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“l’educació és el camí.....” 
 

 

 

Benvingudes i benvinguts al nou curs escolar 2018-2019! 

 

Curs en el que iniciem una nova promoció del Programa de formació i inserció (PFI), 

amb la incorporació a l’escola de nous alumnes que dedicaran els propers dos cursos a 

conèixer d’aprop el món laboral. 

 

Curs en el que volem descobrir amb els alumnes una nova manera de fer art: L’Art al 

carrer” tendència cada vegada més estesa arreu, en la que els artistes utilitzen 

diferents maneres i tècniques per expressar-se en espais i elements de mobiliari 

urbà. És important que des de l’escola potenciem l’interès de l’alumne pel que passa al 

seu entorn, per tal de que en pugui gaudir, entendre, opinar i si és dona el cas 

participar. 

 

Durant el curs tenim l’oportunitat de compartir experiències, vivències, sensacions i 

emocions que ens ajuden a madurar com a persones, tots hi estem implicats: els 

alumnes, els professionals i les famílies, l’acció educativa és fa entre tots i 

repercuteix a tots, és un feedback continu.  

 

L’any 2019 serà any d’aniversari de la nostra Associació i del Club Esportiu, 40 i 25 

anys respectivament, treballant pel benestar de les persones amb discapacitat 

intel·lectual, aquesta celebració serà motiu per gaudir-ne tots plegats i continuar 

amb més empenta per aconseguir una societat més inclusiva. 

 

Montserrat Marco Borgueras 

Directora 
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  VERS L’ALUMNAT  

 Vetllar per la qualitat de vida. Ajudar a desenvolupar habilitats i estratègies que 
permetin a l’alumne millorar les seves capacitats cognitives, motrius, d’equilibri i 
autonomia personal, d’inserció i actuació social tot determinant quins suports són 
necessaris per afavorir els desenvolupament d’aquestes habilitats i quines 
competències cal prioritzar.  

 Oferir un tractament obert i flexible dels continguts, per tal d’atendre la diversitat 
d’interessos i de ritmes de cada alumne, individualitzant  d’aquesta manera el 
seu procés de formació.  
 

VERS LES FAMÍLIES  

 Orientar i establir conjuntament criteris d’actuació vers els seus fills/es  
 

VERS LA COMUNITAT ESCOLAR 

 participar en les activitats escolars desenvolupades a nivell local i comarcal. 
Col·laborar amb l’escola ordinària, SIEI i EAP compartint actuacions de formació i 
intervenció a fi de completar la xarxa de suports a l’educació inclusiva 
 

VERS EL PROFESSORAT  

 Establir criteris comuns d’actuació, potenciar valors de convivència en el treball 
en equip i fomentar la participació en activitats de formació continuada. Afavorir 
les fortaleses que cadascú pot aportar a l’equip per tal d’enriquir-lo. 
 

 

 Introduir a l’escola l’ART URBÀ com una forma d’expressió artística que ens ofereix 
una grans diversitat de tècniques, l’oportunitat de ser creatius, de comunicar-nos  i 
de conscienciació i crítica social 

 Iniciar la descoberta del mon del cavall, amb dues finalitats: 
o Desenvolupar hàbits de treball en un entorn nou 
o Com a possible eina terapeútica 

 CEEPSIR Presentar el projecte elaborat pel nostre centre amb dos àmbits 
d’intervenció:    
o Alumnes amb TEA d’infantil i primària: Promoure curs de formació dels 

professionals que atenen aquests alumnes a les escoles. Establir xarxa de 
treball conjunt amb aquests professionals. 

o Iniciar treball conjunt amb els professionals de la SIEI de secundària: 
elaborant un projecte de treball comú a realitzar durant el cus amb els 
alumnes. Informar i orientar als alumnes de la SIEI  de secundària sobre 
l’oferta educativa desprès de la ESO 

 Fer la formació per iniciar el Projecte de Convivència de l’escola. (Document inclòs 
en la documentació d’organització i gestió del centre) 

 Ampliar l’activitat de batucada i transformar una activitat d’escola, en un projecte 
comú, en el que també participen usuaris del taller ocupacional. Tot el treball realitzat 
al taller es veu reflexat en les actuacions que tenim durant el curs, en les que també 
es treballa la part lúdica i social. 

 Fer el canvi de sistema de calefacció de l’escola de gasoil a gas natural, per tal de 
millorar el servei, gestionant les actuacions de la manera més eficient per tal de no 
alterar la dinàmica de l’escola 

OBJECTIUS GENERALS 

OBJECTIUS  CURS  2018-2019 



 

 6 

 

 

 Utilitzem metodologies de treball funcionals i significatives  per a que els 

aprenentatges tinguin sentit pels alumnes, connectin amb els seus 

interessos i responguin a les seves necessitats respectant la diversitat  

 Treballem mitjançant projectes i tallers que  permeten  desenvolupar les 

competències bàsiques de manera transversal i interactiva en contextos i 

situacions diferents i fomenten el treball cooperatiu i les actituds 

democràtiques. Són propostes de centre que es realitzen a nivell globalitzat 

amb un centre d’interès comú per tota l’escola o a nivell específic per 

treballar temes o necessitats específiques de un grup. 

