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1.  PRESENTACIÓ 

 Aquesta programació s’ha elaborat segons:  

● La Resolució conjunta del conseller d’educació i Universitat i Recerca i la            

conselleria de Salut i Consum, de 25 de setembre de 2020, sobre les mesures              

excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i organització i funcionament          
per fer front a la cris sanitària per la COVID-19. 

● La memòria del curs passat (2019/20). 
● Les aportacions del Claustre de Professors. 
● Les aportacions del Consell Escolar. 
● El caràcter propi d’un Centre Catòlic/ Agustinià. 

 Intenta garantir:  

● El desenvolupament de totes les activitats educatives per a la consecució dels            
objectius programats. 

● El correcte exercici de les competències dels distints òrgans de govern i la             

coordinació docent . 
● La participació de tots els elements de la Comunitat Educativa. 
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2. DIAGNÒSTIC INICIAL 
 

 

La Programació General, un cop preparada i valorada, és la nostra eina per aconseguir              
una educació de qualitat, mitjançant la nostra tasca docent, i serà un pla d’assessorament              

per a tots els membres de la nostra comunitat. 
 

Aquesta programació serà flexible, i podrà ser modificada o adequada al ritme            
d’aprenentatge dels alumnes, o a qualsevol circumstància que ho faci necessari. 
 

El seu conjunt ha estat valorat i aprovat pel Consell Escolar. 
 

 

2.1 Modificacions del context del centre 
 

Degut a la pandèmia que va començar dia 13 de Març del curs passat, es comença el nou                  

curs dins una nova normalitat. S’ha començat el curs en l’escenari B com quedava              
estipulat al pla de contingència. Una situació recomanada des de la Conselleria amb les              

següents característiques: 
 

● Un escenari que prioritza la creació de grups estables fins a 4rt r primària. Per               

poder dur a terme aquests grups, s’ha ampliat la plantilla oferint 36 hores a              

infantil/primària i 12 hores a l’ESO. 
 

● Es valora molt la importància de l’àmbit emocional de tot l’alumnat. Per tant, es              
comença amb una unitat zero on es fa la primera valoració de l’estat emocional. 

 

● L’horari de la jornada escolar serà el següent: 
Infantil i primària (mesos de setembre, juny i divendres): 9 a 14h. 

Infantil i primària (resta del curs): 9 a 12h i de 15 a 17h. 
Secundària: 8 a 14h.  

 

● 3r i 4t d’ESO queden dividits en dos grups cadascun, sent la presencialitat en              
dies alterns. Els dies que no acudeixen al centre segueixen la jornada escolar             

mitjançant VC en directe amb la seva aula.  
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● Destacar també les transformacions realitzades al centre per poder complir el           
protocol sanitari recomanat des dels estaments públics. Des de la senyalització           

d’entrades i sortides, adaptació de les aules, col·locació de diferents infografies           
informatives als llocs de pas i les aules, col·locació de punts de neteja de mans a                

les entrades i sortides… 

 
● En el currículum escolar es dissenyaran i implementaran activitats d’educació          

per la salut que inclouen les mesures de promoció, prevenció i protecció de la              
salut davant la COVID-19, per fer dels alumnes agents actius en la millora de la               

salut de la comunitat educativa. 

 
● Així mateix, aquestes activitats s'han d’incloure de manera transversal en els           

programes i activitats de promoció i d’educació per la salut que ja es venen              
realitzant al centre educatiu, de manera que es pugui treballar de manera integral             

la salut. 

 
● El centre continua treballant amb els dispositius digitals (IPad) des de quart de             

primària fins a 1r d’ ESO. Després de l’experiència viscuda durant el confinament,             
hem pogut observar la importància que té treballar amb aquests dispositius. 

 

● Aquest curs es seguiran treballant les metodologies actives sempre que les           
condicions actuals ho permetin. 

 
● Afavorirà l’educació emocional i les intel·ligències múltiples, a través de        

l’aprenentatge cooperatiu adaptat a les mesures de seguretat (usant dispositius          

mòbils) i a través de les metodologies diàries d’aula. Esdevé una eina, no sols per               
fomentar aprenentatge, sinó també la convivència. 

 

● El canvi metodològic du implícit un canvi en l’avaluació. A principi de curs es              
realitza una avaluació inicial que ens permet descobrir el punt partida dels alumnes             

tenint en compte que els alumnes van estar confinats durant tercer trimestre i es              

tindran en compte els objectius i continguts no treballats durant el curs passat. Es              
continuarà, per tant, utilitzant noves eines d’avaluació: rúbriques, portfoli, coteig,          

l’autoavaluació i coevaluació entre iguals i proves d’avaluació tradicionals.  
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● Per tal d’afavorir la comunicació família-escola es procedirà a l’activació del recurs  
gestib per a famílies davant els resultats positius obtinguts a l’etapa d’ESO. Al             

mateix temps esdevé una proposta inclosa dintre del projecte ecoambiental que es            
contribueix a la reducció progressiva de residus. 

 

● Durant aquest curs 2020-21 continuarem amb l’ús de dispositius mòbils a les            

aules a partir de 4t de primària fins a 1r d’ESO com eina complementaria              
d’aprenentatge. 

 

Aquesta tecnologia presenta algunes avantatges a l’aula com 
 

● Fomenta la metodologia de l’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP). 

● Facilita l’adquisició de determinades habilitats.  
● Fomenta la interacció i la comunicació.  

● Fomenta el treball cooperatiu i col·laboratiu mitjançant la distribució de tasques.  
● Fomenta la comunicació sincrònica (intercanvi d'informació per la xaxa a temps           

real) i asincrònica (comunicació entre persones quan no existeix una coincidencia           

temporal).  
● Permet la publicació immediata de continguts. 

● Augment de la motivació: hi ha una predisposició més receptiva per l’aprenentatge.  
● Augmenta la concentració i creativitat: amb aquesta eina de treball els alumnes            

aprenen jugant, a la vegada que accedeixen als coneixement de forma ràpida,            

augmentant la concentració, la creativitat i l’interès per aprendre.  
● Accessibilitat: existeixen moltes eines d’ús gratuïtes.  

● Eines de google: gmail corporatiu, classroom, drive, meet... 
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2.2.- Principals conclusions globals extretes de la memòria del curs anterior com a             
propostes de millora 
 

 

➔ Continuar emprant plataformes digitals i potenciar la competència digital dels          
alumnes.  

