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1. INFORMACIÓ  

  

ESCOLA POMPEU FABRA 

C. Sardà 23 

43201 Reus 

Telèfon: 977 34 46 76 Fax: 977 34 46 76 

Email: e3002235@xtec.cat      

 

2. OBJECTIUS  

 

Iniciem aquest nou curs amb l’objectiu general de promoure una educació integral que afavoreixi 

el creixement i la maduració de l'alumne en totes les seves dimensions, humana i social, d'acord 

amb una concepció de la vida i el món que el rodeja i els prepari per a participar en la 

transformació i millora de la societat, assolint amb caràcter propi el seu paper dins el medi en el 

que ha de desenvolupar les seves aptituds. 

 

Al mateix temps ens proposem com a objectius més concrets els que es van proposar com a PAC 

durant el curs anterior. 

 

1- Millorar els resultats educatius  

1.1- Assessorar-nos i formar-nos en el Pla Impuls per la lectura 

1.2- Implementar les bateries de càlcul mental i el control sistematitzat dels resultats obtinguts 

pels alumnes i l’adequació en el nivell. 

1.3- Implementar noves bateries de càlcul mental que siguin més visuals, basat en l’anàlisi de 

dades, raonament lògic, càlcul estimat, càlcul, verbalització i posada en comú de les estratègies 

utilitzades. 

1.4- Organitzar un espai en la xarxa d’ordinadors de l’escola, per cada àrea, on els mestres puguin 

penjar els treballs realitzats a l’aula per compartir els recursos generats amb la resta de 

mestres. 

1.5- Projectar a la TV del centre els materials audiovisuals elaborats per cada cicle de les 

activitats fetes pels alumnes a l’aula o fora d’ella. 

1.6- Realitzar un treball transversal durant el curs on el tema proposat per a tot el centre 

implicarà activitats que potenciïn  el treball en grup, repartiment de tasques, recerca, presa de 

decisions i participació. 

1.7- Treballar en grups flexibles i grups reduïts per tal de donar una atenció més personalitzada 

als alumnes. 

1.8- Treballar des de l’aula de música diferents estils de la història de la música, possibilitar la 

seva integració mitjançant el servei de megafonia del centre. 

1.9- Continuar el treball de l'anglès oral  en els nivells de P-4 i P-5. 

1.10- Planificar el treball de l'anglès oral a Primària mitjançant activitats amb la PDI, Total 

physical response, jocs. 

1.7 Elaborar una programació de centre que concreti la seqüenciació d’objectius, continguts i 

metodologia per al desenvolupament del Gust per llegir. 

 1.8 Consolidar l'ús de la Biblioteca a la franja horària d'esbarjo així com els serveis que aquesta 

ofereix (préstec).  

 

 

2 - Millorar la cohesió social 
2.1-  Continuar l’elaboració del Projecte de Convivència amb la participació dels representats de 

tota la comunitat educativa, implicant especialment a les famílies i alumnat. 

2.2- Elaborar les Normes de Funcionament i Organització del Centre. 

2.3- Potenciar el treball conjunt amb els Serveis Socials de la ciutat i educadors de carrer en la 

tasca de resolució de conflictes i mediació familiar. 
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2.4- Incentivar la participació de les famílies en l’àmbit de l’educació dels seus propis fills i en la 

pròpia dinamització del centre, investigant propostes, amb la col•laboració del Pla Educatiu 

d’Entorn, per a portar-ho a terme.  

2.5- Assegurar juntament amb el Pla Educatiu d’Entorn i Serveis Socials, l’organització 

d’activitats extraescolars motivadores per a l’alumnat i de cursos i activitats per promoure el 

coneixement i l’ús de la llengua catalana tant a les famílies del centre com a les del barri, així com 

tallers per les famílies a partir de les demandes que manifestin. 