 Utilitzem instruments i estratègies de treball organitzatives que responguin 

al criteri d’habilitar l’entorn per tal d’afavorir al màxim les capacitats 

individuals de l’alumne 

 

 

Educació infantil i Ensenyament Bàsic 1   (EI i EB1)  

 Currículum d’infantil/primària amb 
adaptacions significatives i funcionals.   

 Estimulació i integració sensorial: Sala 
multisensorial, taula de llum, caixes 
sensorials, massatge, conte sensorial 

 Estimulació de les habilitats d’autonomia, 
d’autoregulació i funcionament: Agenda, 
horari, rutines, tasques vida diària i 
activitat assistida amb gossos 

 Estimulació de les habilitats 
comunicatives, introducció dels sistemes 
augmentatius i/o alternatius de la 
comunicació i logopèdia. 

 Habilitats motrius: Fisioteràpia, psicomotricitat, jocs motricitat gruixuda i fina, 
natació.  

 Tallers: música, oloro-toco-tasto, , plàstica “art urbà”,  

 Projecte: El cuc, jocs de taula, descoberta de l’entorn “Qui hi ha?” 

 Utilització de l’ordinador, la PDI i la tauleta 
 

 
 

METODOLOGIA:  
“L’alumne com a protagonista del seu aprenentatge” 

ETAPES EDUCATIVES 
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Ensenyament Bàsic 2  (EB2)   

Alumnes cicle superior  d’educació primària i primer cicle de secundària 
El desenvolupament del seu currículum contempla activitats que ajudin a millorar les 
capacitats d’autonomia,comunicació i funcionament personal  que permetin a l’alumne 
l’adquisició d’habilitats d’interacció i participació en el seu entorn proper, tenint en 
compte la seva edat cronològica i les seves necessitats de suport  

 Determinar els suports i estratègies  específiques que afavoreixin el seu 
aprenentatge i el seu equilibri 
emocional 

 Estimulació i integració sensorial : 
Llum i color, sala sensorial, diari 
creatiu 

 Habilitats comunicatives, utilització 
dels sistemes augmentatius i/o 
alternatius de la comunicació i 
logopèdia:agenda, conversa 

 Habilitats d’autonomia, autoregulació i funcionament:  calendari, horari, activitat 
assistida amb gossos, reposició, joc. 

 Habilitats motrius: Fisioteràpia, psicomotricitat,motricitat fina, natació i dansa 

 Tallers: cuina, música, artteràpia, 

 Projecte: “El nostre cos canvia” 

 Utilització de l’ordinador (ARAWORD),tauleta i PDI 

 

 

Transició a la vida adulta (TVA) 
La nostra intervenció té com objectiu ajudar a desenvolupar habilitats i estratègies que 
permetin a l’alumne millorar les seves capacitats cognitives, motrius, d’equilibri i 
d’autonomia personal, amb l’objectiu de fer possible una adequada inserció social i 
laboral. Per fer-ho possible, promovem situacions i experiències adequades a la seva 
edat cronològica, que afavoreixin el desenvolupament de: 
 Habilitats adaptatives. 

o De comunicació.                                        
o D’autonomia personal i equilibri. 
o D'autoregulació.                               
o D’hàbits de treball.  

 Habilitats socials. 
 Habilitats acadèmiques funcionals. 
 Habilitats motrius. 
La metodologia utilitzada és a partir de tallers i 
projectes: 

o Taller Animàgic. 
o Projecte Racons nets. 
o Projecte de teatre i dansa. 
o Projecte d’inserció sociolaboral (Banc d'Aliments).  
o Taller d'hort i gallines. 
o Projecte Facebook. 
o Taller de cuina. 
o Taller de gossos.   
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Programa de Formació i Inserció (PFI) 
 
El programa de formació i inserció (PFI) té com a finalitat 

oferir una formació a tots aquells nois i noies entre 16 i 21 

anys que tenen ganes de seguir adquirint uns coneixements 

concrets i específics sobre un entorn professional determinat.  

El perfil de PFI que s’ofereix des de l’Estel és el “d’Auxiliar 

en vendes, oficina i atenció al públic”, a partir del qual 

s’obren diferents contextos professionals on l’alumnat té 

possibilitats de realitzar-hi les pràctiques requerides al llarg dels dos anys que dura la 

formació.  

Un dels objectius primordials del PFI és aconseguir 

que tots els i les alumnes adquireixin una sèrie de 

competències i habilitats necessàries per a una futura 

inserció laboral o bé per la continuïtat formativa en un 

altre PFI. És per aquest motiu que totes les activitats i 

assignatures fomenten l’autoconfiança, la participació 

i l’esperit crític a l’hora de resoldre situacions tant 

dins la vida professional com personal. A més a més 

es duen a terme treballs en equip on es indispensable el respecte, la tolerància i la 

cooperació.  

Es dóna també especial èmfasi a les activitats que:  

 Contribueixen a utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació com 

una manera d’informar-se, comunicar-se i saber interpretar i valorar la tipologia 

d’informació rebuda.  

 Potencien les competències i coneixements relacionats amb la salut i la seguretat 

personal. 