 

➔ Redistribuir els espais del centre en base a les instruccions de la COVID-19. 
 

➔ La detecció de determinades situacions provocades pel confinament, ha provocat          
la necessitat de crear determinades dinàmiques per tractar de donar-hi resposta.           

Tant a nivell acadèmic com a nivell sobretot emocional. 

 
➔ A nivell acadèmic els traspassos de cursos valoraran les necessitats plantejades           

durant els darrers mesos. A l’elaboració de materials pel curs que es comença ja              
s’ha tingut en compte. Partirem d’una unitat zero.  

 

➔ Uns dels eixos transversals que es treballaran de manera més explícita serà            
l’educació per la salut. 

 
➔ Donar continuïtat a les metodologies actives a tots el cursos adaptant-les a les             

mesures de seguretat establertes. 

 
➔ Donar prioritat a reforçar els continguts no treballats el curs anterior. 

 
➔ Treballar l’Educació Emocional i fomentar la cultura de l’esforç. 

 

➔ Coordinació horitzontal i vertical entre els membres del claustre. 
 

 
 

Les propostes de millora van enllaçades amb el objectius acadèmics, pedagògics,           

organitzatius i de gestió. 
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3. OBJECTIUS ESPECÍFICS PER AL CURS 
 

 

En aquest apartat diferenciem dos punts: 
 

- Els relacionats amb el rendiment acadèmic de l’alumnat. 

 

- Els relacionats amb altres objectius d’àmbit pedagògic, organitzatiu i de gestió. 
 

3.1 Objectius relacionats amb el rendiment acadèmic de l’alumnat i mesures           
adoptades per a la seva consecució. 
 

 
 
s 
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ETAPA OBJECTIU PROPOSAT MESURES PROPOSADES 

EDUCACIÓ 
INFANTIL 

Aconseguir un grau de maduresa 
adequat per promocionar a 
primària.  
 
Adquisició de nous hàbits 
saludables personals.  

Atenció individualitzada.  
 
Adquisició d’hàbits. Rutines, 
pautes, autonomia i educació per a 
la salut.  

EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA 

Adquirir les competències 
bàsiques d’etapa.  
 
Adquisició de nous hàbits 
saludables personals. 

Continuar amb metodologies 
actives.  
 
Potenciar un bon ús de les TIC. 
 
Treballar les emocions. 
 
Introduir l’alumnat en les eines que 
ofereix google suites.  
 
Adquisició d’hàbits. Rutines, 
pautes, autonomia i educació per a 
la salut.  

EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA 

Aconseguir que tot l’alumnat 
promocioni i tituli.  
 
Adquisició de nous hàbits 
saludables personals. 

Continuar amb metodologies 
actives.  
 
Potenciar un bon ús de les TIC i 
les xarxes socials.  
 
Treball de les emocions.  
 
Potenciar l’aprenentatge i l’ús de 
les eines de google suites.  
 
Educació per la salut..  



 
 

 

 

● Els aspectes bàsics que ha d’incloure l’educació per la salut en relació a la              
COVID-19: símptomes, mesures de distància física i limitació de contactes,          

higiene de mans, higiene respiratòria i resta de mesures de protecció individual,            

ús adequat de la mascareta, consciència de la interdependència entre els éssers            
humans i l’entorn i foment de la corresponsabilitat en la salut pròpia i en la salut                

dels altres. 
 

3.2 Objectius relacionats amb altres objectius d’àmbit pedagògic i organitzatiu i de            
gestió i mesures adoptades per a la seva consecució. 
 

3.2.1 Àmbit pedagògic 
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OBJECTIUS GENERALS OBJECTIUS ESPECÍFICS ACCIONS 

Millorar el rendiment 
acadèmic dels alumnes.  

Millorar el programa de reforç 
educatiu per alumnat NEE i 
NESE.  

Elaborar un Pla d’Actuació 
anual del Departament 
d’Orientació i de Suport. 
 
Suport dins l’aula potenciant la 
inclusió dels alumnes.  
 
Establir bona coordinació entre 
tutor, equipo de suport i equip 
psicopedagògic per fer les 
ACS. 
 
Ajudar al professorat a realitzar 
adaptacions no significatives a 
aquells alumnes que ho 
necessiten.  

Reforçar la competència lectora. Espais de lectura a educació 
infantil.  
 
Ús de la biblioteca per a 
pràctiques relacionades amb la 
potenciació de la lectura.  
 
Realitzar mitja hora de lectura 
diària  a les aules.  
 
Participació en certàmens i 
concursos que potenciïn el 
gust per llegir i per escriure. 
 
Ampliar i renovar la dotació de 
llibres.  
 
Visita a la biblioteca municipal.  
 
Oferir un servei de préstec de 



 
 

 

Àmbit organitzatiu  
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llibres pel cap de setmana.  

Millorar els resultats a l’àrea de 
matemàtiques. 

 

Millorar i potenciar els resultats 
de la llengua catalana. 

 

Continuar amb la 
introducció de canvis 
metodològics que 
afavoreixin el procés 
d’ensenyament-aprenentatg
e 

Consolidar el treball cooperatiu 
a nivell de centre. 

Revisar i actualitzar les 
programacions didàctiques i 
d’aula.  

Fomentar el canvi 
d’experiències entre nivells i 
entre altres centres. 

 

.Aplicar metodologies 
innovadores per a 
l’aprenentatge.  

Augmentar l’ús de les noves 
tecnologies dins la pràctica 
docent 

Impulsar l’ús de les TIC.  Formar al professorat.  Creació de grups de formació 
entre el claustre.  
 
Formació externa en 
aplicacions digitals.  

Treballar la inteligencia 
emocional.  

Formar al professorat.  Dinàmiques de cohesió de 
grup.  
 
Treballar dels softs skills.  

Adquisició de nous hàbits 
saludables personals.  

 Educació per la salut.  

OBJECTIUS GENERALS OBJECTIUS ESPECÍFICS ACCIONS 

Potenciar la coordinació per 
tal de millorar la línia comú del 
centre.  

Incrementar el nombre de 
reunions interetapa al llarg del 
curs.  

Fer una reunió interetapa per 
traspàs d’informació i unificar 
criteris.  

Revisar els criteris d’avaluació 
de cada àrea. Facilitat una 
còpia al professorat nou.  

