunicarà la informació pertinent a 
les famílies a través de la Plataforma  via circular. Per a les colònies i 
estades lingüístiques  es farà una autorització específica. 
 

 
 
 



Programació General Anual de Centre 

 

   17 

 
 

 
 
Condicions d’inscripció 

 Tindran dret a participar a l’activitat tots aquells alumnes que hagin 
abonat l’import de la sortida i que hagin portat l’autorització degudament 
complimentada. 

 En cas de mal comportament general d’un alumne, i seguint les normes 
de convivència de l’escola, el tutor o tutora, d’acord amb el cap d’estudis, 
podrà decidir que l’alumne no participi en la sortida. En aquest cas 
s’haurà de quedar a l’escola fent les activitats educatives que es 
considerin convenients. 

 
Calendari de sortides i excursions 

 

 El calendari de sortides i excursions queda de la següent manera, tenint 
en compte que n’hi ha algunes que van sorgint durant el curs i que no es 
poden programar: 

 

Data Sortida Horari Cursos Etapa 

Setembre 

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

Octubre 

Divendres, 4 
 Inauguració de 
Curs  

Tot el dia Tota l’etapa Primària 

Dilluns, 7 
Jornada de 
Convivència a La 
Conreria 

Tot el dia Tota l’etapa ESO 

Dimarts, 15  
Gran teatre del 
Liceu 

Tot el dia 6è Primària 

Dijous, 17 
Cinema Filmets 
Badalona 

Matí 4t ESO 

Dimecres, 30 
Esperit emprenedor 
Barcelona 

Matí 3r ESO 

Dimecres, 30 
Can Canadell: 
Castanyada 

Tot el dia P4 i P5 Infantil 

Dijous, 31 Mines de Cercs Tot el dia 3r ESO 

Novembre 

Dijous, 7 
Teatre La Puntual: 
En Patufet 

Matí (9 a 14h) P3 Infantil 

Divendres, 22 La Fageda Tot el dia 5è Primària 

Divendres, 29 Can Canadell Tot el dia 1r i 2n Primària 

 
 
Divendres, 29 
 
 
 

Jornades atletisme 
JM. Pistes Santa 
Coloma 

Matí Tota l’etapa ESO 
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Desembre 

Dimecres, 11 Can Fusteret Tot el dia 4t Primària 

Dimarts, 17 Can Pi de la Serra Tot el dia 3r Primària 

Gener 

Dimarts, 24 
Centre de residus 
del Maresme 

Tot el dia 
 

6è Primària 

Febrer 

Dilluns, 3 Excursió Claudina Tot el dia Tota l’etapa ESO 

Divendres, 14 
Teatre 
Tantarantana 

Matí P3 Infantil 

Dimecres, 19 Museu de Badalona Matí 1r ESO 

Dimarts 25 a 
divendres 28 

Estades 
lingüístiques 
Londres 

Tots els dies 4t ESO 

Març 

Dijous, 12 Can Ribas Tot el dia P5 Infantil 

Divendres, 13 Can Fusteret Tot el dia 1r i 2n Primària 

Dimecres,26 Can Moncau Tot el dia P4 Infantil 

Abril 
Dimecres 1 a 
divendres 3 

Colònies Villa 
Engràcia 

Tots els dies 1r i 2n ESO 

Dimecres 1 a 
divendres 3 

Estades 
lingüístiques França 

Tots els dies 3r ESO 

Dimecres, 15 
Museu de la 
Xocolata 

Matí P-3 Infantil 

Divendres, 17 Visita La Pedrera Matí 4t ESO 

Dimecres 29 a 
dijous 30 

Colònies Can Puig Tots el dies P5 ESO 
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Maig 

Dimarts, 5 Visita al Parlament Matí 3r A ESO 

Dimecres 6 a 
divendres 8 

Colònies Can 
Vandrell 

Tots els dies 5è Primària 

Divendres, 8 Visita al Parlament Matí 3rB ESO 

Dilluns 18 a 
dimarts 19 

Colònies El Xalió Tots els dies 3r Primària 

Dimecres, 27 El Xaragall Tot el dia P-3 Infantil 

Dimecres, 27 
Barcelona sota les 
bombes 

Matí 4t ESO 

Dijous, 28 Aquàrium Tot el dia P-4 Infantil 

Juny 
Dimarts 2 a 
dimecres 3 

Colònies Molí de la 
Riera 

Tots els dies 1r Primària 

Divendres, 12 
Jornades 
d’atletisme. Pistes 
Santa Coloma 

Matí Tota l’etapa Primària 

En data encara no fixada 

------------------ 
Santa Maria del 
Mar 

Matí 2n ESO 

------------------ Museu de Badalona Tot el dia 3r Primària 

------------------ 
Cantània. Auditori 
de Barcelona 

A determinar 5è Primària 
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Calendari de celebracions i activitats 