 

3. ORGANIGRAMA  

 

EQUIP DIRECTIU 
Teresa Gassull 

Segarra 

Directora 

Mar Cervantes 

Núñez 

Cap d’estudis 

Mariona Ribas 

Satorras 

Secretària 

      

  
INFANTIL 

  

 Núria Nieto Ollé 

P3 

Eva Rodríguez 

Calavia 

Tècnica P3 

 Àngels Simó 

Monforte 

P4 

Laura Mollar 

Adell 

P5 

Lourdes Romero 

Merí 

Suport educació 

infantil 

 

  
INICIAL 

  

Francisca Vaquero 

Buenavida 

1r 

Magda Porta 

Fortuny 

2n 

M. Azahara Sayol 

López 

Suport 

  

    

MITJÀ 
 Marta Jassans 

Juncosa 

3r 

Josep Graell Ruiz 

            4t 

Mariona Ribas 

Satorras 

Suport 

 

    

SUPERIOR 
Sara Ferrer 

Berrio 

5è 

Belen Muixí 

Asensio 

6è 

Noelia Pecino 

Marín 

Suport 

Héctor Sierra 

Badal 

Suport 

    

ESPECIALISTES 
Héctor Sierra 

Badal 

 Música 

Blas Ortega 

Moya 

Biblioteca  

Ed. Física 

Jordi Pons Sans 

Ed. Física 

 Ester Suazo 

Fernández 

Ed. Especial 

  

ESPECIALISTES 
Mar Cervantes 

Núñez 

Anglès 

Noelia Pecino 

Marin 

Anglès 

M. Azahara Sayol 

López  

 Anglès 

M. Montserrat 

García Guillemat 

E.A 

Valero Anglès Mir 

Aula d’Acollida 
 

PERSONAL 

D’ADMINISTRACIÓ I 

SERVEIS 

Joan Vidiella 

Inglés 

Conserge 

Nuria Ribas Bultó 

Administrativa 

M. Carmen 

Sánchez Rubio 

Coord menjador 

   

 

  

4. CALENDARI ESCOLAR PER AL CURS 2012-2013 

3 de setembre: Inici de les activitats del professorat del centre.  

12 de setembre: Inici de les classes.  

22 de desembre/7 de gener: Vacances de Nadal.  

23 de març / 1 d’abril: Vacances de Setmana Santa.  

21 de juny: Acaben les classes a tots els centres.  

28 de juny: Acaben les activitats del professorat del centre. 

 

Dies festius 

Per a l'any 2012: 

11 de setembre (Diada) 

25 de setembre (Misericòrdia) 

12 d’octubre ( El Pilar ) 

1 de novembre (Tots Sants) 

6 de desembre (dia de la Constitució) 

8 de desembre (la Immaculada) 

25 de desembre (Nadal) 
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26 de desembre (St. Esteve) 

 

Per a l'any 2013: 

1 de gener (Cap d’any) 

6 de gener (Reis) 

29 de març (Divendres Sant) 

1 d’abril (Dilluns de Pasqua) 

1 de maig (Festa del Treball) 

24 de juny (St. Joan) 

29 de juny (Sant Pere) 

Dies de lliure disposició 

2 de novembre de 2012 

11 de febrer de 2013 

2 i 3 de maig de 2013 

 

5. REUNIONS DELS ÒRGANS DE GOVERN  

Consell Escolar:  Una fixa al trimestre i sempre que sigui necessari. 

Representants: 

 

Equip directiu: 

Teresa Gassull Segarra 

Mar Cervantes Núñez 

Mariona Ribas Satorras 

 

Sector Mestres: 

Magda Porta Fortuny 

Jordi Pons Sans  

Josep Graell Ruiz 

Ester Suazo Fernández  

Sara Ferrer Berrio 

     Marta Jasans Juncosa 

 

Serveis i Administració 

Joan Vidiella Inglès 

 

 

AMPA 

Lluís Pallejà Català 

 

Sector Pares i Mares: 

Marisa Clàudia Arismendi de Vila  

Laura Verónica Fernández 

Malika Ayadi 

Claudia Patricia Duque 

Ester Ribé Civit 

 

 

Ajuntament 

Raquel Prius 

 

  

 6. REUNIONS GENERALS DE PARES 

E. Infantil:  P-3: 2-octubre-12 a les 9h.  

P-4: 3-octubre-12 a les 9h. 