Deixar constància per escrit 
dels acords presos.  

Acordar criteris de correcció 
de les proves internes i revisar 
els resultats.  

Elaboració, revisió i 
actualització dels principals 
documents del centre.  

Organització de l’equip directiu 
per a la renovació de la 
documentació.  

 

Presentar els documents 
elaborats al claustre.  

 

Millorar la convivència entre 
alumnes 

Consolidació d’activitats 
iniciades per a millorar la 

Continuar amb els plans i 
projectes ja iniciats.  



 
 

 
Àmbit de gestió 
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convivència.   
Ús d’agents externs: policia 
tutor i educadors socials del 
municipi.  

 Acompanyar al nou i antic 
professorat en la utilització de 
pràctiques restauratives.  

Formació entre companys.  
 
Dedicar unes hores mensuals 
a aquesta pràctica.  

Reconèixer les funcions de 
cada membre de la comunitat 
educativa.  

 Anomenar les funcions de 
cada membre.  
 
Establir un calendari de 
reunions.  

OBJECTIUS GENERALS OBJECTIUS ESPECÍFICS ACCIONS 

Agilització i modernització de 
les eines de comunicació amb 
les famílies.  

Promocionar i millorar les vies de 
comunicació família-centre 
(facebook, web del centre). 

Animar al professorat a 
crear continguts per a les 
plataformes.  

Introduir noves xarxes socials per a 
establir comunicació amb les 
famílies.  
 

Crear un instagram de 
l’escola i fer publicacions 
de forma periòdica.  
Crear blogs d’aules.  

Fer partícip a la família del día 
a día a l’aula. 

 
 

Familia protagonista.  
Tallers de pares a infantil 
i primària.  
Portes obertes.  
Diades.  

Promoure una projecció 
exterior positiva.  

Millorar la coordinació entre APIMA 
i centre.  
 
Participar en convocatòries de 
premis locals.  
 
Promocionar programes i projectes 
a les xarxes socials.  

 

Crear un clima educatiu que 
afavoreix l’educació en valors 
cristians.  

Millorar la coordinació entre equip 
directiu i l'equip de pastoral en 
tallers i activitats.  
 
Cercar la implicació del professorat 
i de l’alumnat en les activitats 
proposades des de pastoral.  

Organització de 
convivències amb 
temàtiques que motiven 
als nostres alumnes.  

Cercar la implicació del professorat 
i de l’alumnat en les activitats 
proposades des de pastoral. 

 

Participar en campanyes solidàries:  



 
 

 

Àmbit de titularitat del centre.  
 

 
 

12 

Domund, berenar solidari…  

Fomentar la cultura en valors.  Desenvolupar en el 
alumnat totes les 
competències 
necessàries per al seu 
futur.  
Afavorir una convivència 
respectuosa.  

Optimitzar i millorar els 
recursos digitals del centre.  

 Crear un inventari dels 
dispositius del centre. 
 
Fer un llistat de tot allò 
que s’ha 
d’arreglar/millorar.  

Fer un bon aprofitament dels 
espais del centre.  

 Respectar i millorar els 
espais creats pels grups 
estables.  

Objectius 

- Oferir una visió cristiana de la vida, que sigui operant en l'ésser i fer diari de l'escola, on                  
s'impliquin tots els agents que participen en la tasca educativa (germanes, professors,            
alumnes, pares de família, personal no docent). 

- Fer del nostre centre educatiu un lloc d'evangelització i compromís social que            
desenvolupi la seva activitat evangelitzadora en consonància amb l'Església i amb el            
carisma de les Agustines Germanes de l'Empar. 

- Oferir espais, recursos i temps que facilitin la vivència i la trobada personal i comunitari               
amb Déu, sobretot en els temps forts de l'any litúrgic (advent, nadal, quaresma i pasqua);               
i que fomentin la devoció i l'amor a la Mare de Déu, especialment en el mes de maig. 

- Promoure la participació activa i responsable del professorat i de l'alumnat en la pastoral              
de l'escola. 

- Donar a conèixer l'espiritualitat agustiniana i el carisma de la Congregació promovent la             
vivència dels seus valors. 

- Despertar en els nostres alumnes la sensibilitat per la justícia social, promovent la seva               
implicació a través de la participació activa en les diferents activitats i campanyes que es               
realitzen des de l'Església, l'ONG agustiniana i la congregació a favor dels més             
desfavorits. 

- Oferir l'oportunitat de preparar-se per a la recepció dels sagraments (baptisme, primera            
comunió, confirmació), així com també l'acompanyament en el procés d'enfortiment i           
maduració de la fe. 

- Preparar els alumnes perquè s'incorporin a la comunitat eclesial, i en ella i des d'ella               
puguin seguir aprofundint, vivint i celebrant la fe.  

- Donar a conèixer als joves les diferents vocacions de la vida cristiana i acompanyar-los              
en el seu procés de discerniment 



 
 

 

 4. ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE 
 
4.1. Calendari escolar 

 
 

4.2.  Horari general del centre i tutors de grups. 
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Grup P3 (Beatriz Pitarch) 

 Setembre i Juny D’Octubre fins a maig 

Lloc entrada i sortida Hora 
d’entrada 

Hora de  
sortida 

Hora 
d’entrada 

Hora de  
sortida 

Porta d’accés entrada de    

vehicles 

9h 13:45h 9h 

15h 

12:45h 

16:45h 
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Grup Mixt P3/P4 (Ana de Juan) 

 Setembre i Juny D’Octubre fins a maig 

Lloc entrada i sortida Hora 
d’entrada 

Hora de  
sortida 

Hora 
d’entrada 

Hora de  
sortida 

Porta d’accés entrada de    

vehicles 
9:10h 13:50h 9:10h 

15:10h 

12:50h 

16:50h 

Grup Mixt P4/P5 (Neus Prats) 

 Setembre i Juny D’Octubre fins a maig 

Lloc entrada i sortida Hora 
d’entrada 

Hora de  
sortida 

Hora 
d’entrada 

Hora de  
sortida 

Porta d’accés entrada de    

vehicles 
9:15h 13:55h 9:15h 

15:15h 

12:55h 

16:55h 

Grup P5 (Lourdes Torres) 