 Ofereixen eines i recursos per desenvolupar una bona educació i equilibri 

emocional.  

 

 

L’escola L’Estel és comarcal atén alumnes de tota la comarca de la Noguera 
Ofereix dos tipus d’escolarització: escolarització horari lectiu complert i 
escolarització compartida amb alumnes d’escoles ordinàries/ instituts. 
Escoles i Instituts amb els que compartim escolarització d’alumnes aquest curs 
són: 

 Escola Garpar de Portolà de Balaguer 

 Escola Alfred Poltrony de Térmens 

 Escola  El Sitjar de Linyola 

 Escola Leandre Cristòfol d’Os de Balaguer  

 Escola El Terrall de Castelleserà 

 Escola Vedruna Balaguer 

L’ ALUMNAT 
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La intervenció logopèdica a l’escola vol potenciar les interaccions comunicatives dels 
alumnes amb el medi que els envolta; establint objectius individuals per cadascun d’ells 
tenint en compte les seves característiques i necessitats i utilitzant les noves tecnologies, 
per afavorir el procés de comunicació, quan sigui possible. 

Es treballen entre altres els següents aspectes: 
- Ús de sistemes augmentatius i alternatius de la comunicació (plafons, gest..)  
- Adaptacions per facilitar l’accés a les noves tecnologies 
- Teràpia orofacial 
- Parla, veu, articulació i expressió verbal 
- Lectoescriptura 

 
Tenint en compte el grau d’afectació dels alumnes s’utilitzen 
diferents tècniques i estratègies: 
 
- Alumnes amb greus afectacions: 

Estimulació basal i teràpia orofacial 
 

- Alumnes amb afectacions diverses: 
Discriminació auditiva en tots els àmbits per tal de 
reconèixer tant els sons del llenguatge com els de la 
vida diària. 
 

Pràxies, exercicis de respiració i imitació de sons i onomatopeies per treballar la 
mobilitat de l'aparell fonador en dèficits de la musculatura orofacial, baveig o 
disfuncions deglutòries 
 

Ús de sistemes alternatius i augmentatius de la comunicació, afavoreixen o 
supleixen la comunicació oral 
 

Contes logopèdics 
 
- Alumnes amb afectacions més lleus: 

Parla, veu, articulació i expressió verbal, 
potenciar   

les produccions verbals tant en quantitat com en  
qualitat, millorar l’articulació i reduir alteracions  
fonètiques i fonològiques, reforçar i millorar el patró  
respiratori, augmentar el vocabulari, reduir 

alteracions 
          del ritme de parla...  
 

Lectoescriptura, ús de la lectura i l’escriptura com a  
mitjà de comunicació.  
 
 

 
 
 
 

LOGOPÈDIA A L’ESCOLA 
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La intervenció del fisioterapeuta pediàtric es considera una intervenció especialitzada, 
que pretèn afavorir el desenvolupament neuromotriu i global de l’alumne, en la mesura 
del possible. 
Té aplicació en les vessants educativa i preventiva i utilitza diferents estratègies 
d’habilitació i rehabilitació, segons les necessitats específiques i globals de cada alumne.  
 
S’utilitzen tècniques que permeten corregir, facilitar o adaptar el desenvolupament 
funcional de l’alumne amb el control motor i la coordinació, la postura i l’equilibri, la 
mobilitat funcional, activitats de la vida diària i la utilització d’adaptacions pel control de la 
postura o de la mobilitat. 
El fisioterapeuta dins l’escola d’educació especial atén els factors ambientals, les 
necessitats motrius físiques i sensorials, així com les activitats de suport a la participació 
a les diferents activitats. 
 
Els objectius de tractaments i d’actuació envers l’alumne es fixen 
a partir de les seves necessitats i seguint els objectius de l’escola 
i de forma coordinada amb els diferents professionals que 
intervenen en el seu desenvolupament. 
Els objectius generals de fisioteràpia en l’escola són: 
 

 Facilitar el moviment i aprenentatge del control motor 

 Adquirir un bon control postural 

 Habilitar l’entorn escolar: adaptar espais, ajudes tècniques 

 Donar funcionalitat al moviment i la seva aplicació en 
l’entorn 

 Afavorir el coneixement de l’esquema corporal millorant la 
imatge corporal 

 Assessorar sobre el correcte posicionament i/o recomanar 
ajudes pel control postural 

 Afavorir el desenvolupament global de l’alumne 

 Facilitar la participació i l’autonomia en les diferents 
activitats i situacions 

 Assessorament per ajudar a facilitar o augmentar 
l’autonomia en les diferents activitats de la vida diària tan a 
l’escola com a l’exterior. 

 Col·laborar i/o assessorar amb les activitats esportives (teràpia aquàtica, 
hipoteràpia 

 
La fisioteràpia es complementa amb altres tècniques per portar a terme els objectius com 
la psicomotricitat, estimulació basal, integració sensorial, teràpia restrictiva...  El tipus 
d’atenció que reben els alumnes és: 

- DIRECTA: Quan es tracta d’un conjunt d’estratègies fisioterapèutiques i 
pedagògiques que el fisioterapeuta dirigeix directament a l’alumne amb 
discapacitat motriu i està adreçat a afavorir al màxim les seves capacitats. Inclou 
la valoració global i específica de cada alumne amb un context específic i 
significatiu 

- INDIRECTA: Quan l’atenció que es realitza és en absència de l’alumne tot i que 
incideix directament en ell. Inclou el traspàs d’informació, assessorament i 
orientació i coordinació amb les famílies i la resta de professionals. 