 

 Altres activitats pedagògiques i celebracions que es fan a l’escola són les 
següents: 
 

  

Data Activitat Horari Cursos Etapa 

Setembre 

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

Octubre 

Dijous, 10 
Sessió de fotos 
de grup i 
individuals 

Matí  Tots Totes 

Dijous, 17 
Xerrada Drogues 
i Llei del Menor 

Matí 3r ESO 

Dilluns, 21 
Xerrada Drogues 
i Llei del Menor 

Matí 4t ESO 

Dimecres, 30 
Xerrada Marató 
TV3 

Matí Tots ESO 

Novembre 

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

Desembre 

Divendres, 13 
Fira de Santa 
Llúcia 

Tarda Tots 
Infantil i 
Primària 

Dilluns, 16 
Xerrada Mossos: 
violència de 
gènere 

Matí 4t ESO 

Dimarts, 17 
Celebració  de 
Nadal 

Tarda Tots Infantil 

Dimecres, 18 Concert de Nadal Tarda 1r, 3r i 5è Primària 

Dijous, 19 Concert de Nadal Tarda 2n, 4t i 6è Primària 

Divendres, 20 Moneda solidària Matí Tota l’escola Tota l’escola 

Divendres, 20 Celebració Nadal Matí Tots ESO 

Divendres, 20 Caga Tió Matí 
P3, P4, P5, 1r, 
2n i 3r 

Infantil i 
Primària 
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Gener 

Dilluns, 20 Taller de residus Matí 6è Primària 

Dijous, 30 Dia de la Pau Matí Tots Tota l’escola 

Febrer 

Dilluns, 3 
Celebració de Santa 
Claudina 

Matí i tarda Tots Tota l’escola 

Divendres, 21 Rua de Carnestoltes Tarda Tota l’etapa Infantil i Primària 

Dimecres, 26 Dimecres de Cendra Matí i tarda Tots Tota l’escola 

Dijous, 27 Dijous Gras Tarda Tots Infantil i Primària 

Març 

Dimecres 26 a 
divendres 28 

Encuentros 
Deportivos JM a 
Barcelona 

Tots els dies 5è i 6è Primària 

Abril 

Divendres, 3 
Representació Escenes 
Setmana Santa 

Tarda Tots Primària 

Dimarts, 23 
Celebració de Sant 
Jordi 

Matí i 
tarda 

Tots Tota l’escola 

Maig 

Divendres, 8 Sant Anastasi Tarda Tots Infantil i Primària 

Juny 

Divendres, 12 Graduació de 4t d’ESO Tarda 4t ESO 

Dimarts, 16 Graduació P5 Matí P5 Infantil 

Dijous, 18 
Graduació de sisè 
 

Matí 6è Primària 

Dimarts, 30 Entrega de notes Matí Tots Totes les etapes 
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En data encara no fixada 

------------------- 
Xerrada Sexualitat 
Afectiva 

Matí 3r ESO 

------------------- 
Xerrada Sexualitat 
Responsable 

Matí 4t ESO 

------------------- 
Celebració de la 
Candelera en francès 

Tarda 6è i 3r Primària i ESO 

------------------- 
Tallers amb mares i 
pares 

Tarda Tots Infantil 

------------------- Xerrades d’Orientació Matí 4t  ESO 

------------------- Problemes a l’Esprint Matí Tots ESO 

------------------- Copa Cangur Matí Tots ESO 

------------------- Concurs Kabua Matí 3r i 4t ESO 

------------------- 
Concurs Arròs del 
Montsià 

Tot el dia 3r Primària 

------------------- 
Concurs Certamen 
Literari JM 

Tot el dia 6è Primària 

------------------- 
Certamen Lectura en 
veu alta 

Tot el dia 2n ESO 

------------------- Setmana Solidària Tarda Tots Tota l’escola 

------------------- Dia de la Família Tot el dia Tots Tota l’escola 

 
 

Calendari de reunions del professorat 

 Durant el curs el professorat es reuneix habitualment els dimarts de 12h a 
13h i alguns dijous que es determinen segons el calendari laboral, de 
17’15h a 19’15h. 

 Les reunions de departaments i comissions diverses tenen lloc en aquests 
mateixos horaris o dintre de la jornada lectiva. 
 
