
 

 

 

 

Col·legi Montserrat 

Cerdanyola del Vallès 

 

Curs 2022-2023 

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 

 

 

 



 
PGA (Pla General Anual) - Curs 2022-23 - Col·legi Montserrat 

 

2 

 

Dades del curs 2022-23 

 

 

Alumnat: 

 

Educació Infantil 

 

P3A 20 

42 

120 

P3B 22 

   

P4A 18 

36 

P4B 18 

   

P5A 21 

42 

P5B 21 

 Classe Curs Etapa 
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Educació Primària 

1r A 27 

53 

101 

313 

1r B 26 

   

2n A 24 

48 

2n B 24 

    

3r A 26 

53 

107 

3r B 27 

   

4t A 26 

53 

4t B 27 

    

5è A 26 

51 

105 

5è B 25 

   

6è A 27 

54 

6è B 27 

 Classe Curs Cicle Etapa 
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Educació Secundària Obligatòria 

1r A 30 

59 

120 

240 

1r B 29 

   

2n A 30 

61 

2n B 31 

    

3r A 30 

59 

120 

3r B 29 

   

4t A 30 61 

 4t B 31 

 Classe Curs Cicle Etapa 

 

Resums globals: 

Ed. Infantil --------------------------------------- 120 

Ed. Primària ------------------------------------ 313 

Ed. Secundària -------------------------------- 240 

Total ---------------------------------------------- 673 

 

Data: octubre 2022 
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Dades del curs 2022-23.   

Equip Directiu: 

   Montserrat González   Directora 
   Lídia Parés     Coord. Pedagògica 
   Ferran Rodríguez    Cap d’Estudis ESO 
   Pedro García     Cap d’Estudis Primària 
   Estela Sastre     Secretària 

Professorat: 

Educació Infantil 

- EI - 

Educació Primària 

- EP - 

Educació Secundària Obligatòria 

- ESO - 

P3A: Sara Oliva 

P3B: Carol Ariño 

1rA: Rosa M. Garreta 

1rB: Esther Fonseca 

1r ESO A: Susanna Vicens 

1r ESO B: Anna Aranda 

P4A: Albertina Albiñana 

P4B:Mertixell Torregrosa 

2nA: Lola Palomares 

2nB: Roser Felip 

2n ESO A: Rafa Fernández 

2n ESO B: Eila Ferrer 

P5A: Susana Redó 

P5B: Cristina Sogués 

3rA: Cesca Felip 

3rB: Elena Díaz 

3r ESO A: Núria Gras 

3r ESO B: Ana Cilleros 

 

4tA: Josep A. Medina 

4t B: Montse Virgili 

4t ESO A: Vanessa Lafite 

4t ESO B: Maria Santanach 

5èA: Helena Crusells 

5èB: Ignasi Alòs 
 

6è A: Pedro Garcia 

6èB: Belén Ramírez 

Altres professors especialistes a Infantil i 
Primària: 
Aina Sastre 
Nahuel Sorli 
M. Àngels Gàlvez 
Ana Mestre 
M. José Gervilla 
Montse Saperas 
Montse Marquès 

 
 
Altres professors especialistes a ESO: 
Antoni Florensa 
Antonio Otero 
Ferran Rodríguez 
Jordi Soria 
Jennifer Ros 
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2.- Objectius pel curs 2022-23 
 
Priorització d’objectius estratègics  
 
El Col·legi Montserrat es planteja uns objectius estratègics per a la millora de la qualitat del servei educatiu en 
tres grans àmbits: l’àmbit acadèmic i pedagògic (millora dels resultats acadèmics), àmbit de convivència i de 
relació (millora de la cohesió social) i àmbit d’organització i funcionament (millora de la gestió). 
 