 Setembre i Juny D’Octubre fins a maig 

Lloc entrada i sortida Hora 
d’entrada 

Hora de  
sortida 

Hora 
d’entrada 

Hora de  
sortida 

Porta d’accés entrada de    

vehicles 
9:20h 14h 9:20h 

15:20h 

13h 

17h 

1r Educació Primària (Els dos grups) (1rA- Teresa López / 1rB Bartolome Marí) 

 Setembre i Juny D’Octubre fins a maig 

Lloc entrada i sortida Hora 
d’entrada 

Hora de  
sortida 

Hora 
d’entrada 

Hora de  
sortida 

Porta principal 9h 13:40h 9h 

15h 

12:40h 

16:40h 
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2n Educació Primària (Antonia Costa) 

 Setembre i Juny D’Octubre fins a maig 

Lloc entrada i sortida Hora 
d’entrada 

Hora de  
sortida 

Hora 
d’entrada 

Hora de  
sortida 

Porta principal 9:10h 13:45h 9:10h 

15:10h 

12:45h 

16:45h 

G1 - 3r/4rt primària (Juan José Cardona) 

 Setembre i Juny D’Octubre fins a maig 

Lloc entrada i sortida Hora 
d’entrada 

Hora de  
sortida 

Hora 
d’entrada 

Hora de  
sortida 

Porta principal 9:15h 13:50h 9:15h 

15:15h 

12:50h 

16:50h 

G2 - 3r/4rt primària (Paco Marí) 

 Setembre i Juny D’Octubre fins a maig 

Lloc entrada i sortida Hora 
d’entrada 

Hora de  
sortida 

Hora 
d’entrada 

Hora de  
sortida 

Porta principal 9:20h 13:55h 9:20h 

15:20h 

12:55h 

16:55h 

G3 - 3r/4rt primària (Ana Galera) 

 Setembre i Juny D’Octubre fins a maig 

Lloc entrada i sortida Hora 
d’entrada 

Hora de  
sortida 

Hora 
d’entrada 

Hora de  
sortida 

Porta principal 9:25h 14h 9:25h 

15:25h 

13h 

17h 



 
 

 

 

 

L’esbarjo dels alumnes d’Educació Infantil,     

Primària i d’Educació Secundària té una durada       
de 30 minuts al pati. Es situarà en les hores          

centrals de la jornada lectiva. Les sessions       
d’educació física es realitzaran a les hores       

establertes a l’horari lectiu a les mateixes zones        

on es du a terme l’esbarjo. 
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5è Educació Primària (Paco Quirós) 

 Setembre i Juny D’Octubre fins a maig 

Lloc entrada i sortida Hora 
d’entrada 

Hora de  
sortida 

Hora 
d’entrada 

Hora de  
sortida 

Avenida Vicente Serra 9:10h 13:45h 9:10h 

15:10h 

12:45h 

17h 

6è Educació Primària (els dos grups) (6è A Iván Domenech - 6è B Cris Escandell) 

 Setembre i Juny D’Octubre fins a maig 

Lloc entrada i sortida Hora 
d’entrada 

Hora de  
sortida 

Hora 
d’entrada 

Hora de  
sortida 

Avenida Vicente Serra 9h 13:40h 9h 

15h 

12:40h 

16:55h 

SECUNDARIA  

 Entrada Sortida 

1r ESO (Noemí Motos /     
Laura Belmonte) 

8:15h 13:45h 

2n ESO (Inma Lara /     
Andrea Herrera) 

8:10h 13:50h 

3r ESO (Eulàlia Noguera /     
Lluís de la Osa) 

8:05h 13:55h 

4rt ESO (Ana Prats /     
Sergio Costa) 

8h 14h 



 
 

El pati es dividirà en diferents zones per poder complir les mesures establertes             
per inspecció educativa com es pot observar a la imatge de la dreta. 

La distribució d’hores i llocs de patis és la següent: 

 
A educació infantil i primària la guàrdia dels patis la realitzarà el tutor de grup i a                 

secundària es farà de manera rotatòria entre tot el professorat.  
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Curs Hora Lloc 

P3 10 a 10:30h A 

P3/P4 10 a 10:30h B 

P4/P5 10 a 10:30h C 

P5 10 a 10:30h E 

1r A 10:30 a 11h A 

1r B 10:30 a 11h B 

2n  10:30 a 11h E 

G1 10:30 a 11h C 

G2 10:30 a 11h D 

G3 11 a 11:30h  A 

5è  11 a 11:30h  B 

6èA  11 a 11:30h  C 

6èB  11 a 11:30h  D 

1r ESO A 11:30 a 12h A 

1r ESO B 11:30 a 12h B 

2n ESO A 11:30 a 12h C 

2n ESO B 11:30 a 12h D 

3r ESO 11:30 a 12h E 

4rt ESO 11:30 a 12h F 



 
 

4.3. Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris del centre (alumnat i            
professorat) 
 

Educació Infantil: 
 

● Afavorir la socialització. 

● Activitats amb una base globalitzadora. 

● Seguiment de rutines predeterminades. 
● Característiques del grup d’alumnes. 

● Activitats per satisfer les necessitats bàsiques dels alumnes. (fisiològiques,         
afectives, d’autonomia personal, de socialització...) 

● Figura de mestre referent. 
 

Educació Primària: 
 

● S’ha intentat combinar les àrees de major intensitat amb les de menys, per així,              

fonamentalment, contribuir al desenvolupament de les capacitats de comunicació,         
pensament lògic i coneixement de l’entorn natural i social que envolta a l’alumne. 

● També s’ha mirat que sigui flexible per poder adaptar els processos d’ensenyament            

als ritmes de desenvolupament i aprenentatge propi de cada nin. Es fomenta la             
flexibilització horària ja que hi ha un mestre referent. Amb la finalitat d’introduir             

dinàmiques de treball més interactives i no marcades per un registre horari massa             
delimitat. 

 

Educació Secundària Obligatòria: 
 

● Procurarem no carregar els dies de matèries denses, sinó distribuir-les a raó de             

dues o tres cada dia i combinar-les amb altres més a manco laxes, a fi d’aconseguir                
una major atenció dels alumnes, un millor desenvolupament del seu procés           

cognitiu, així com una millor predisposició vers la jornada escolar, una major            

capacitat de feina dins la classe i una millor distribució dels deures per fer a casa.                
Adequació amb les necessitats del professorat del cicle. 