 

Entrades i sortides del recinte escolar 

 La porta principal de l’escola és al carrer Lepant, 3. Qualsevol entrada o 
sortida dels alumnes de l’escola fora de les hores habituals s’haurà de fer 
per aquest lloc, i sempre amb un permís escrit dels pares, mares o tutors 
legals, o amb la seva pròpia presència. Si l’alumne ha de sortir de l’escola 
fora de l’horari habitual també s’haurà de presentar a recepció amb el 
vist i plau del seu tutor o tutora.  

 Els alumnes d’infantil entren i surten per la porta del carrer Solsona. A la 
sortida els acompanyants els recullen de les classes entrant pel pati del 
mateix carrer Solsona. 

 Els alumnes de primària entren per la porta de l’avinguda Caritg i es 
dirigeixen a la seva classe. Els pares i mares no entren al recinte escolar. A 
la sortida  el professorat acompanya els alumnes i els lliura personalment 
a la persona que els ve a recollir. El mateix faran els alumnes de 5è i 6è, a 
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no ser que els pares o mares hagin autoritzat per escrit la seva sortida de 
l’escola tot sols. Només en aquest cas els alumnes de primària surten per 
la porta sols directament al carrer. 

 Els alumnes de l’ESO entren també per la porta de l’avinguda Caritg i es 
dirigeixen a la seva classe pel pati. En acabar surten directament per la 
mateixa porta. 

 Els pares i mares no poden accedir a l’escola per una porta diferent de la 
del carrer Lepant. Les altres entrades només són per deixar o recollir els 
seus fills en les hores habituals d’entrada i sortida. 
 
 

Normes de convivència 
 

 Les normes de convivència que afecten l’alumnat es faciliten als pares i 
mares en començar el curs, i resten penjades durant tot el període 
escolar a la plataforma de l’escola. 

 

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES 
 

Reunions d’inici de curs amb pares i mares 

 A l’inici de curs es fan tres reunions amb els pares i mares, una per a cada 
etapa educativa. En aquestes reunions es fa una primera part general al 
saló d’actes, en la qual intervenen el director de l’escola, la coordinadora 
de pastoral i el cap d’estudis de l’etapa en qüestió. En ella es dóna una 
visió general de l’escola i de les previsions per al curs que comença. 
També es presenten els tutors d’aquell any i tot el professorat de l’etapa.  

 Posteriorment els pares i mares passen a les classes amb els tutors o 
tutores dels seus fills, on es concreten i personalitzen les propostes 
educatives. 
 

Comunicació amb les famílies al llarg del curs 

 Durant el curs el tutor o la tutora manté diverses reunions grupals o  
entrevistes individuals amb els pares i mares dels alumnes.  

 El tutor o la tutora els cita periòdicament per informar-los del seu progrés 
acadèmic i formatiu i de les mesures a adoptar per optimitzar-lo.  

 L’escola es comunica habitualment amb pares i mares a través de la 
pàgina web del centre i sobretot de la plataforma digital. En aquests 
espais es pengen totes les circulars i informacions que fan referència a 
l’escola i que poden ser d’interès per a les famílies. 

 La comunicació és bidireccional i els pares i mares poden introduir 
comentaris i dades d’interès per al professorat dels seus fills i per als 
tutors, caps d’estudis i director/a del centre. 

 Els pares i mares tenen també a través de la plataforma informació 
actualitzada i confidencial sobre les qualificacions dels seus fills, 
l’assistència i puntualitat i altres dades. 
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Comunicació amb les famílies a final de curs 

 Un cop acabat el curs i avaluats els alumnes, es comuniquen als pares els 
resultats dels seus fills, tot lliurant-los un informe final de curs. Amb 
aquest motiu, el dia 30 de juny de 2020 al matí es faran entrevistes 
individuals dels diferents tutors i tutores de tota l’escola amb els pares i 
mares dels seus alumnes. Igualment se’ls informarà del treball d’estiu que 
cal que facin per mantenir o millorar les seves competències i començar 
d’una forma adequada el curs següent. 

 

MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Educació Infantil 

 Dintre la pròpia aula s’estableix una hora setmanal d’atenció 
individualitzada. 

 Fora de l’aula es fa una hora setmanal de lectura individual a P5. 

 Es fan diverses hores de desdoblament adequades en durada i freqüència 
a cada nivell i edat, amb activitats com tallers de jocs, càlcul mental i 
biblioteca. 

