CALENDARI DE REUNIONS DELS ÒRGANS COL·LEGIATS
Claustre. Horari de reunions i calendari
L’organització dels claustres d’enguany, tant pel que fa a la quantitat com a la temàtica, és
diferent dels cursos anteriors atesa la situació de pandèmia, tot i que una mica més normal
que el curs passat.
Farem quatre reunions segures al llarg del curs. Dilluns, de 17.30 h a 19.00 h. Calendari i
tema de les reunions:
-Dos claustres organitzatius. Un en començar el curs i un en finalitzar-lo.
-Dos claustres de tancament
-Quatre claustres de preparació de festa
-Cinc claustres pedagògics: plàstica, llengua, reflexió interna
-Llengua – 2 claustres (29/11/21 i 14/03/22)
-treball i formació de plàstica: 1 etapa de migdia per compartir buidats;
formació, 2n trimestre (28/02/22)
-COEDASEX: infantil i primària, 3 etapes; 1 etapa formativa a octubre (primària,
04/10/21; infantil, 18/10/21), quan ja tenim la reflexió de cada etapa + 2 etapes check
point (24/01/22 1a revisió; 02/05/22, 2a revisió).
-claustre de compartir febrer (31/01/22)
-PAT: etapes
-PLC: àmbit + ED
-PADIE, PCI: DOIP, CSI + treball etapes
-Formació/reflexió infantil – a setembre es proposarà
-Treball de rúbriques per avaluar els documents del PAM: des de l’equip
directiu
-Formació: tenim fons TRIPARTITA
-Festes: n’hem previst la data i els claustres de preparació, però no en podem dir res
encara. De moment, allò marcat en el darrer protocol és reduir al màxim la presència
de les famílies a l’escola i reduir la interacció dels grups.
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Hem sol·licitat tallers de Lambda per als alumnes.
EQUIP DIRECTIU. Horari de reunions i calendari
Ordinàries: dimarts, de 15.00 h a 17.00 h. Extraordinàries: quan siga necessari i els
assumptes ho demanen. També hi haurà reunions puntuals amb els responsables dels
àmbits i del gabinet d’orientació i amb les comissions, quan es considere pertinent.
CONSELL ESCOLAR
Reunions trimestrals ordinàries, a partir de les 17.15 h. Dues a principi de curs,
d’organització i d’aprovació de preus, i d’aprovació de PGA. Dues d’organització en període
d’admissió del curs següent. Una de tancament del curs. Balanç i propostes de millora. Les
farem telemàtiques majoritàriament i segons l’estat d’alerta en què ens trobem. Cal dir que,
com el curs passat, probablement hàgem de fer algun Consell Escolar per aprovar la
justificació de les despeses Covid19.
ETAPES
Enguany, recuperem les reunions de dilluns i les etapes del migdia. En el calendari de
setembre hi haurà moments per planificar etapes, àmbits, comissions.... Hem previst
claustres d’organització, claustres de preparació de festa i claustres pedagògics. En les
reunions de setembre, cada etapa decidirà les dates i els objectius a treballar. Hem previst
les reunions de planificació i de tancament dels àmbits i cada àmbit passarà a l’equip
directiu les dates de les altres 4 o 5 reunions que faça.
infantil
Els dilluns marcats al calendari general del centre, de 17.30 h a 19.00 h. Els responsables
del gabinet psicopedagògic assistiran a les reunions d’etapa programades, per tal de dur
endavant el seguiment dels alumnes i grups.
primària: Horari de reunions
Dilluns marcats al calendari, de 17.30 h a 19.00 h, per tractar aspectes puntuals i de
funcionament, del treball proposat del trimestre.
Els responsables del gabinet psicopedagògic assistiran a les reunions d’etapa programades,
per tal de dur endavant el seguiment dels alumnes i grups. A més, assistiran a les reunions
individuals amb cada tutora. Els especialistes de l’etapa i el mestre de suport, també
assistiran a les reunions d’etapa.
Reunions periòdiques dels equips educatius.
secundària
- Dimarts, de 09.25 h a 10.20 h (reunió de coordinadora i departament d’orientació).
-Dilluns a la vesprada, de 17.30 h a 19.00 h, tot el claustre
-Els continguts de les reunions de dilluns, de dimarts poden ser diversos i també tractaran
el treball amb els grups com a equips educatius.
- Reunions setmanals cotutors/es de cada curs amb l’orientador i, quan considerem, amb
la PT.

GABINET D’ORIENTACIÓ
Horari de reunions. setmanal, dijous a migdia. Infantil i primària: almenys una mensual
(generalment, de manera quinzenal, alternativament). Secundària: una a la setmana més les
marcades al calendari (dilluns).
Equip de Coordinació Pedagògica: quinzenal. Reunió amb la coordinadora d’ESO: setmanal.
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