FISIOTERÀPIA A L’ESCOLA 
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Serveis a la Comunitat: 

 BANC D’ALIMENTS: promoure hàbits laborals treballant la cohesió i 

la col·laboració amb el grup fent un servei a la comunitat. Alumnes 

TVA  Conveni amb Creu Roja 

 RACONS NETS: projecte de nova creació, netejar espais naturals de 

la ciutat per tal de promoure hàbits cívics, d’esforç i de participació en 

la comunitat. Alumnes TVA Conveni amb l’Ajuntament de Balaguer 

Adquisició d’hàbits laborals  i emprenedoria 

 RESTAURACIÓ –XAPES Alumnes PFI 

 HORT I GALLINES 

Oci – lleure: 

 GRUP DE BATUCADA: apropar als alumnes de forma creativa al món de 

la música a partir de ritmes brasilers, tot fomentant el treball en equip. Amb 

alumnes de EB2, TVA  i la incorporació de nois i noies del taller 

L’Estel 

 

 

 

 

 Entrevista Inicial. Primer contacte amb les famílies d’alumnes de nova 
escolarització. Els pares aportaran les dades més rellevants de l’alumne. El 
/la tutor/a  presentarà la programació general que es dura a terme amb 
l’alumne. 

 Entrevista trimestral. Amb la finalitat d’avaluar el procés educatiu de 
l’alumne i reflexionar sobre l’adequació del currículum. Seguiment de la 
Carta de Compromís.                                

 Entrevista final. A l’ acabar el curs es revisarà el procés d’aprenentatge de 
l’alumne i es pactaran possibles actuacions per l’estiu. 

 Entrevistes espontànies. Seran les requerides pels professors tutors, 
logopeda fisioterapeuta o pares per a comentar aspectes puntuals  

 Utilització de l’agenda escolar. És una eina de comunicació i 
d’organització de l’alumne, es reflecteix les activitats que es realitzen i es 
pot anotar qualsevol incidència o informació de l’escola o de casa. 

 Utilització de correus electrònics. Creiem que seria una bona eina de 
comunicació entre les famílies i l’escola. Més ràpida i més econòmica . 

 
 

 

COORDINACIÓ ESCOLA – FAMÍLIA 

PROJECTES CURS 2018-19 
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CONSELL DE DIRECCIÓ 
Direcció: Montse Marco  
Secretari: Jordi Rodríguez 
Professora: Maribel Pérez 
Educadora: Maria Rúbies 
 

EDUCACIÓ INFANTIL i ENSENYAMENT BÀSIC 1 
Tutora : Maribel Pérez  
Educadora: Maria Rúbies  
 

ENSENYAMENT BÀSIC 2 
Tutora: Montse Marco  
Educadora : Cristina Vilalta 
 

TRANSICIÓ A LA VIDA ADULTA  
Tutor : Jordi Rodríguez  
Educador :  Vicente Gascón 
 

PFI 
Tutora :  Tatiana Túnica  Tutora pràctiques: Pepita Sotelo 
Educadora: Maria Rúbies 
 

FISIOTERAPEUTA 
Mònica Montoliu 

LOGOPEDA 
Teresa Manuel 

MENJADOR I ESBARJO 
Amelia Bosc          MªJosé Espinola      Núria Moreno 
Enri Hernàndez   Erica Cano  Mercedes Ballester 
 

PERSONAL DE SERVEIS 
CUINA I NETEJA    Mercedes Ballester 
 

PERSONAL ADMINISTRACIÓ 
Enri Hernandez 
 

DILLUNS       12:45- 14:00 Claustre professors  PFI 

DIMARTS      13:00 – 14:00                   EB1-EB2 

DIMECRES     12:30 – 13:30 AVENTURERS 

DIJOUS         12:30 – 13:30 Consell de direcció  EAP 

DIVENDRES  12:30 – 13:30 Estudi de casos, coordinacions  externes 

HORARI VISITES FAMILIA-TUTOR/A Concertar cita prèvia per telèfon  

PROFESSIONALS I COORDINACIONS 
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o SERVEI MENJADOR  Montse Marco, Maribel Pérez, Teresa Manuel 

o TRANSPORT ESCOLAR. Montse Marco 

o SERVEI ACOLLIDA Cristina Vilalta 

o ACTIVITATS ESCOLARS Cristina Vilalta, Tatiana Túnica, Vicente Gascón 

o MATERIAL I EQUIPAMENT ESCOLAR: Maria Rúbies 

o ACTIVITATS ESPORTIVES Cristina Vilalta i Jordi Rodríguez 

o ACTIVITAT DE TEATRE  TatianaTúnica,  Jordi Rodriguez 

o MEMÒRIA Maribel Pérez i Tatiana Túnica 

o PROJECTE LINGUÏSTIC Teresa Manuel 

o AJUTS I BEQUES Montse Marco 

o DADES SANITÀRIES Mónica Montoliu 

o PROTECCIÓ DE DADES Montse Marco, Jordi Rodriguez 

o DOCUMENTACIÓ GRÀFICA I FOTOGRAFIA Maria Rúbies 

o PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS i PLA D’EMERGÈNCIA Montse 