Àmbit Acadèmic i Pedagògic 
 

1. Millorar els resultats acadèmics dels alumnes. 
2. Impulsar i sistematitzar metodologies manipulatives i actives, treball per projectes i aprenentatge 

cooperatiu. 
3. Afavorir l’assoliment de les competències clau i les competències específiques. 
4. Potenciar la utilització de les noves tecnologies en les diferents àrees. 
5. Potenciar l’ús i aprenentatge del català 
6. Millorar l’ús i aprenentatge de l’anglès a través del science i l’hort escolar 
7. Fomentar el coneixement del nostre entorn proper 
8. Estimular i possibilitar l’educació en valors i i el treball de l’educació emocional. 

 
Àmbit de Convivència i relació 
 

1. Potenciar les estratègies que millorin la convivència en el centre i millorar la cohesió social. 
2. Mantenir actualitzats i promoure els canals de difusió. 

 
  
Àmbit d’organització i funcionament 
 

1. Iniciar l’Estratègia Digital de centre. 
2. Iniciar la preparació i implementació de la LOMLOE. 
3. Millorar la coordinació del professorat i optimitzar al màxim tots els recursos disponibles. 
4. Revisar i actualitzar els documents de centre. 
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Per assolir aquests objectius estratègics es planifiquen i es desenvolupen unes accions i activitats: 

Àmbit Acadèmic i Pedagògic 
 

1. Millorar els resultats acadèmics dels alumnes. 
2. Impulsar i sistematitzar metodologies manipulatives i actives, treball per projectes i aprenentatge 

cooperatiu. 
3. Afavorir l’assoliment de les competències clau i les competències específiques. 
4. Potenciar la utilització de les noves tecnologies en les diferents àrees. 
5. Potenciar l’ús i aprenentatge del català 
6. Millorar l’ús i aprenentatge de l’anglès a través del science i l’hort escolar 
7. Fomentar el coneixement del nostre entorn proper 
8. Estimular i possibilitar l’educació en valors i i el treball de l’educació emocional. 

 
 
 

1. Millorar els resultats acadèmics dels alumnes 

Activitats o línies d’actuació Línies 
d’actuació 

Indicadors d’avaluació Avaluació 
final d’any   

% 

Anàlisi dels resultats acadèmics - Nombre d’alumnes que promocionen 
- Idoneïtat dels resultats de les competències 

bàsiques de 6è i de 4t d’ESO 
- Registre de reunions i sessions de Junta 

d’Avaluació. 
- Inclusió d’aquest punt en Consell Escolar 

 

Anàlisi dels resultats dels alumnes 
NESE i repetidors 

- Seguiment i elaboració dels Plans 
Individualitzats. 

- Reunions d’equip docent. 
- Reunions periòdiques CAD. 
- Reunions periòdiques amb l’EAP. 
- - Reunions amb altres serveis externs. 

 

Anàlisi dels resultats de les proves 
diagnòstiques i de les competències 
bàsiques de 6è i 4t d’ESO. 

- Valoració de les proves diagnòstiques i 
comparació amb els resultats d’avaluació 
de centre i amb altres promocions.  

- Comparació amb les mitjanes de Catalunya 
- Propostes de millora  

 

Iniciar elaboració del PAT - Reunions per cicles i etapes 
- Reunions periòdiques amb l’EAP i altres 

serveis externs 
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RECURSOS HUMANS - Equip Directiu 
- Coordinadora Pedagògica 
- Professionals externs (EAP, CAD...) 

 

RECURSOS MATERIALS - Actes reunions diverses 
- Actes d’avaluació 
- Proves externes (competències bàsiques) 
- Resultats acadèmics 
- Resultats Competències Bàsiques i 

Avaluacions Diagnòstiques. 

 

TEMPORALITZACIÓ Tot el curs  

PAT acabat pel 25-26 

 

 
 

2. Impulsar i sistematitzar metodologies manipulatives i actives, treball per projectes 
i aprenentatge cooperatiu 

Activitats o línies d’actuació Línies 
d’actuació 

Indicadors d’avaluació Avaluació 
final d’any   

% 

Sistematitzar una metodologia més 
manipulativa i activa a l’àrea de 
matemàtiques 

- Acords de cicle i claustre 
- Realització, dins l’aula, d’activitats actives i 

manipulatives setmanals. 
- Utilització de materials manipulatius. 
- Canvis visibles dins les aules. 