 Respecte als alumnes que no tenen la llengua catalana ni castellana com 
a llengua d’origen, aquests segueixen l’adequació a l’entorn cultural i 
lingüístic a la pròpia classe. Només si arriba algun nen nou a P5 es fa un 
seguiment individual, especialment quant a vocabulari bàsic. 
 

Educació Primària 

 S’utilitzen habitualment els següents recursos: 
- Agrupaments flexibles 
- Desdoblaments 
- Reforç en grup reduït 
- Atenció individualitzada 

- Plans individualitzats i adaptacions curriculars quan és necessari 
- Docència compartida en algunes àrees. 

 

 Cada recurs s’utilitza quan fa falta. Abans de començar el curs l’equip de 
tutors decideix quina serà la millor manera d’atendre la diversitat segons 
el alumnes que hi hagi, i amb l’orientació de l’equip psicopedagògic. Al 
llarg del curs es va fent el seguiment i si cal es pot canviar alguna de les 
mesures d’atenció a la diversitat. 
 

Educació Secundària Obligatòria 

 S’utilitzen habitualment els següents recursos: 
- Tutories tripartides. 

- Grups flexibles 
- Desdoblaments 
- Reforç en grup reduït 
- Plans individualitzats i adaptacions curriculars quan és necessari 
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 Cada recurs s’utilitza quan fa falta. Abans de començar el curs l’equip de 
tutors decideix quina serà la millor manera d’atendre la diversitat segons 
el alumnes que hi hagi, i amb l’orientació de l’equip psicopedagògic. Al 
llarg del curs es va fent el seguiment i si cal es pot canviar alguna de les 
mesures d’atenció a la diversitat. 
 

A més de les mesures comentades d’atenció a la diversitat, la psicòloga del centre 
orienta i actua puntualment amb els alumnes amb més necessitats. 
 
Igualment, en cas d’incorporar-se alumnes nouvinguts se segueix el pla d’acollida, i la 
coordinadora LIC, juntament amb els tutors i l’equip d’orientació, planteja les 
estratègies adequades per tal que l’alumne s’adapti el millor possible a l’escola i a la 
seva nova societat. 
 

AVALUACIONS 

Com és l’avaluació 

 L'avaluació dels processos d'aprenentatge de l'alumnat és contínua, amb 
observació de l'adquisició dels continguts educatius i amb una visió 
globalitzada del procés d'aprenentatge al llarg de l'etapa. 

 La finalitat de l'avaluació és la d’identificar les necessitats educatives de 
cada alumne/a, informar sobre els processos d'ensenyament i 
aprenentatge, comprovar els seus progressos i orientar el professorat 
perquè ajusti la seva tasca docent al progrés dels alumnes i de les 
alumnes. 
 

 Distribució de les avaluacions durant el curs 

 A l’etapa d’educació infantil hi haurà dues avaluacions anuals, una a finals 
de febrer i l’altra en acabar el curs. A més a més, a P3 es farà el mes de 
desembre un informe d’adaptació, per tenir en compte el procés 
d’adaptació del nen o nena a l’escola. 

 A primària es faran tres avaluacions, cadascuna en acabar cada trimestre 
natural i la de final de curs. 

 A l’ESO hi haurà tres avaluacions parcials, una global ordinària a final de 
curs i l’extraordinària al mes de juny segons les dates donades pel 
Departament. La primera avaluació finalitzarà el dia 5 de desembre, la 
segona el 13 de març i la tercera el dia 12 de juny. Les proves 
extraordinàries es faran els dies 22 i 23 de juny. 

Informes d’avaluació 

 Després de cada avaluació es penjaran les notes de Primària i ESO a la 
plataforma per tal que puguin ser consultades pels pares i mares. Els dos 
informes d’Infantil es donaran en paper. 

 Les notes  i informes finals de curs es lliuraran en paper en l’entrevista 
que tindran els tutors amb els pares a tots els cursos. La data d’entrega 
de notes finals serà el 30 de juny. 
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Proves d’avaluació externes 

 Igual que tots els altres centres de Catalunya, l’escola Jesús Maria de 
Badalona farà al llarg d’aquest curs una avaluació externa a 6è de 
primària i una altra a 4t d’ESO. 

 És una prova que avalua les competències i coneixements bàsics que ha 
d'haver adquirit l'alumnat al final de les etapes de primària i d'educació 
secundària obligatòria respectivament, en competència comunicativa 
lingüística (català, castellà i anglès), en competència matemàtica i en 
competència cientificotecnològica. 

 És una avaluació externa de caràcter formatiu i orientador, que vol ser 
una eina al servei dels centres, del professorat i de l'alumnat per impulsar 
la millora global del sistema educatiu català. 