Marco i Jordi Rodriguez 

o TAC Vicente Gascón 

 
 

 

 
El Pla de Formació continuada dels professors pretén la millora en l’atenció educativa 
alhora que proposa donar la resposta adequada en els diferents àmbits de la vida docent 
 
FORMACIÓ ESPECÍFICA 2018-19 

 Seminari d’equips directius d’escoles d’educació especial. Pla Formació 
Departament d’Ensenyament 

 Estratègies d’intervenció a l’aula amb alumnes amb TEA. Pla Formació 
Departament d’Ensenyament 

 Curs d’integració sensorial i alimentació. CEIB  

 Elaboració projecte de convivència. Pla Formació Departament d’Ensenyament 

 Intervención en atención temprana. Efisiopediatric 

 Curs Manipulació d’aliments. Associació L’Estel. 
 
 
 
 
 
 

COORDINADORS 

FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT 
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Psicopedagoga : Iolanda Montero. 
 
Les seves funcions a l’escola son: 

 Assessorament, orientació i seguiment en l’atenció a la diversitat de l’alumne amb 
nee.  

 Valoracions individuals, elaboració de dictàmens i informes, entrevistes amb 
famílies. 

 Col·laborar amb l’equip docent encaminades a assolir les competències bàsiques, 
confeccionar i revisar diferents tipus d’adaptacions del currículum, metodologia, 
avaluació i plans individualitzats.  

 Intervenció directa amb l’alumnat per a passar diferents tipus de proves. 

 Informació i orientació a l’alumnat i a les famílies. 

 Derivar l’alumnat i les famílies als diferents serveis interns i externs : SEEM, 
CDIAP, CREDA, CREDAV, CSMIJ, ICASS, CAP, EAIA,,,etc 

 Coordinar amb els professionals que intervenen en l’alumnat que realitza una 
escolarització compartida entre centre ordinari i centre d’educació especial. 

 Col·laborar en la gestió de beques  i l’organització de recursos per a l’alumnat 
amb nee 
 

El treballador social de l’ EAP de La Noguera,  prioritza les següents actuacions en el 
nostre centre: 

- Valoració sociofamiliar de l’alumnat. 

- Revisió de grau. Relació família – ICASS. 

- Seguiment de l’alumnat amb problemes socials diverses. 

- Ajuts específics d’educació especial. 

- Informació sobre diferents recursos externs. 
 

Per facilitar les entrevistes es millor concertar hora al telèfon dels Serveis Educatius de 
La Noguera 973 44 63 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’ EQUIP D’ASSESSORAMENT PEDAGÒGIC (EAP) 
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HORARI ESCOLAR DE DILLUNS A DIVENDRES. 

MATÍ de 9:30  a  12:30  (accés porta principal a les 9:25) 

TARDA de 15:00  a  17:00  

MIGDIA ( menjador i esbarjo ) de 12:30 a 15:00  

 

SERVEI D’ ACOLLIDA 

L’ Associació ofereix a les famílies dels alumnes de l’escola la possibilitat de poder entrar 

a l’escola a les 9:00 i de sortir a les 17:30.  

Aquest servei l’utilitzen els alumnes de transport i el pot utilitzar  la resta d’alumnat  que 

ho necessiti. Quan el servei és esporàdic cal avisar amb antelació.  

 

MENJADOR ESCOLAR  

Empresa de Servei : Hotel Balaguer. 

Tipus de gestió. Càtering 

Calendari : del 12 de setembre al 21 de juny         .  

Personal : 6 monitores  

       

HORARI ACTIVITAT  NATACIÓ 

Dilluns EB2 – TVA- PFI de 15:00 a 17:00 

Divendres EB1 – TVA  de 15:00 a 17:00 

 

TRANSPORT ESCOLAR.    

Per alumnes de la Comarca i rodalies de la ciutat. 

 LINIA l : (Furgoneta Associació l’Estel) Ponta, Pont d’alentorn, Vall-llebrerola,Artesa 

Segre, Preixens, Montgai, La Sentiu, Urb.Sant Miquel, Balaguer. 

 LINIAII: (Furgoneta Associació l’Estel) Vallfogona, Tèrmens, Torrelameu, 

Menàrguens, Albesa,Algerri, Castellò de Farfanya, Balaguer 

 

XANDALLS  Per l’activitat d’esport cal portar xandall l’escola i unes sabatilles esportives 

d’ús exclusiu per aquesta activitat.   