 

Consolidació dels tallers per a 
treballar els continguts de forma 
manipulativa. 

- Planificació i realització de tallers. 
- Acords de cicle i de Claustre. 

 

Consolidació de la matèria de 
projectes. 

- Elaboració d’horaris que permetin els 
desdoblaments per treballar per projectes de 
forma interdisciplinar. 

- Acords de cicle i de Claustre  

 

RECURSOS HUMANS - Tot el claustre  

RECURSOS MATERIALS - Recursos matemàtics i materials d’aula. 
- Horaris i graelles organitzatives. 

 

TEMPORALITZACIÓ Tot el curs   
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3. Afavorir l’assoliment de les Competències Clau i les Competències Específiques 

Activitats o línies d’actuació Línies 
d’actuació 

Indicadors d’avaluació Avaluació 
final d’any   

% 

Iniciar la implementació de la 
LOMLOE 

- Distribuir les àrees  i el nou currículum 
(Competències clau i competències 
específiques). 

- Fomentar l’aprenentatge basat en projectes o 
situacions d’aprenentatge. 

- Iniciar-nos en el procés d’avaluació seguint 
els criteris d’avaluació de la LOMLOE per 
assolir les competències específiques. 

 

RECURSOS HUMANS - Tot el claustre de professors  

RECURSOS MATERIALS - Lectura LOMLOE  

TEMPORALITZACIÓ Tot el curs  

Implementació definitiva pel curs 25-26 

 

 
 
 

4. Potenciar la utilització de les noves tecnologies dins l’aula. 

Activitats o línies d’actuació 
Línies d’actuació 

Indicadors d’avaluació Avaluació 
final d’any   % 

Elaboració de la diagnosi de 
centre de l’EDC 

- Eina Selfie i anàlisi dels resultats 
- Document amb propostes de millora o objectius 

en millora de la competència digital de l’escola i 
de la comunitat educativa. 

 

Introducció de les TAC com a 
eina d’ensenyament i 
aprenentatge 

- Ús extensiu de les TAC. 
- Integració en la concreció curricular de les àrees. 
- Reunions de cicle i actes. 
- Organitzar l’ús eficient dels iPads i els 

Chromebooks. 

 

RECURSOS HUMANS - Tot el Claustre 
- Coordinadora TIC 
- Professionals externs (EAP, CAD...) 
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RECURSOS MATERIALS - Actes reunions diverses 
- Actes d’avaluació 
- iPads i Chromebooks 

 

TEMPORALITZACIÓ Tot el curs  

EDC acabada i implementada pel curs 25-26 

 

 
 
 

5. Potenciar l’ús i aprenentatge del català. 

Activitats o línies d’actuació 
Línies d’actuació 

Indicadors d’avaluació Avaluació 
final d’any   % 

Potenciar l’ús de la llengua 
catalana per aprendre i relacionar-
se 

- Procés d’acollida d’alumnes de parla no 
catalana (iniciar elaboració del PAT) 

- Habilitar horaris: Desdoblaments de llengua, 
augment d’hores de llengua catalana en format 
de tallers o xerrades... 

 

RECURSOS HUMANS - Tot el Claustre 
- Coordinadora LIC 
- Projecte LECXIT 

 

RECURSOS MATERIALS - Actes reunions diverses 
- Material semàfor lingüístic 
- Material projecte Lèxcit 
- Altres materials 

 

TEMPORALITZACIÓ Tot el curs   
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6. Potenciar l’ús i aprenentatge de l’anglès a través del science i de l’hort 
escolar 

Activitats o línies d’actuació 
Línies d’actuació 

Indicadors d’avaluació Avaluació 
final d’any   % 

Potenciar l’ús i aprenentatge 
de la llengua anglesa. 

- Creació de l’hort escolar en anglès, l’School Garden 
i afavorir l’assistència i treball de l’hort en tots els 
cursos escolars (primària). 