● Al present curs hem iniciat desdoblant els 4 grups d’ESO. L’escenari és de             
semipresencialitat a partir de tercer curs i hem optat per organitzar l’assistència en             

dies alterns, seguint les classes per videoconferència en directe, de manera           

sincrónica. 
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Criteris d'organització d’hores complementàries dels professors. 

Els professors reparteixen les hores complementàries entre: 

●     L’hora setmanal de tutoria amb els pares/mares. 

●     Reunions de claustre de professors. 

●     Reunions de cicle quinzenals, reunions de departaments. 

● Reunions de comissió de seguiment de resultats IAQSE (si s’escau), del Pla de              
Convivència, del Projecte Lingüístic,... 

●     Reunions de Pastoral. 

●     Reunions de grups de treball per desenvolupar projectes i objectius específics. 

●     Sessions d’avaluació. 

●     Cursets de formació al centre. 

●     Jornades d’acollida amb els pares a principi de curs. 

●     Preparació de les programacions, activitats i altres. 

4.4. Calendari de reunions i avaluacions 

Claustre d’avaluació: 
 

 
Reunions del claustre: 

● Reunions d’equip directiu: primer i tercer dilluns de cada mes a les 14h i tots               
els dimarts de 12 a 13h (i sempre que sigui necessari). 

 

● Reunions de cicle / permanencia / formació d’infantil i primària seran el            
primer i tercer dilluns de cada mes a les 17:00h. 
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Trimestre Educació infantil Educació primària Educació secundària 

Primer 18/12/20 18/12/20 18/12/20 

Segon 26/03/21 26/03/21 26/03/21 

Tercer 18/06/21 18/06/21 18/06/21 



 
 

● Reunions d’etapa / permanència / formació ESO: primer i tercer dilluns lectiu            
de cada mes a les 16:00 h. 

 
● Reunions de comissió de convivència: amb una freqüència trimestral. 

 

● Reunions del consell escolar: amb una freqüència trimestral (i sempre que           
sigui necessari). 

 
● Reunions del departament d’orientació amb direcció: primer dimarts de         

cada mes a les 12 h. 

 
● Reunions de l’equip de Pastoral: cada dilluns a les 10:00h. 

 
Les reunions es realitzaran sempre que sigui possible de manera telemàtica.           

En el cas que es realitzi una reunió presencial es respectarà la distància de              

seguretat i les mesures higièniques recomanades. 
Es realitzarà un acta de totes les reunions.  

 
Reunions de pares: 
 
Les reunions de pares es realitzaran principalment de forma telemàtica: els tutors            
s'encarregaran d’enviar un enllaç de google meet a través de google calendar als pares.  

En cas de causa justificada, la reunió es podrà fer de forma presencial, dins del centre                
però a l’aire lliure o a un espai molt ventilat, amb les distàncies de seguretat recomanades                

i amb l’ús de mascareta obligatori.  

 
Aquest any s’han realitzat totes les reunions d’inici de curs de forma telemàtica (excepte              

els pares d’educació infantil 3 anys i primer de primària que es va organitzar al pati i amb                  
les distàncies reconomadades i amb l‘ús de mascareta) i va acudir a totes elles l’equip  

directiu per a presentar-se (aquest any hi ha nova directora i caps d’estudis de primària i                

secundària) i per donar tranquil·litat a les famílies sobre les mesures que es duran a terme                
amb la situació generada pel COVID19. 

 
L’entrega de notes es realitzarà de forma telemàtica a través del GESTIB per evitar              

aglomeracions al centre, però es recomana als tutors realitzar una reunió telemàtica amb             

els pares per poder realitzar un seguiment dels seus fills.  
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A més, es podran establir totes les reunions de seguiment adients tant per part de la                
família com per part del tutor per poder atendre les necessitats dels nostres alumnes, tant               

individuals com grupals.  
 

 

4.5. Periodicitat i organització de les entrevistes individuals i les reunions           
col·lectives amb les famílies. 
 

Per respectar la seguretat implantada a l’escola, s’atendrà als pares amb cita prèvia, per              

telèfon o per mitjans digitals flexibilitzant l’horari de tutoria 
 

L’horari per a realitzar les tutories a infantil i a primària són els dimarts de 17 a 18h i                   

s’atendran sota cita prèvia.  
 

Els horaris d’atenció a pares de secundària ve establert per cada tutor individual i grupal i                
s’atendran sota cita prèvia. 
 

4.6. Mesures per a l’optimització i l’aprofitament dels espais i recursos 
 

El fet d’haver hagut de implementar l’escenari B, ha fet que s’hagin hagut d’habilitar nous               
espais, optimitzant els espais del centre, modificant els espais comuns. 

 
La repartició d’aules del curs actual és la següent (en relació a les aules que estaven                

assignades el curs passat): 
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Curs Aula 

P3 Aula P3 

P3/P4 Aula de psicomotricitat 

P4/P5 Aula P4 

P5 Aula P5 

1rA Aula 1r primària 

1rB Aula 4rt primària 

2n Aula 2n primària 

G1 Aula 3r primària 



 
 

 

4.7. Estat de les instal·lacions i equipaments 
 

La direcció titular es preocupa pel bon estat de les diferents instal·lacions durant tot el               

curs. Periòdicament a l’estiu es realitzen proves per determinar l’estat de conservació dels             
edificis i zones comuns i de pas. S’aprofita aquest període estival per fer alguna obra, si                

s’escau i fer un manteniment més específic, com és: pintar façanes, envernissar finestres,             

sòcols, portes i revisar l’estat de l’equipament esportiu (porteries, cistelles..) 

Per aquest curs, donada la pandèmia de la COVID, s’han previst grans inversions en              

mesures de protecció, seguretat, condicionament i habilitació d’instal·lacions. 

S’han habilitat com a aules: 

- El saló d’actes: s’ha adaptat com aula de 4t ESO.  

- El gimnàs s’ha convertit en menjador amb sales separades per cortines           
plastificades. 

- L’aula de tecnologia, la d’informàtica i el laboratori de física i química s’han convertit              
en aules. 

- S’han comprat ordinadors portàtils, projectors, micros, càmeres per retransmitir en          

directe (in straeming) les sessions lectives dels grups semipresencials i d’aquells           
alumnes que estiguin confinats, així com una millora en la red Wifi i els servidors. 
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G2 Aula música 

G3 Aula suport 

5è Aula de 6è de primària 

6èA Aula 5è primària 

6èB Aula de tecnologia 

1r ESO A Aula de 4rt ESO 

1r ESO B Aula de 3r ESO 

2r ESO A Aula d’optativa 

2r ESO B Aula de 1r ESO 

3r ESO  Aula 3r ESO 

4rt ESO  Aula magna 

Suport Laboratori 



 
 

- S’ha contractat una empresa per portar a terme els plànols de tots els edificis, saber               
els m² de cada aula i poder calcular el seu aforament màxim. 