 

IMPORTANT: La roba i els efectes personals dels alumnes han d’estar marcats amb el 

seu nom. 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIONS GENERALS 
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SEGON TRIMESTRE 

GENER  

5 ds Reis a l’Estel (al taller l’Estel) ASSOCIACIÓ 

8 dm Tornada a l’escola / Inici segon trimestre ESCOLA 

29 dm Audició de Batucada. Auditori Enric Granados TVA 
30 dc Celebració  Dia Escolar de la No violència i la Pau   L’ESTEL- MONT-ROIG 

          FEBRER  

A concretar Actuació al Campionat de basquet GRUP BATUKAPUM 

14dj Trobada esportiva Bàsquet TVA 
MARÇ   

1 dv MUSICAL CARNAVAL ESCOLA-TALLER 

4 dll FESTA LLIURE DISPOSICIÓ  

A concretar Activitat: “MULTIPLIQUEM PLANTES”  escola 
Jardineria Lleida 

EB1-2 

14 dj Trobada esportiva  FUTBOL TVA 

21 dj Audició: “LES CAPSES DE COLORS”. A. Enric 
Granados Lleida 

EB 1-2 

A concretar Visita Escola Jardineria Lleida PFI 

PRIMER TRIMESTRE 

SETEMBRE  

12  dc Inici del curs 2018-19 alumnes EB i TVA  

14 dv Inici del curs 2018-19 alumnes PFI  

14 dv Joc de l’Harpieta casc antic Balaguer EB 1 I 2 
OCTUBRE  

5 dv Sortida Montgai Màgic EB2 I TVA 

16 dm Reunió Consell Escolar CONSELL ESCOLAR 

26 dv Excursió a Penelles ESCOLA 

30 dm Reunió inici curs FAMILIA-ESCOLA 
31 dc Festa de la castanyada ASSOCIACIÓ 

NOVEMBRE  

2 dv Festa lliure disposició ESCOLA 

8 dj Activitats culturals Festes Sant Crist ESCOLA 

9 dj -10 dv Festes Locals a Balaguer ESCOLA 

15 Trobada esportiva natació TVA 

25 dium Actuació grup BATUKAPUM en la 
Cursa de la dona 

GRUP BATUKAPUM 

DESEMBRE  

7 dv Festa lliure disposició ESCOLA 
21 dj Dinar de Nadal  ESCOLA 

21 dv Final trimestre amb jornada intensiva ESCOLA 

PLA D’ACTIVITATS Escola l’Estel curs 2018-19 
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VISITEM MONUMENTS I SERVEIS 

Santa Maria de Balaguer PFI 

Muralles Medievals PFI 

Casa Tarragona PFI 

Ajuntament PFI 

Ràdio Balaguer EB 2-TVA-PFI 

Empresa Sorigué PFI 

ANEM DE MUSEUS 

Centre d’interpretació de l’or EB 1 

CELEBREM LES FESTES POPULARS 

Activitats Festes del Sant Crist ESCOLA 

JAZZ A L’ESCOLA 
Audició  EB2-TVA-PFI 

MILLOREM... EL MEDI AMBIENT 

Campanya “Planta un arbre a Balaguer” EB-TVA 

MESA DE SALUT JOVE 
Associació Antisida 

Per estimar-te m’estimo 
Preserva’t 

PFI 

Prevenció de conductes violentes 
No violència i resolució de conflictes 

PFI 

TERCER TRIMESTRE 

ABRIL  

4dj Trobada esportiva ATLETISME TVA 

10 dc Taller a l’Escola de Jardineria Lleida EB  

8-12  SETMANA CULTURAL ESCOLA 

12 dv Dinar de la mona ASSOCIACIÓ 

13- 22 Vacances Setmana Santa  

23 dm Activitat cultural Sant Jordi ESCOLA 
MAIG  

6 dg Festa de la gorra ESCOLA 

24 dv Representació obra teatre ESCOLA/TALLER 
JUNY  

5-6-7 COLÒNIES  a Prades EB /TVA 

10 dll Festa local ESCOLA 

PLA MUNICIPAL DE DINÀMICA EDUCATIVA 2018-19 
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Mossos 
Sexe segur 
Internet segura. Xarxes socials 

PFI 

UGA Noguera 
Autoestima i imatge personal 
Prevenció de consum de tòxics 

PFI 

Taller de primers auxilis PFI 

Servei d’informació i atenció a les dones 
Els mites de l’amor 

PFI 

POSA’T LA GORRA 

Tallers i xerrades AFANOC  PFI 

4a Fira dels somnis: Mòbils i arbres desitjos EB-TVA 

LA RÀDIO A L’ESCOLA 

La ràdio a l’escola TVA 

BALAGUER TV A L’ESCOLA  

Taller TV a l’escola TVA-PFI 

 

  

MEDI AMBIENT 
Recollida selectiva ESCOLA 

Visita a la deixalleria  

VISITES ESCOLARS 
Visita a Penelles ESCOLA 

 
 

           

PLA COMARCAL DINÀMICA EDUCATIVA 2018-19 
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El calendari lectiu pels alumnes comprèn: 

1er. TRIMESTRE : del 12 de setembre al 21 desembre 2018 
2on. TRIMESTRE : del 8 de gener al 12 abril 2019 
3er. TRIMESTRE : del 23 d’abril al 21 de juny 2019 

El dia 21 de desembre horari lectiu de 9:30 a 13.30, Menjador i esbarjo fins a les 
16:00 hores. Acollida fins a les 17:15 
Del 22 desembre 2018 al 7 gener 2019 vacances de Nadal (ambdós inclosos) 
Del 13 al 22 d’abril 2019 vacances de Setmana Santa (ambdós inclosos ) 
Del 10 al 21 de juny  2019 jornada intensiva fins a les 13:30. Menjador i esbarjo 
fins a les 16:00 hores. Acollida fins a les 17:15 
El 21 de juny 2019 acaben les classes . 
 