- Estructurar els horaris amb desdoblaments per 
aprofundir en algunes àrees de la llengua anglesa: 
speakings, listenings, readings.... 

- Preparar l’alumnat de 3r i 4t d’ESO per l’obtenció del 
First Certificate in English oficial (B2 First). 

- Tenir estudiants en pràctiques del projecte Erasmus 
Internship per afavorir un ambient de parla anglesa. 

 

RECURSOS HUMANS - Departament d’anglès 
- Projecte Erasmus Intership 

 

RECURSOS MATERIALS - Actes reunions diverses  

TEMPORALITZACIÓ Tot el curs   

 

7. Fomentar el coneixement del nostre entorn proper 

Activitats o línies d’actuació 
Línies d’actuació 

Indicadors d’avaluació Avaluació final 
d’any   % 

Foment del coneixement del nostre 
entorn proper 

- Introducció de les sortides per l’entorn, per 
cursos, a les programacions. 

- Sortides a l’entorn (registre de sortides 
realitzades). 

- Realitzar alguna activitat a l’aula relacionada 
amb la visita. 

- Activitats de Dinàmica Educativa 

 

RECURSOS HUMANS - Tot el Claustre  

RECURSOS MATERIALS - Actes reunions diverses 
- Dinàmica Educativa 
- Unitats didàctiques 

 

TEMPORALITZACIÓ Tot el curs   
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8. Estimular i possibilitar l’educació en valors i el treball de l’educació 
emocional 

Activitats o línies d’actuació 
Línies d’actuació 

Indicadors d’avaluació Avaluació final 
d’any   % 

Aprofundiment en l’Educació 
emocional 

- Incorporació de l’Educació Emocional als 
horaris per a tots els cursos (primària). 

-  

 

Foment de la reflexió - Treball de la reflexió personal, interpersonal i 
intrapersonal. 

- Iniciació a la Meditació. 

 

RECURSOS HUMANS - Mestra d’Educació Emocional  

RECURSOS MATERIALS - Tallers de reflexió 
- Tallers de meditació 
- Materials d’Educació Emocional 

 

TEMPORALITZACIÓ Tot el curs   

 
 
 
Àmbit de Convivència i relació 
 

1. Potenciar les estratègies que millorin la convivència en el centre i millorar la cohesió social. 
2. Mantenir actualitzats i promoure els canals de difusió. 
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1. Potenciar les estratègies que millorin la convivència en el centre i millorar la 
cohesió social. 

Activitats o línies 
d’actuació Línies 

d’actuació 

Indicadors d’avaluació Avaluació 
final d’any   

% 

Revisió del Pla de 
Convivència 

- Actualització del Pla de Convivència. 
- Introducció d’aquets punt de debat en les reunions i 

assemblees de delegats mensuals de l’escola. Recull 
de propostes de l’alumnat. 

- En les sessions de tutoria i d’Educació Emocional, 
introduir de tant en tant, dinàmiques de grup per 
millorar i afavorir la convivència entre l’alumnat. 

- Participar de tallers externs (per exemple: projecte 
“De tu a tu”  i altres dels Mossos d’Esquadra) 

 

RECURSOS HUMANS - Tot el Claustre 
- Equip Directiu 
- Comissió de Convivència 
- Professionals externs (tallers externs) 

 

RECURSOS MATERIALS - Reunions de claustre 
- Reunions i assemblees de delegats 
- Tallers interns (tutories i educació emocional) 
- Tallers externs 

 

TEMPORALITZACIÓ Tot el curs  

Pla de Convivència revisat i actualitzat definitiu pel curs 25-26 

 

 
 

2. Mantenir actualitzats i promoure els canals de difusió 

Activitats o línies d’actuació Línies 
d’actuació 

Indicadors d’avaluació Avaluació 
final d’any   % 

Foment de l’ús dels canals d’informació 
comuns: web, correu electrònic, agenda 
escolar.... 