 Aquestes proves es passaran als alumnes els dies 15, 16 i 17 d’abril en el 
cas de 6è de primària, i els dies 12 i 13 de febrer en el cas de 4t d’ESO. Un 
cop la Generalitat ens faci arribar els informes individuals, els farem 
arribar a les famílies. Els resultats de centre seran objecte d’un estudi per 
veure quins aspectes es poden millorar. 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Dintre del seu projecte pedagògic l’escola contempla 4 hores setmanals 
d’activitats complementàries a Educació Infantil i Primària, i 2 hores 
setmanals a Secundària. 
Aquestes activitats complementàries, aprovades pel Consell Escolar i 
autoritzades pel departament d’ensenyament, són les següents: 
 

 Educació Infantil:  
- Taller d’anglès 
- Taller de música 
- Taller de jocs i cançons en anglès 
- Taller de valors 

 Educació Primària: 
- Taller de lectura (tota la primària) 
- Informàtica (tota la primària) 
- Taller de speak and games (1r, 2n, 3r, 4t) 
- Francès (5è i 6è)  
- Taller de dansa (1r i 2n) 
- Taller de Jocs matemàtics (3r) 
- Exp. Oral/Teatre (4t, 5è i 6è) 

 Educació Secundària Obligatòria: 
- Speaking (tota l’etapa) 
- Informàtica (1r, 2n i 3r) 
- Lògica matemàtica (4t) 
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SERVEIS QUE OFEREIX L’ESCOLA 
 

Servei d’orientació professional 
 

 A quart d’ESO els alumnes reben una orientació de cara als seus estudis 
posteriors. Aquest servei (xerrades, visites, entrevistes personalitzades, 
...) el realitzen conjuntament els tutors i tutores de quart amb el 
coneixement del cap d’estudis de secundària i de la coordinadora 
d’orientació del centre. 

 Si cal oferir aquest servei en algun curs anterior, hi intervindran el tutor 
del curs en el qual estigui l’alumne conjuntament amb el cap d’estudis i la 
coordinadora d’orientació. 
 

Servei psicopedagògic 

 La coordinadora d’orientació és també la psicòloga del centre i porta a 
terme les activitats relacionades amb l’orientació al professorat i als pares 
sobre aquests temes. 

 Els pares i mares poden sol·licitar una entrevista amb la psicòloga en 
hores convingudes. 

 Si el tutor/a, el cap d’estudis o el director del centre creuen que un 
alumne necessita l’atenció puntual de la psicòloga demanarà una 
autorització als pares. Quan aquesta sigui retornada signada a l’escola, 
l’alumne podrà tenir l’entrevista amb ella. Posteriorment s’informarà als 
pares. 

 Per a un més gran coneixement de l’alumnat, en alguns cursos es 
realitzaran proves psicotècniques a tots o part dels alumnes.  A 4t d’ESO 
les proves seran també d’orientació professional. Les faran 
voluntàriament aquells alumnes les famílies dels quals així ho desitgin. 

 A 3r i 5è de Primària es passaran a principi i a finals de curs proves per 
determinar la competència lectora (ACL). 

 
Menjador Escolar 

 Qui el porta. 
L’escola ofereix un servei integral de menjador escolar, en el qual 
l’alumnat pot quedar-se a dinar i realitzar una sèrie d’activitats 
formatives.  
Aquest servei consta d’un càtering servit per l’empresa Serunion i d’un 
monitoratge que depèn de la mateixa empresa.  

 Com inscriure’s. 
La inscripció es fa a recepció o a secretaria. Hi ha dues modalitats, segons 
que un alumne es quedi a dinar de forma fixa, o ho faci esporàdicament. 
Els preus han estat aprovats pel Consell Escolar i s’han notificat al 
Departament. 
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Hi ha un menú general per la majoria dels alumnes, però també es fan 
menús específics per alumnat amb diferents problemes de malalties, 
al·lèrgies o per conviccions culturals o religioses (menús sense gluten, 
sense porc, sense lactosa, etc.). 

 Els menús es pengen a la plataforma de l’escola perquè tots els pares i 
mares puguin tenir-los en compte. També estan disponibles a recepció. 

 Ajuts 
Si algunes famílies necessiten que els seus fills es quedin a dinar a l’escola 
i no tenen els recursos econòmics necessaris, poden sol·licitar l’ajut 
corresponent al Consell Comarcal o a l’Ajuntament a través de l’escola. 
 