 

FESTES DE LLIURE DISPOSICIÓ 
Divendres 2-11- 2018 
Divendres 7-12-2018 

Dilluns 4-03-2019 
 

 

     FESTES LOCALS BALAGUER  
        divendres 9 novembre 2018 

dilluns 10 de juny 2019 
         

 
 

 
El menjador escolar és un espai educatiu on s’intervé d’una manera global en els 
hàbits i la socialització dels alumnes.  
L’escola ofereix aquest servei als alumnes que són de fora de Balaguer, i als 

alumnes de Balaguer que ho sol·liciten. 

Es serveix el menjar del servei de càtering de l'Hotel Balaguer i cada mes es 

facilita a les famílies el menú mensual. Es respecten les dietes per al·lèrgies, 

intoleràncies i els canvis de dieta per necessitats específiques. 

 

Es fan dos torns al menjador: a les 12:45 i a les 13:30. 

És treballa la higiene personal abans i desprès de dinar. Els alumnes han de tenir 
a l’escola un necesser amb els estris d’higiene personal (pinta, raspall de dents, 
pasta de dents i colònia). El necesser es portarà a casa cada final de trimestre per 

netejar. S’aconsella canviar el raspall de dents una vegada al trimestre. 

Durant l’activitat d'esbarjo ( abans i/oi després de dinar ) es potencia la relació 

dels alumnes a través del joc i activitats de lleure. 

 

El registre de menjador es passa a les 10 del matí, cal avisar abans de les 10:30 

en el cas de que hi hagi algun canvi, o es vulgui utilitzar el servei de manera 

esporàdica. 

SERVEI DE MENJADOR I ESBARJO 

CALENDARI ESCOLAR 
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 L’escola  té subscrita un pòlissa d’accidents que cobreix els riscs de qualsevol 
alumne, en les activitats escolars. També té contractada una pòlissa de 
responsabilitat civil . 

 S’ ha de garantir un nivell adequat d’ higiene i neteja  en el centre utilitzant les 
papereres, evitant que s’ embrutin les parets, mantenint l’ higiene en tots els 
espais ( escola i pati ),.... 

 Els alumnes compliran les normes d’ higiene i portaran el material necessari per a 
una correcta higiene (estris, roba de recanvi,..) 

  
ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS. 
Segons la normativa del curs  del Departament d’Ensenyament, per poder administrar 
medicació als alumnes caldrà signar l’autorització paterna d’ administració a l’escola i 
adjuntar la prescripció mèdica i la fotocòpia de la recepta on hi consti la pauta a seguir,  
hora que ha de prendre, dosi i durada del tractament.  
Sempre que hi hagi alguna modificació sobre la medicació de l’ alumne en qüestió caldrà 
fer el mateix. Els professors No administrarà cap fàrmac si no es compleixen aquests 
requisits. 
Aquestes premisses seran vàlides també quan se surt d’ excursió o de colònies. 
A l’escola s’administraran gotes, inhaladors, insulina, corticoides, cremes,  pastilles o 
altres tipus de medicaments quan sigui sistemàtica, imprescindible i/o coincideixi la seva 
ingesta dins l’horari escolar, sempre amb la deguda recepta mèdica amb la  pauta 
d’administració i l’autorització familiar pertinent.  
 
CASOS CLARS DE QUAN L’ALUMNE HA DE QUEDAR-SE A CASA 
FEBRE.- Es trucarà a la família si té més de 37,8 (no s’administrarà antipirètics si no és 
imprescindible o mentre arriba la família I assabentats els pares) 
Si un nen marxa de l’escola amb febre superior a 37,8 no podrà venir a l’endemà. Mínim 
24 hores a casa sense febre. 
 
VÒMITS.- ( amb o sense febre )  Quan els vòmits són signe d’una infecció 
(gastroenteritis, infecció d’orina...), té malestar general, nausees, no es queda tranquil 
després de vomitar... ha de quedar-se a casa encara que hagi vomitat una sola vegada. 
 
DIARREA.- ( amb o sense febre )  Els primers dies d’una gastroenteritis  es té malestar i 
les deposicions són freqüents, en aquest cas no podrà assistir a l’escola en mínim 48 
hores i només tornar quan faci les deposicions normals. 
VARICEL·LA.- El nen no podrà tornar a l’escola fins que  totes les lesions estiguin en 
fase de crosta, 8 dies a casa aproximadament. 
 
CONJUNTIVITIS.- Quan hi ha secreció lleganyosa és contagiosa, llavors s’ha de quedar 
a casa fins que desapareguin totes les secrecions. Mínim 2 dies a casa un cop començat 
el tractament. 
TOS.- Quan un alumne presenta una bronquitis aguda i requereix tractament  amb 
inhaladors ha d’estar a casa seva per a poder rebre una atenció continuada.  
 