- Informació actualitzada i d’interès a la 
pàgina web 

- Ús de l’agenda de l’alumnat 
- Publicació de notícies rellevants a les 

principals xarxes socials. 
- En moments de preinscripcions, activar 

campanya de difusió del projecte 
educatiu. 
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RECURSOS HUMANS - Equip Directiu 
- Administració i persones al servei de la 

comunicació. 
- En campanyes de preinscripció, 

empreses externes 

 

RECURSOS MATERIALS - Web 
- Agendes alumnat 
- Xarxes socials 
- Campanyes específiques de difusió 

 

TEMPORALITZACIÓ Tot el curs   

 
 
Àmbit d’organització i funcionament 
 
 

1. Iniciar l’Estratègia Digital de centre. 
2. Iniciar la preparació i implementació de la LOMLOE. 
3. Millorar la coordinació del professorat i optimitzar al màxim tots els recursos disponibles. 
4. Revisar i actualitzar els documents de centre. 

 
 

1. Iniciar l’Estratègia Digital de Centre 

Activitats o línies d’actuació Línies 
d’actuació 

Indicadors d’avaluació Avaluació 
final d’any   

% 

Elaborar la diagnosi (eina SELFIE) i 
plantejament d’objectius estratègics en la 
Competència Digital del Centre 

- Creació de la Comissió Digital. 
- Creació de l’eina Selfie 
- Passar l’eina Selfie a tota la 

comunicat: equip directiu, professorat 
i alumnat. 

- Extracció i interpretació dels resultats. 
- Diagnosi  
- Plantejament d’objectius EDC 

 

Formació FIC Mentoria Digital. - Calendaritzar 30 hores de formació 
interna de centre 

- Desenvolupar els 4 mòduls de 
formació en totes les seves sessions, 
30h en tot el curs. 
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RECURSOS HUMANS - Almenys el 80% del claustre de 
professorat  

- Coordinadora TIC/Mentora Digital 
- Mentor Digital del CRP 

 

RECURSOS MATERIALS - Eina Selfie 
- Recursos TIC 
- Espai per dur a temre la formació 

 

TEMPORALITZACIÓ Tot el curs   

 
 

2. Iniciar la preparació i implementació de la LOMLOE 

Activitats o línies d’actuació 
Línies d’actuació 

Indicadors d’avaluació Avaluació 
final d’any   % 

Revisar el Decret i actualitzar 
la concreció curricular 

- Resum dels principals canvis a introduir 
- Canvis en l’estructura dels informes trimestrals de 

notes a les famílies. 

 

RECURSOS HUMANS - Tot el claustre, sobretot el professorat de: Educació 
Infantil, 1r, 3r i 5è d’EP i 1r i 3r d’ESO. Almenys el 
80% del claustre de professorat  

- Coordinadora Pedagògica i Equip Directiu 

 

RECURSOS MATERIALS - Actes 
- Infografies i resums de la LOMLOE 
- Informes trimestrals 

 

TEMPORALITZACIÓ Tot el curs 

Implementació definitiva pel curs 25-26 

 

 
 

3. Millorar la coordinació del professorat i optimitzar al màxim tots els recursos 
disponibles. 

Activitats o línies d’actuació 
Línies d’actuació 

Indicadors d’avaluació Avaluació 
final d’any   % 
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Foment del treball en equip i 
participació en la presa de decisions 

- Compliment del calendari  de reunions de 
cicle. 

- Actes de totes les reunions. 
- Realització d’almenys 2 claustres anuals. 

 

Ús de les eines de Google per 
fomentar l’ús compartit de 
documents. 

- Sessions de formació entre iguals destinada al 
funcionament bàsic de les eines google i 
entorn compartit. 

- Ús dels recursos digitals compartits. 

 

Agilitzar les reunions de cicle i de 
claustre 

- Ordre del dia amb antelació 
- Limitació de l’hora d’inici i acabament 
- Dur propostes per escrit 

 

Realització de claustres i formació - Formació a partir de les necessitats 
detectades. 