 

Acollida Matinal 

 En què consisteix. 
De 8h a 9h del matí s’ofereix a l’escola un servei per als pares i mares que 
hagin de deixar els seus fills abans de les 9h. Aquest servei d’acollida 
matinal l’imparteix una monitora contractada a través de l’empresa 
Valors IPP Lleure i Esport. El servei consisteix en l’atenció als nens i en la 
dinamització del grup, bé sigui amb treball escolar o de lleure.  
La inscripció es pot fer a recepció.  
 
 

Auxiliars de Conversa 

 En què consisteix el servei. 
Dintre del projecte de llengües estrangeres de l’escola, aquesta disposa 
des de fa uns anys d’un servei d’auxiliars de conversa, persones d’origen 
angloparlant, que donen suport al professorat per millorar el nivell 
d’anglès dels alumnes, especialment en l’expressió oral. 
Aquest curs disposem de dues persones, una per a Infantil i Primària i 
l’altra per a l’ESO. 
 

T.A.C. 

 Model pedagògic. 
Les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) 
constitueixen una de les apostes metodològiques de la nostra escola, 
utilitzant-se en la majoria de matèries i activitats que s’hi imparteixen. A 
l’ESO es treballa amb el projecte EduCat 2.0, amb ordinadors per a cada 
alumne i llibres digitals. 

 Infraestructura. 
Al nostre centre disposem de connexió de banda ampla amb Wifi a totes 
les aules i dependències. També tenim connexió directa per cable a tots 
els despatxos i aules de l’escola. Hi ha pissarres digitals i ordinadors a 
totes les classes. Es treballa amb una plataforma digital, potenciant els 
elements de comunicació, els pedagògics i els de gestió.  
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 
 

 L’escola promou les activitats extraescolars com a medi complementari 
de formació pels nens i nenes de l’escola. Hi ha activitats de diferents 
tipus, de lleure, d’esport, d’idiomes, ... 

 La major part de les activitats extraescolars les porta l’empresa Valors IPP 
Lleure i Esport, que compta amb un coordinador (Rubén Ortuño) i 
diferents monitors i monitores. Aquest curs hi ha futbol, patinatge, balls 
moderns, percussió, guitarra, flamenc... L’escola gestiona les activitats, 
però la inscripció es fa a través del coordinador. 

 L’acadèmia Merit School porta les extraescolars d’anglès, dintre d’un 
projecte més global d’escola que pretén millorar el nivell d’anglès dels 
nostres alumnes. Se’ls prepara per a poder obtenir, si volen i estan 
preparats, les certificacions de Cambridge. Merit School gestiona els 
cursos directament, però aquests es realitzen a la pròpia escola. 

 Tres tardes a la setmana (dilluns, dimarts i dimecres) s’obre la biblioteca 
en horari extraescolar per facilitar que els alumnes es puguin quedar a 
consultar informació o a demanar llibres de lectura. El servei és gratuït, 
però cal fer-se carnet de la biblioteca. 

 L’escola, a través del voluntariat, ofereix gratuïtament un reforç escolar 
per alumnes de 4t, 5è i 6è de primària, a través de professors i alumnes 
de 4t d’ESO voluntaris. 

 Alguns migdies es fan activitats diverses de pastoral  (grups d’amistat, 
taller solidari i taller de debats), en les quals poden participar els alumnes 
de l’escola segons els nivells.  

 Els alumnes de 3r i 4t de primària poden participar en la catequesi de 
primera comunió, que es fa els divendres de 8h a 9h. 

 Un cop acabat el curs i durant 4 setmanes es fa el casal d’estiu a l’escola. 
Hi poden participar alumnes del centre o de fora de l’escola, 
principalment d’infantil, de primària i de primer d’ESO. Part dels grups del 
casal són finançats per CaixaProInfància. El casal l’organitza l’escola 
directament. 

 També s’organitzen juntament amb les escoles de Jesús Maria de Sant 
Andreu i Claudina Thévenet unes colònies a Taradell la primera setmana 
de juliol pels alumnes de 4t a 6è de primària. 
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PROJECTES D’ESCOLA 

Projecte Solidari amb Guinea 

 Objectius: 
- Contribuir en que els nois i noies de Malabo puguin completar la 

seva alimentació. 
- Educar en els valors de la justícia, la igualtat de drets per a tots i la 

solidaritat. 
- Conscienciar-se de la situació de desigualtat que es viu en altres 

països. 
- Descobrir la responsabilitat personal de col·laboració i entrega als 

altres. 
- Col·laborar econòmicament a partir d'activitats preparades al llarg 

del curs.  