FERIDES I COPS.- Quan un  alumne es fa una ferida o es dona un cop  en l’àmbit 
escolar,  es valorarà la seva gravetat i es realitzarà la cura a l’escola o , si cal, es portarà 
al CAP informant  a la família. 

SALUT I ESCOLA 
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CURES.- Quan a l’alumne necessita que se li faci cures sistemàtiques de ferides de 
diferents etiologies, serà la família la que les realitzarà o es contactarà amb el CAP de la 
zona per a que les faci un tècnic sanitari. 
 
POLLS .- Cada vegada són més freqüents en les nostres escoles, sobre tot al principi de  
curs, són molt contagiosos i cal aplicar un bon tractament de seguida . Podrà tornar a 
l’escola quan s’hagin eliminat els ous o llémenes del cabell. 
 
En qualsevol altre supòsit l’equip directiu de l’escola valorarà el cas i , si cal, serà el 
Consell Escolar el que determinarà l’actuació a seguir. 
A l’escola hi haurà un registre d’administració de medicació on hi figurarà el nom de 
l’alumne, el tipus de medicació, la dosi i la firma del responsable que ha administrat el 
fàrmac i també un protocol d’actuació davant situacions concretes. 
 
VACUNES. 
El Departament d’Ensenyament estableix un programa d’educació sanitària en el qual es 
vetlla per la correcta administració  de les vacunes sistemàtiques  i pel manteniment de 
la màxima cobertura de vacunació de la població infantil de Catalunya.  
És important portar al dia l’administració de les vacunes que estan indicades per tota la 
població i en funció de l’edat cronològica. 
             
 
CALENDARI VACUNACIONS SISTEMÀTIQUES 

 3-4 anys...............Triple vírica. 

 6 anys...................DTpa i Hepatitis A. 

 11-12 anys............Antimeningocòccica, Hepatitis A, Papiloma, Varicel.la 

 14 anys.................Td. 
 

 
És l’òrgan que vehicula la participació de la comunitat educativa en la gestió de l’escola . 
Composició: 
 
DIRECCIÓ: 
Montse Marco  
SECRETARI:  
Jordi Rodríguez 
REPRESENTANTS DELS PROFESSORS: 
Tatiana Túnica, Vicente Gascón 
REPRESENTANT DEL PERSONAL DE SERVEIS: 
Mercedes Ballester 
REPRESENTANTS DELS PARES I MARES: 
Montse Tomàs , Lluís Peralba,  Carme Mesas 
REPRESENTATS DE LA TITULARITAT:  
Susana Caba Alarcon, Mari Angeles Lopez Medina  
REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 
Joan Biscarri 

CONSELL ESCOLAR 
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PRESIDENT. Susana Caba Alarcon 
VICEPRESIDENT. Pepita Baró 
SECRETÀRIA. Pilar Calvo 
TRESORER. Esteve Vidal 
VOCALS.  Carme Mesas Medina, Lordes Daza Castro, Montse Tomàs Agustí,  
Mari Angeles Lopez Medina 
REPRESENTANTS DE L’EQUIP TÈCNIC. Taller Rosa Pla, Isabel Pina          
                                                                Escola Montse Marco, Maria Rúbies 

                                                                Llar-Residència Amèlia Bosch 

 

 

 

 

                 
 PARTICIPACIÓ A LA FIRA D’ ENTITATS DE BALAGUER   
 CASTANYADA 

 LOTERIA DE NADAL 

 VISITA DELS REIS  

 DINAR DE LA MONA 

 CASAL D’ ESTIU ESCOLA 

 Grup de LLEURE  (caps de setmana per majors de 16 anys ) 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ 

ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ 
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ASSOCIACIÓ L’ESTEL 

C/ Barri nou, 29. 25600 Balaguer  

Tel. 973 44 81 74 

www.lestel.cat – A/e: associacio@lestel.cat  

 

 

 

CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL L’ESTEL 

C/ Jacint Verdaguer, 3. 

Tel. 973 44 79 03 A/e: escola@lestel.cat  

 

TALLER OCUPACIONAL L’ESTEL 

C/ Barri nou, 29. 

Tel. 973 44 81 74 / 973 44 31 86 - A/e: taller@lestel.cat  

 

LLAR RESIDÈNCIA L’ESTEL I 

Passeig de l’Estació, 25. 4t 3a. 

Tel. 973 44 82 60 - A/e: residencia@lestel.cat  

 

LLAR RESIDÈNCIA L’ESTEL II 

C/ Sant Lluís, 4. 3r C. 

Tel. 973 44 62 77 - A/e: residencia@lestel.cat  

 

CLUB ESPORTIU L’ESTEL 

C/ Barri nou, 29. 

Tel. 973 44 81 74 - A/e: clubesportiu@lestel.cat  

 

SERVEI DE LLEURE L’ESTEL 

C/ Barri nou, 29. 

Tel. 973 44 81 74 – A/e: lleure@lestel.cat 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lestel.cat/
mailto:associacio@lestel.cat
mailto:escola@lestel.cat
mailto:taller@lestel.cat
mailto:residencia@lestel.cat
mailto:residencia@lestel.cat
mailto:clubesportiu@lestel.cat
mailto:lleure@lestel.cat
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           escola l’estel de Balaguer 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