 

RECURSOS HUMANS - Tot el claustre de professorat  
- Coordinadora TIC 

 

RECURSOS MATERIALS - Actes 
- Recursos TIC 

 

TEMPORALITZACIÓ Tot el curs   

 

4. Revisar i actualitzar els documents de centre. 

Activitats o línies d’actuació Línies 
d’actuació 

Indicadors d’avaluació Avaluació final 
d’any   % 

Revisar i actualitzar el NOFC - Revisió i actualització del NOFC 
- Consens en reunions de cicle i 

claustre. 

 

Revisar i actualitzar el PEC i el Projecte 
Lingüístic 

- Revisió i actualització del NOFC 
- Consens en reunions de cicle i 

claustre. 

 

Iniciar l’elaboració del Protocol d’Acollida 
de nouvinguts 

- Consens en reunions de cicle i 
claustre. 

 

Revisar i actualitzar el Pla de Convicència - Consens en reunions de cicle i 
claustre. 
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RECURSOS HUMANS - Equip Directiu 
- Validació i valoració per part del 

Claustre 

 

RECURSOS MATERIALS - Actes 
- Documents de centre 

 

TEMPORALITZACIÓ Tot el curs 

Finalització curs 25-26 
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4.- Activitats, sortides i excursions generals del Col·legi Montserrat 

 

Sortides i excursions: 

Aquelles sortides relacionades amb els continguts del curs que poden ser de mig dia o del dia sencer (pendent 

d’actualitzar i confirmar): 
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 Activitats culturals: 

Aquelles activitats que es realitzen a Cerdanyola i  que acosten l’alumnat al cinema, teatre, l’art, la música i la dansa.  

La calendarització d’aquestes activitats és la següent: 
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Tallers: 

Treball de les competències transversals: Educació pel medi ambient, Educació Viària... 

 

Colònies escolars: 

 Colònies 

Dates previstes: 14, 15 i 16 de juny de 2022. 

P5 i 1r EP:  La Censada (Santa Margarida de Montbui)  

2n EP i 3r EP:  La Figuera  

4t EP: Llar Talamanca (Talamanca) 

5è EP i  6è EP: Càmping Platja Cambrils 

1r d’ESO:  Alberg Xanascat La Molina 

2n  d’ESO: Alberg Xanascat La Seu d’Urgell 

3r d’ESO: Port Aventura 

 

Del 12 al 16 de juny: 

4t d’ESO: Viatge de fi de curs a París.  
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 Calendari de festius i dies de lliure disposició 
 

HORARI ESCOLAR 

L’horari escolar habitual de l'alumnat és:  

MATINS: de 9 a 13 hores.     

TARDES: de 15 a 17 hores.    

Per a tot l'alumnat que ho necessiti l’escola ofereix un servei de canguratge des de les 7.30 h del matí i per la tarda fins 

les 18h. 

 

VACANCES ESCOLARS 

 

Nadal: del 22 al 8 de gener (ambdós inclosos) 

Setmana Santa: de l'3 al 10 d'abril (ambdós inclosos) 

Estiu: 20 de juny últim dia de curs per l’ESO i  

          22 de juny últim dia de curs per Educació Infantil i Primària 

 

FESTES LOCALS 

 

11 de novembre: sant Martí (Festa local) 

8 de maig: Roser de maig (Festa local) 

 

DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ 

 

31 d'octubre (pont de Tots Sants) 

9 de desembre (pont de la Puríssima) 

20 de febrer (Dilluns de Carnaval) 

29 de maig (Pasqua Florida o 2a Pasqua) 

 

 

Aprovat per l’Equip Directiu, el 20 de juliol de 2022 

Aprovat pel Consell Escolar, el 8 de juny de 2022 

Pla revisat pel Consell Escolar  a l’octubre de 2022 



 
PGA (Pla General Anual) - Curs 2022-23 - Col·legi Montserrat 

 

27 

Informació actualitzada a 13 d’octubre de 2022 