 Activitats: 
- Moneda Solidària. 
- Setmana Solidària 
- Fira Solidària 
- Cursa Solidària 
- Fira de Sta. Llúcia 
- Conscienciació solidària amb diferents materials i xerrades 
- Aportació econòmica per part dels alumnes d’infantil durant tot el 

curs. 
 

Projecte d’Interrelació 

 Objectius:  
- Afavorir la interrelació entre alumnes de diferents cursos, cicles i / 

o etapes amb la col·laboració de les famílies. 

 Activitats: 
- Carta als reis. 
- Padrins lectors. 
- Campanya d'aliments. 
- Fira de Sta. Llúcia. 
- Felicitacions de Nadal. 
- Celebració de la PAU. 
- Moneda Solidària. 
- Col·laboració dels alumnes d'ESO en projectes d'altres etapes, en 

l'ambientació dels espais i en acompanyar els companys 
d'educació Infantil a les diferents activitats conjuntes.  

- Representacions d’alumnes de l’ESO per a alumnat de primària en 
anglès. 

- Celebració de la Candelera entre 6è i 3r d’ESO 
 

Projecte Multilingüe 

 Objectius:  
- Emmarcat dintre del Projecte Lingüístic de l’escola, el seu objectiu 

és el coneixement, aprenentatge i ús de les llengües estrangeres, 
especialment anglès i francès, a l’escola. 
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Projecte d’Escola Inclusiva 

 Objectius: 
- Entendre què és la inclusió i l’escola inclusiva. Crear una cultura 

inclusiva.  
- Valorar les diferències amb una atenció individual i la preferència 

pel qui més ho necessita. 
- Aprendre tots junts a partir del diàleg, l'escolta i la col·laboració. 
- Buscar formes perquè tots aprenguin amb èxit. 
- Continuar formant-nos per créixer com a professionals de  

l'aprenentatge. 
- Aconseguir una educació de qualitat per a tothom, 

independentment de les condicions personals, de gènere, d’origen 
social o de les capacitats de les persones.  

- Portar a l'acció pràctiques inclusives: actuar i reflexionar sobre les 
metodologies posades en pràctica i les formes de col·laboració 
entre el professorat, l’alumnat i les famílies. 

 

 Accions: 
- Per a aquest curs es pretén incidir en la inclusió a partir de les 

següents accions: 
 Interrelació entre el professorat de les diferents etapes 

educatives en diferents moments i activitats al llarg del 
curs escolar. 

 Increment de metodologies participatives, tot minimitzant 
les classes magistrals. 
 

Projecte TAC 

 Objectius: 
- Continuar amb la fita d’aconseguir la plena integració de les TIC en 

tots els àmbits i estaments de l’escola. 
- Continuar amb el canvi conceptual i metodològic afavorit per les 

TIC respecte al model educatiu actual. 
- Tenir en compte els tres grans àmbits del projecte: 

 Ensenyament-aprenentatge 
 Gestió Escolar 
 Comunicació 

 Activitats: 
- S’utilitzarà la plataforma habitualment com a eina de comunicació 

interna i amb els pares i mares. 
- S’utilitzarà la pàgina web de l’escola com a eina de comunicació 

externa. 
- Es continuarà a l’ESO amb el projecte EduCat 2.0. A primària i 

infantil es faran activitats de les diferents àrees utilitzant pissarres 
digitals i ordinadors. 
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ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES 

 A més de les ja esmentades en el calendari del curs, es volen crear, 
consolidar i/o modificar les següents activitats pedagògiques: 

- Infantil: 
 Continuar amb el projecte d’interioritat. 
 Continuar el treball amb l’hort escolar. 
 Fomentar la interrelació entre els nens i nens de tota 

l’etapa d’Infantil, amb grups de projectes entre alumnes de 
diferents cursos.  

 Dimecres, dia de fruita. Tota l’etapa d’infantil porta fruita 
per esmorzar els dimecres. 

 Seguir aplicant la metodologia de les intel·ligències 
múltiples i el Treball per Projectes i l’autoavaluació. 

 S’ha iniciat una seqüenciació per treballar l’estimulació 
primerenca i la neuroeducació. 

 Taller de biblioteca a P5, amb l'objectiu que els nens i 
nenes puguin compartir estones de lectura amb les seves 
famílies i així donar un impuls a la lectura. 

 Activitat de les famílies dels nens protagonistes, on un 
familiar del nen fa una activitat amb tota la classe. 

 
- Primària: 

 Participació en el Festival de la Cançó de Claudina (cinquè i 
sisè). 

 Dimecres, dia de fruita. Tota la primària porta fruita per 
esmorzar els dimecres. 