- S’han comprat carros i fonts hermètiques per traslladar el dinar al menjadors i             
aules. 

- S’han reposat els aparells d’aire condicionat vells i s’han revisat els filtres dels             

altres. 
- S’ha comprat material desinfectant (sabó, gel hidroalcohòlic i biocides), papareres          

amb tapes i pedals, termòmetres digitals, mampares, alfombres per a les diferents            
entrades on desinfectar el calçat, dispensadors de paper secant i de gel            

hidroalcohólic entre el altres. 

- També es preveu instal·lar medidors de CO² i purificadors d’aire a totes les aules i               
el menjador. 

 
 

5. PLA PER A L’AVALUACIÓ, SEGUIMENT I VALORACIÓ DELS         
RESULTATS ACADÈMICS 
 
La supervisió i la qualitat de l'avaluació són una responsabilitat compartida per tot el              

professorat. La finalitat d'aquest Pla és que hi hagi una reflexió sobre la necessitat de               

millora i una planificació coordinada de les accions necessàries.  
 

Des de l'Equip Directiu, impulsarem les següents actuacions:  
 

a).-Coordinació i supervisió de les sessions d’avaluació dels equips docents.  

 
b).-Revisió dels acords de les sessions d’avaluació i recopilació posterior de les dades             

disponibles sobre els resultats de cada avaluació.  
 

c).-Anàlisi i valoració inicial de tots els resultats del centre, els més i els menys               

satisfactoris en relació als resultats globals de l’illa pròpia o de les Illes Balears, i en relació                 
a resultats d’avaluacions anteriors. 

 
d).-Seguiment de les sessions de valoració dels resultats de les diferents etapes.  

 

e).-Reunió de tutors/es, prèvia i preparatòria de les sessions de valoració dels equips             
docents, i posterior per a concloure les valoracions, conclusions i mesures a adoptar.  
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f).-Revisió de les actes de les sessions de valoració dels òrgans de coordinació docent.  
 

g).-Convocatòria dels òrgans col·legiats oportuns (claustre...).  
 

h).-Establiment de mecanismes de seguiment i valoració dels acords i de les mesures             

adoptades a tots els nivells durant els períodes següents.  
 

i).-Establiment dels continguts i dels mecanismes d’informació a alumnes i famílies. 
 

Control del procés d'avaluació dels alumnes i anàlisi dels resultats 
 
A) L'avaluació inicial.  

 
Es durà a terme al començament de cada curs de l'educació infantil, de l'educació primària               

I l’educació secundària. A 4t d’educació infantil, es realitza una entrevista prèvia a             

l’escolarització amb cada familia en la qual es recull informació de l’alumne: dades             
personals, escolarització prèvia, preocupacions dels pares, informes mèdics, etc. Al llarg           

del primer trimestre, amb la informació aportada per la família i l’observació a l’aula es fa                
una avaluació inicial. Es realitza el mateix en el cas d’alumnes nouvinguts a qualsevol              

etapa educativa. 

 
Els resultats d’aquestes avaluacions inicials serviran per prendre decisions relatives al           

desenvolupament del currículum i de les programacions didàctiques i per adoptar mesures            
pertinents de suport per a l'alumnat que ho necessiti o les ACI oportunes.  

 

Els indicadors a considerar en la valoració de l'avaluació inicial seran: 
-Grau de domini de les competències bàsiques.  

-Existència d'alumnes repetidors i amb matèries pendents.  
-Dificultats personals o familiars, socials, mèdiques i psicopedagògiques dels alumnes          

(especialment dels NESE). 

 
Els instruments o dades per a la valoració seran: 

-Documents d'avaluació del curs anterior (actes finals, informes individualitzats, historial          
acadèmic, ...) 

-Informació de les famílies o tutors legals i informes professionals (mèdics, psicològics,            

socials, ...).  
-Proves inicials.  
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Accions a realitzar:  

 
a) Abans de l’inici de les activitats lectives.  

-Anàlisi i valoració dels documents d’avaluació i de la informació disponible per part de              

l’equip directiu, per a la conformació inicial dels grups.  
 

-Preparació de les proves inicials (orals o escrites), per part dels tutors i equips de cicle. 
 

b) Abans del 30 de setembre: 

-Aplicació i avaluació de les proves, procés coordinat pel tutor de cada grup. 
 

-Reunió d’avaluació de seguiment per analitzar i valorar la informació dels documents            
d’avaluació i els resultats de les proves, prendre les decisions relatives a l’adequació de              

les programacions didàctiques i adoptar les mesures pertinents de suport i les ACI             

corresponents, de la qual el tutor o tutora estendrà acta detallada. A cada reunió hi haurà                
un membre de l'equip directiu. 

 
c) Durant el primer trimestre: 

-Seguiment de les decisions i mesures adoptades a la sessió d’avaluació inicial, per part              

del tutor i l’equip docent, l’orientadora i l'equip directiu. Al ser un col·legi d’una sola línia fa                 
que la comunicació entre els diferents membres dels diferents equips sigui més fluïda i              

constant. A més, tenim les reunions d’etapa i sessions d’avaluació per tractar tots aquests              
temes. 

 

B) Avaluacions d'aprenentatge dels alumnes 
 

Els equips docents duran a terme 3 sessions d'avaluació. 
Abans de cada una d'aquestes sessions, els tutors i tutores de cada grup juntament amb               

els membres de l'equip de suport faran una valoració i un seguiment de l'alumnat NESE.  

 
Els indicadors a considerar en la valoració dels resultats de les avaluacions seran: 

 
-Qualitat dels resultats dels alumnes ordinaris, amb matèries pendents, repetidors, que           

reben suports o es troben en programes específics, amb NESE i amb Adaptació curricular              

i en relació a l’assistència regular, les aptituds i el comportament.  
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-Relació entre els resultats de les matèries i les hores de docència no impartides pels               
professors titulars.  