P-5: 4-octubre-12 a les 9h. 

C. Inicial:     26-setembre-12 a les 5 tarda 

C. Mitjà:       1-octubre-12 a les 5 tarda 

        C. Superior:  2-octubre-12 a les 5 tarda 

  

Horari de visites de tutors 

- P3: dijous de 10 a 11h    

- P4: dijous de 4 a 5 tarda  

- P5: dijous de 3 a 4 tarda 

- 1r: dijous de 4 a 5 tarda    

- 2n: dijous d’11 a 11’30 h 

- 3r: dimarts d’11 a 11:30 h  

- 4t: divendres d’11 a 11:30 h 

- 5è: dimarts de 3 a 4 tarda 

- 6è: dimarts de 3 a 4 tarda 
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7. SORTIDES I TALLERS ESCOLARS. 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

Departament d'Ensenyament 

ESCOLA POMPEU FABRA 

C/Sardà  23  REUS  43201 

 

 

Noms i cognoms del pare/mare/tutor legal 

......................................................... amb DNI/passaport núm. 

...................... Població ......................................... adreça 

............................................ núm. ....... pis ............. tel. 

...................... AUTORITZA al seu 

fill/a....................................................................................... 

amb data de naixement ............... a assistir a les activitats del curs 2012-13. 

EDUCACIÓ INFANTIL 

 
● Visita a la Guàrdia Urbana. 

● Festa de la Castanyada, elaboració de panellets. 

● Reus a peu, possiblement Ermita de Misericòrdia. 

● Visita al pessebre de la plaça del Pallol 

● Festa el Tió i arribada del rei i els patges. 

● Descoberta dels carrers propers a l’escola. 

● Visita d’un taller de cotxes. 

● Visita a la Biblioteca Xavier Amoròs. 

● Reus Històric (plaça Llibertat, plaça Mercadal) 

● Visita al Parc de Sant Jordi. 

● Festa de Sant Jordi. 

● Elaboració de la mona de Pasqua. 

● A Reus, cada dia és un bon dia. 

● Gimcana fi de curs. 
 

Així com les que puguin sortir en moments puntuals i que seran comunicades al Consell Escolar. 

Fa extensiva aquesta autorització a les decisions mèdico-quirúrgiques que calgui adoptar en cas 

d’extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa  i també a que la imatge del meu fill 

pugui aparèixer en fotografies, filmacions i pàgines web corresponents a activitats escolars. 

 

 

Reus, setembre de 2012 

Signatura del pare, mare o tutor/a 
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GENERALITAT DE CATALUNYA 

Departament d'Educació 

CEIP POMPEU FABRA 

C/Sardà  23  REUS  43201 

 

 

Noms i cognoms del pare/mare/tutor legal 

......................................................... amb DNI/passaport núm. 

...................... Població ......................................... adreça 

............................................ núm. ....... pis ............. tel. ...................... 

AUTORITZA al seu 

fill/a....................................................................................... amb data 

de naixement ............... a assistir a les activitats del curs 2012-13. 

 

CICLE INICIAL 
 

 Festa de la Castanyada, elaboració de panellets. 

 Visita al museu. 

 Sortida de tardor: La boca de la Mina. 

 Festa del Tió i arribada del rei i els patges. 

 Sortides a la Mostra de Teatre.  

 Festa de Sant Jordi.  

 Sortida a la Biblioteca Municipal. 

 Elaboració de la mona de Pasqua. 

 Sortida de primavera: Camins de Reus. 

 Places i monuments de la ciutat. 

 Gimcana fi de curs. 

 Taller intergeneracional: esmorzar saludable a l’escola. 

 

 

 

 
 

Així com les que puguin sortir en moments puntuals i que seran comunicades al Consell Escolar. 