 Seguir aplicant la metodologia de les intel·ligències 
múltiples, Treball Cooperatiu i per Projectes. 

 Projecte interdisciplinari. Aquest any es farà durant el curs 
a tots els cursos de primària. 

 Participació en el Consell d’Infants de la ciutat. 
 Fer algunes unitats didàctiques de Música, Informàtica i 

Plàstica en anglès. 
 Participació en el concurs literari de Jesús Maria “Relato 

Breve”. 
 Projecte d’Interioritat a Cicle Inicial i tercer de primària. 
 Experiència trimestral de padrins lectors de 6è a 1r. 
 Introducció dels escacs a l’aula a cicle superior. 

- ESO: 
 Utilitzar els recursos digitals en les diferents matèries. 
 Treballar amb el material de Science Bits per les Ciències 

Naturals a primer, segon i tercer de l’ESO. 
 Fer algunes unitats didàctiques de Socials i emprenedoria 

en anglès. 
 Participació en el projecte Kabua de conscienciació dels 

joves. 
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 Participació en el concurs Relat Breu del Cangur. 
 Participació en el Festival de la Cançó de Claudina. 
 Promocionar el treball comunitari, especialment a quart 

d’ESO, en diferents activitats com poden ser: 

 Tallers de reforç per alumnat de primària 

 Campanya de Donació de sang 

 Ajuda en els tallers de pintura que es fan per a 
pares i mares 

 Participació en campanyes solidàries 

 Col·laboració en diferents programes de voluntariat 
de la ciutat com LECXIT o el Taller d’Informàtica 
adreçat a les AMPA’s de les escoles del barri. 

 Col·laboració amb diferents entitats de la ciutat 
com Caritas, Casal Buenoyqué, El Gran Recapte, 
etc. 

 Introducció de l’optativa de Robòtica a 2n d’ESO. 
 Introducció de l’optativa de periodisme a 2n d’ESO. 

 

ALTRES ENTITATS RELACIONADES AMB L’ESCOLA 

 
Fundació Glady 

 Aquesta Fundació sense ànim de lucre té per objecte la concessió d’ajuts 
a les tasques docents, educatives, culturals i formatives desenvolupades 
pels centres escolars d’espiritualitat cristiana, i molt especialment del 
centre docent Jesús Maria de Badalona. La Fundació ajuda molt a l’escola, 
resultant imprescindibles les seves aportacions per al manteniment de les 
activitats de l’escola. 

 

Associació d’exalumnes 

 L’Associació d’exalumnes, constituïda legalment, té per objectiu posar en 
contacte antics alumnes de l’escola, facilitant la seva relació amb Jesús 
Maria i entre els mateixos exalumnes. També promociona activitats 
humanitàries i de caràcter social. Els que volen participar-hi es troben 
cada divendres a les 17’30h a l’escola.  
 

Associació de Mares i Pares d’alumnes (AMPA) 

 Els pares i mares d’alumnes i els tutors legals poden associar-se d’acord 
amb la normativa vigent. L’associació de mares i pares d’alumnes (AMPA) 
es regirà pels propis estatuts i per les normes que li siguin d’aplicació com 
a persona jurídica. 

 L’associació col·laborarà amb l’escola per tal de millorar-la. La junta de 
l’associació es reuneix periòdicament i a les seves reunions assisteix la 
directora general de l’escola, amb veu, però sense vot. 

 Habitualment, l’AMPA participa en activitats diverses del centre. També 
organitza activitats de formació per pares i mares. 
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Família Jesús Maria 

 És una associació de laics que viuen l’esperit de Jesús Maria i de la seva 
fundadora Claudina Thevenet i comparteixen les seves vivències. 

 
Caixa ProInfància 

 Aquest projecte social de La Caixa col·labora amb l’escola a través de la 
FECC (Fundació Escola Cristiana de Catalunya) per tal d’afavorir els 
alumnes amb més necessitats de tipus socioeconòmic. Gràcies al seu ajut, 
aquest curs podem tenir un grup d’aula oberta per l’ESO, un grup d’estudi 
assistit, un a Primària i l’altre a l’ESO, grups pel casal d’estiu i altres 
beneficis que repercuteixen directament en els alumnes més desfavorits.  
 

Fundación Juntos Mejor 

 És una organització sense ànim de lucre, amb la qual col·labora 
habitualment la congregació de Jesús Maria i més concretament la nostra 
escola. Treballa a molts països per l’educació i el desenvolupament dels 
més desfavorits, especialment de la infància i de les dones.  