 
-Qualitat dels resultats globals de cada grup, curs i etapa: alumnes (ordinaris, repetidors i              

NESE) que suspenen 0, 1, 2 (previsió de promoció), 3 i més de 4 matèries.  

 
-Qualitat dels resultats de les matèries, per nombre i percentatges d’aprovats, als grups de              

cada curs i de l’etapa, segons la tipologia de l’alumnat.  
 

-Grau de promoció en els resultats de les avaluacions finals, ordinàries i extraordinàries,             

per avaluació global o amb alguna matèria pendent, o per imperatiu legal, dels alumnes              
ordinaris i sobretot dels repetidors.  

 
-Grau de no promoció en correlació al nombre i tipus d’àrees o matèries no superades. Els                

resultats s’han de comparar amb les mitjanes del mateix centre (comparació interna, per             

grups i per matèries) i amb les de les Illes Balears o illa pròpia (comparació externa, global                 
per cursos i per matèries), tant pel que fa als resultats de l’avaluació que s’analitza com als                 

resultats d’avaluacions anteriors del mateix o d’anteriors cursos escolars.  
 

- Els resultats de la primera avaluació en comparació amb els resultats de la primera               

avaluació dels cursos anteriors i els finals del curs anterior del mateix alumnat (grups).              
Correlació entre rendiment i repetició de curs.  

 
- Els resultats de la segona avaluació amb els resultats de la primera avaluació i els de la                  

segona avaluació de cursos anteriors.  

 
- Els resultats de l’avaluació final, ordinària i extraordinària, amb els resultats de les              

anteriors avaluacions, i de les de cursos anteriors.  
 

Instruments o dades per a la valoració: 

 
-La informació i valoració del professorat de cada grup sobre els alumnes (aptituds,             

comportaments, rendiment i qualificacions) ordinaris, NESE i ,sobretot, repetidors i amb           
matèries pendents.  

 

-Les faltes d’assistència de l’alumnat i les hores de docència no impartides pel professorat              
titular a cada grup.  
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-Les actes de les qualificacions i de les sessions d’avaluació de cada grup. 

 
-Les estadístiques dels resultats acadèmics de cada avaluació de:  

Elaboració pròpia del centre, a partir de les actes i de la base de dades de les                 

qualificacions de tot l’alumnat i totes les matèries que el GestIB proporciona en full de               
càlcul. 

 
-Les estadístiques dels resultats de les avaluacions dels cursos anteriors.(GESTIB,          

SEDEIB). 

 
-Les dades de promoció, titulació i matrícula escolar (altes, baixes, abandonaments...) del            

centre, del curs actual i dels anteriors.  
 

Accions a realitzar: 

 
a)Sessió d’avaluació de l’equip docent, de la qual el tutor estendrà acta detallada, per              

tractar els aspectes generals del rendiment del grup, valorar i avaluar l’aprenentatge de             
cada alumne del grup a cada àrea o matèria, en relació a l’assoliment de les competències                

i dels objectius del currículum, detectar les dificultats i disfuncions individuals i del grup,              

adoptar les primeres mesures correctores i acordar la informació a comunicar als alumnes             
i a les famílies o tutors legals.  

 
b)Reunió del tutor amb el grup per tractar sobre els resultats i sobre el comportament i el                 

clima de l’aula, les activitats, les relacions amb els mestres, les absències.  

 
c)Els equips de cicle tenen la competència en la revisió periòdica dels processos             

d’ensenyament- aprenentatge i l'obligació de treballar d’una forma coordinada, utilitzant          
dins el mateix nivell educatiu la mateixa metodologia, els mateixos continguts i            

competències, els mateixos criteris i procediments d’avaluació i els mateixos criteris de            

qualificació (veure acords de claustre sobre la línia metodològica del centre).  
 

d)Anàlisi i valoració inicial dels resultats del grup, per part del tutor, en relació als dels                
altres grups i al conjunt del curs i als d’avaluacions anteriors i quant a resultats globals (per                 

nombre d’àrees i matèries aprovades i suspeses i per previsió de promoció) i per àrees, i                

quant als resultats dels alumnes repetidors, amb matèries pendents i amb ACI (NESE).             
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e)Seguiment, durant el període de la següent avaluació, de les mesures adoptades per             
part dels tutors, equips docents i de coordinació educativa.  

 
 

 

6. CONCRECIÓ ANUAL DELS DOCUMENTS INSTITUCIONALS, PLANS I        
PROJECTES DEL CENTRE 
 
Tots aquests documents s’aniran revisant i adaptant a la legislació vigent i avaluant durant              

el curs.  
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PROJECTE EDUCATIU Pendent de revisió i actualització. Posteriorment es 
podrà consultar a la pàgina web del centre.  

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Pendent de revisió i actualització.  

PLA DE CONVIVÈNCIA Pendent de revisió i actualització. Posteriorment es 
podrà consultar a la pàgina web del centre.  

PROJECTE LINGÜÍSTIC Actualitzat per l’equip directiu anterior. Curs 
2019/2020. 

PLA D’AVALUACIÓ, 
SEGUIMENT I VALORACIÓ 
DELS RESULTATS ACADÈMICS 

Actualitzat per l’equip directiu anterior. Curs 

2019/2020. 

PLA ESPECÍFIC PER A 
ALUMNAT REPETIDOR 

Revisat per l’equip directiu anterior. Curs 
2019/2020. 

PLA DE FOMENT DE LA 
LECTURA 

Actualitzat per l’equip directiu anterior. Curs 

2019/2020. 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓ 
DE PENDENTS (Secundaria) 

Revisat per l’equip directiu anterior. Curs 

2019/2020.  Falta actualizar a les dades d’aquest 
any.  

PLA DE COORDINACIÓ 
D’INFANTIL, PRIMÀRIA I 
SECUNDÀRIA 

Actualitzat per l’equip directiu anterior. Curs 

2019/2020. 
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PLA ESPECÍFIC DE REFORÇ Aquest document no està redactat actualment.  

PLA DE FORMACIÓ DEL 
PROFESSORAT 

Cada curs el nostre centre participa en una 
formació del CEP, però aquest curs de moment ha 

quedat posposat per la situació generada per la 
COVID19. Es valorarà de cara a gener.  

 

La titularitat del centre ha ofertat diferents cursos al 
seu professorat per dur a terme durant el primer 

trimestre a través del campus MAECENAS.  
 

A més, a principi de curs es va organitzar una 

formació entre el professorat sobre les noves 
tecnologies i l’ús d’ipad a les classes.  