Fa extensiva aquesta autorització a les decisions mèdico-quirúrgiques que calgui adoptar en cas 

d’extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa  i també a que la imatge del meu fill 

pugui aparèixer en fotografies, filmacions i pàgines web corresponents a activitats escolars. 

 

Reus, setembre de 2012 

 

 

Signatura del pare, mare o tutor/a 
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GENERALITAT DE CATALUNYA 

Departament d'Educació 

CEIP POMPEU FABRA 

C/Sardà  23  REUS  43201 

 

 

 

 

Noms i cognoms del pare/mare/tutor legal ......................................................... amb 

DNI/passaport núm. ...................... Població ......................................... adreça 

............................................ núm. ....... pis ............. tel. ...................... AUTORITZA al seu 

fill/a....................................................................................... amb data de naixement 

............... a assistir a les activitats del curs 2012-13. 
 

 

 

CICLE MITJÀ 
 

- Festa de la Castanyada, elaboració de panellets. 

- Festa del Tió i arribada del rei i patges. 

- Places i monuments de la ciutat. 

- Educació viària (3r). 

- Carnaval. 

- Sortida a la Biblioteca Central (4t). 

- Siguis un bon nano (3r). 

-  Els mossos d’esquadra (3r i 4t). 

- Sant Jordi. 

- Sortides adaptades als aprenentatges de l’escola. 

 

 

 

 

 
Així com les que puguin sortir en moments puntuals i que seran comunicades al Consell Escolar. 
Fa extensiva aquesta autorització a les decisions mèdico-quirúrgiques que calgui adoptar en cas d’extrema 

urgència, sota la pertinent direcció facultativa  i també a que la imatge del meu fill pugui aparèixer en 

fotografies, filmacions i pàgines web corresponents a activitats escolars. 

 

Reus, setembre de 2012 

 

 

Signatura del pare, mare o tutor/a 
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C/Sardà  23  REUS  43201 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

Departament d'Educació 

CEIP POMPEU FABRA 

C/Sardà  23  REUS  43201 

 

 

 

Noms i cognoms del pare/mare/tutor legal ......................................................... amb 

DNI/passaport núm. ...................... Població ......................................... adreça 

............................................ núm. ....... pis ............. tel. ...................... AUTORITZA al seu 

fill/a....................................................................................... amb data de naixement 

............... a assistir a les activitats del curs 2012-13. 

 

CICLE SUPERIOR 
 

- Taller: Desenvolupa’t per la convivència (5è i 6è) 

- Taller: Els microbis i les mans (5è i 6è) 

- Taller: L’hora de l’alimentació (5è i 6è) 

- Taller: Edulcorant natural o sintètic (5è i 6è) 

- Taller: Dissenyem un medicament (5è i 6è) 

- Taller: Un món de polímers! (6è) 

- Taller: La misteriosa substància desconeguda (5è) 

- Concert Cantània. (6è)  

- Visita guiada al Casal Jove, Oficina Jove Baix Camp, Bucs d’assaig, sales per activitats i entitats. (6è)  

- Senderisme: 1 sortida per trimestre. (5è i 6è) 

- Visita Casa Rull. 

- Visita Pere Mata  

- Festa castanyada, elaboració de panellets. 

- Festa del Tió i arribada del rei i patges. 

- Carnaval. 

- Festa de Sant Jordi. 

Així com les que puguin sortir en moments puntuals i que seran comunicades al Consell Escolar. 
Fa extensiva aquesta autorització a les decisions mèdico-quirúrgiques que calgui adoptar en cas 
d’extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa  i també a que la imatge del meu fill pugui 
aparèixer en fotografies, filmacions i pàgines web corresponents a activitats escolars. 
                                              

                                                                                                      Reus, setembre de 2012 

Signatura del pare, mare o tutor/a 
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31. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 

DIVENDRES 

INF 
     

 

C.I.  

C.M. 
      

      

C.S. 
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