PLA D’ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT  

Actualitzat per l’equip directiu anterior. Curs 
2019/2020. 

PROJECTE CURRICULAR DEL 
CENTRE 

Aquest document l’haurà d’elaborar aquest curs 

l’actual equip directiu.  

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Actualitzat per l’equip directiu anterior. Curs 

2019/2020. 

REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ 
I FUNCIONAMENT 

Pendent de revisar i actualitzar.  

PLA D’IGUALTAT I 
COEDUCACIÓ 

Aquest document l’haurà d’elaborar aquest curs 
l’actual equip directiu.  

PROJECTE DE DIRECCIÓ Actualitzat per l’equip directiu anterior. Curs 
2017/2018. 

PLA DIGITAL  Elaborat al Pla de Contingència (punt 6) i pendent 

d’actualitzar. 

PLA DE PASTORAL  Elaborat i actualitzat aquest curs.  



 
 

 6.1 PLA DE FORMACIÓ 
 
1. Anàlisi i diagnòstic de la situació de centre: 
 
Després de la situació de confinament viscuda els últims mesos de el curs anterior una 

gran part del claustre va aprendre a utilitzar eines comunes d´edició, emmagatzematge o             
comunicació. 

 

Malgrat això, a l'inici d'aquest curs escolar, en jornades formatives, es van impartir nocions 
bàsiques d'algunes de les eines per les quals el centre ha optat de manera unificada.               

D'aquestes jornades va sorgir la demanda d'una formació més àmplia en el ús integrat de               
les TIC. 

D'altra banda, des de fa alguns cursos venim trobat una realitat molt diversa, pel que fa                

referència a patologies de l'alumnat, que exigeix al professorat, al menys, a tenir unes              
nocions bàsiques d'intervenció quan no de primers auxilis així com l'acostament a que cal              

treballar amb tot el professorat i, especialment, amb el de nova incorporació. 
 

2. Objectius del pla de formació: 
 
- Utilitzar les TIC com a mitjà de perfeccionar l'activitat docent i per millorar la qualitat dels                 

processos d'ensenyament-aprenentatge. 
- Fomentar l'ús de programes i programari educatiu en la planificació diària de classe. 

- Aprendre a utilitzar les tècniques de primers auxilis, de manera que tinguem             

coneixements suficients per realitzar-los. 
- Aprendre a atendre l'alumnat de manera precisa i oportuna, i estar capacitats per              

tractar-los adequadament. 
- Conèixer la importància de la promoció de la salut com a mesura preventiva dins de                

l'àmbit educatiu. 

-Adquirir nocions bàsiques sobre primers auxilis i socorrisme. 
-Aprendre a realitzar la reanimació cardiovascular i conèixer com atendre a l'alumnat            

segons les seves patologies. 
-Conèixer la relació entre les emocions, l'adquisició de coneixements i la motivació. 

 

3. Indicadors dels objectius esperats: 
 
- Disseny d'unitats didàctiques que contemplin l'ús de les TIC. 
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- Ús i maneig de programes informàtics bàsics: Eines de G-Suite (classroom, jamboard,             
google forms...), drive, blocs, .... 

- Recopilació, disseny i selecció de recursos i programes TIC de cadascuna de les àrees               
curriculars. 

- S'experimenta amb noves metodologies relacionades amb les TIC per accedir a la             

informació i la comunicació en la pròpia aula, així com per millorar la qualitat en la                
presentació d'aquesta informació. 

- Utilització de programari i programes educatius per al disseny de materials. 
- Es saben utilitzar les tècniques de primers auxilis, de manera que tenim coneixements              

suficients per realitzar-les. 

- Valorar l'educació emocional com un element d'innovació educativa que poc a poc va              
introduint-se en les diferents etapes educatives amb la finalitat de millorar les capacitats             

emocionals de l'alumnat. 
 

6.2 PLA PASTORAL 
El nostre centre forma part d’una Comunitat Educativa Religiosa (Agustines Germanes de            
l’Ampar), amb uns valors, missió i visió compartits i propis de la nostra Congregació. Per               

tractar d’aprofundir en aquesta vessant formativa de l’alumnat la Comissió de Pastoral del             
centre es reuneix de forma periòdica (una vegada al mes) i tractarà de plantejar diferents               

contextos en la formació espritual del nostre alumnant hi sigui present. El plantejament             

sempre serà transversal, dins una visió multidisciplinar s’anirà introduint aquest          
plantejament, com una part més de la formació del nostre alumnat. 

 
El fet que la incidència de la pastoral és a totes les etapes educatives, facilita la                

presentació d’aquests postulats adaptats a cada etapa en concret. 

 
Al marge d’actes ja institucionalitzats en el centre (dia del Pare Fundador, Domund, Sant              

Jordi…) anirem introduint noves propostes a partir del lema d’enguany “Cridats a            
amparar”, que aquest curs es faran dins les aules, adaptant-nos a les noves normes. Les               

tasques centrades en viure en comunitat i fomentar la solidaridad i ajudar als necessitats              

en la vessant material i personal en seran els pilars d’aquest curs. 
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7.CONCRECIÓ A L’ESCENARI B 
 
La situació sanitària actual en què ens trobem a causa de la pandèmia provocada per la                

COVID19, ha obligat als centres escolars a adoptar mesures extraordinàries per fer front a              
aquesta. 

 
Seguint la recomanació de suspendre les activitats complementàries i reduir l'entrada de            

personal aliè al centre, durant el curs 2020-2021 no es permet la realització d'activitats              

complementàries fora del centre, ni tampoc dins quan impliquin la participació de personal             
extern, excepte les actuacions d'assessorament o de suport per a la inclusió de l'alumnat              

amb necessitat específica de suport educatiu que excepcionalment es duguin a terme. 
 

S'exceptuen d'aquesta indicació aquelles sortides que puguin realitzar-se a peu des del            

centre educatiu i es celebrin a l'aire lliure, en espais que el centre tingui en els seus                 
voltants. 

 
Les mesures adoptades en els següents àmbits d'actuació es troben recollides en el Pla              

de contingència aprovat en el curs anterior i en les corresponents adeqüacions que es              

contemplen en l'Annex III d’aquest present document.  

 

8. MODIFICACIÓ AL PLA DE CONTINGÈNCIA 
Revisar Annex IV a aquest pla.  
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