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BENVINGUDA 
 
 
 
Benvolgudes famílies, 
 
Comencem un nou curs amb moltes ganes i sobretot amb molta empenta.  
 
 
 
 Durant aquest curs posarem tots els recursos que tenim a l’abast, 
per tal de que els vostres fills i filles puguin gaudir d’un curs escolar ple 
d’activitats, bons moments i noves sensacions. Acompanyant-los en el seu 
procés d’aprenentatge, fent que el seu benestar emocional i físic sigui el 
més idoni per poder aprendre tot allò que durant el curs haurem preparat 
amb molt esforç i il·lusió. 
 
 Som aquí per acompanyar-vos a vosaltres i als vostres fills!  
 
 
 
 
 
 

 
El Claustre de professors 
 
 



PROGRAMACIÓ GENERAL 2019-2020 
 
 

 
Aquest curs escolar 2019-20 l’escola d’E.E. La Muntanyeta segueix comptant amb 
set aules, concertades per la Generalitat de Catalunya. 
 
 
El nombre d’alumnes matriculats és de 48. 
 
 
Professionals 
 
 
Per atendre a l’alumnat, aquest curs disposem de 23 professionals, tots ells amb 
pagament delegat del Departament d’Ensenyament: 
 
8 mestres/as 
8 educadors/es 
1 pedagoga 
5 fisioterapeutes 
2 logopedes 
 
Altre personal de l’APPC vinculat a l’escola: 
- 1 treballadora social 
- suport del servei d’infermeria de residència  
- personal d’administració, manteniment, recursos humans, comunicació, neteja i 
bugaderia 
- pels serveis de menjador, pati, i transport comptem amb 19, 10 i 5 monitores, 
respectivament. 
 
 
COMUNICACIÓ 
 
La llibreta ha de ser  l’eina prioritària de comunicació entre casa i l’escola. Per casos 
puntuals podeu trucar als horaris establerts.  
Recordeu que la informació no es pot donar mai als monitors de transport, ells no 
es fan responsables de que la informació arribi a l’escola. Si és sobre la salut del 
vostre fill per tenir-ho en compte durant el trajecte, si que heu de comunicar-ho al 
monitor de l’autobús. La resta de la informació SEMPRE escrita a la llibreta de 
comunicació.  

 
 



 
PROPOSTA EDUCATIVA DEL CENTRE 
 

 

L’escola  d’educació  especial  la  Muntanyeta     depèn  de  l’Associació Provincial 
de Paràlisi Cerebral de Tarragona i té com a finalitat atendre al nen amb necessitats 
educatives especials, a fi de potenciar al màxim el seu desenvolupament motriu,  
intel·lectual, afectiu i social i d’aconseguir una major integració familiar i social. 
 
Els objectius prioritaris del Centre La Muntanyeta són: 
 

1. Millorar les capacitats dels nostres alumnes 
 

2. Afavorir la integració, autodeterminació i cohesió social dels nostres alumnes 
 
3. Vetllar pel benestar emocional de tots els nens i nenes 
 
 

L’escola ofereix una atenció complerta i global al nen en tots els aspectes de  la  seva  
vida.  Per  aconseguir  aquesta  finalitat  comptem  amb  els següents serveis: 
● Pedagogia 
● Fisioteràpia 
● Logopèdia  
● Treballadora social 
● Hidroteràpia 
● Musicoteràpia 
● Psicomotricitat 
● Aula multisensorial 
● Projectes d’innovació 
tecnològica 
● Teràpies assistides amb animals (gossos i cavalls) 
● Servei de menjador i pati. 
● Servei de transport (Despeses a càrrec del departament d’Ensenyament  
de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  gestionat pel Consell Comarcal del 
Tarragonès) 
● Activitats d’oci (sortides, colònies, esplai). 
 
 
La intervenció és individual per a cada alumne, l’equip interdisciplinari elabora a 
l’inici del curs programació   individualitzada (P.I.) de tots els alumnes del centre. 
 
 

Les prioritats del centre són: 

 
● Facilitar l’escolarització inclusiva per aquell alumnat que realitza escolaritat 
compartida en centres ordinaris. 



● Potenciar, sempre que sigui possible, la participació del nostre alumnat   en   
activitats   compartides   amb   alumnes   de   centres ordinaris.  
● L’ús de la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i de comunicació en 
les actuacions docents i administratives del centre. 
● El desplegament de l’organització, objectius i continguts de les àrees del 
currículum per tal d’afavorir el desenvolupament   de les competències bàsiques 
per a l’ensenyament de l’educació primària establertes en el Decret 142/2007, de 
26 de juny. 
● La integració de les tecnologies de l’informació i la comunicació (TIC) en el 
procés d’ensenyament i aprenentatge i en l’avaluació de les diferents àrees del 
currículum. 
● La integració en els processos d’ensenyament i aprenentatge de continguts 
vinculats a la coeducació, la ciutadania, la convivència, l’educació ambiental, la 
salut, la comunicació audiovisual, l’accés a la informació. 
● La coordinació entre el professionals  de cada àrea per afavorir la coherència 
del procés educatiu i la millora dels aprenentatges dels alumnes. 
 
 

                 
                    OBJECTIU GENERAL DE L’ESCOLA 
 
Potenciar les habilitats i capacitats dels alumnes per tal d’afavorir el  
Desenvolupament integral i la seva integració social en tots els aspectes. 
 

Objectius específics 
 

● Realitzar atenció primerenca. 
● Estimular a nivell sensorial. 
● Donar  a  conèixer  les  possibilitats  de  propi  cos  i  potenciar  el moviment 
mitjançant la psicomotricitat. 
● Desenvolupar l’atenció i habilitats bàsiques per l’aprenentatge. Establir i 
desenvolupar hàbits de la vida diària. 
● Ajudar a descobrir les capacitats de cada nen i  valorar  els progressos que fa. 
● Afavorir i proporcionar recursos per a la comunicació del nen amb els altres. 
● Potenciar i desenvolupar al màxim les capacitats intel·lectuals dels alumnes fent 
ús d’ajudes tècniques, quan es consideri adient. 
● Potenciar el procés de socialització del nen a l’escola, a la família i al seu entorn 
proper al nen. 
● Treballar les emocions per ajudar a gestionar-les i manifestar-les.  
 
 
 

 



INFORMACIÓ I NORMES GENERALS DE L’ESCOLA 
 
Per poder aconseguir que l’escola funcioni el millor possible, és necessari que tots 
col·laborem respectant aquestes normes bàsiques de funcionament. 
 

ASSISTÈNCIA 
● Qualsevol falta d’assistència a la classe haurà de ser justificada. 
● Si l’alumne ha de sortir de la classe en hores lectives, els professionals de l’aula 
han d’estar prèviament informats. 
● Hi ha criteris de no-assistència a causa de malalties transmissibles  
 

TRANSPORT 
El servei de transport escolar depèn del Consell Comarcal del Tarragonès. 
Qualsevol incidència cal que es comuniqui a l’escola (direcció o Treballadora 
social). El centre disposa de fulls de registre d’incidències. Podeu demanar-los, 
emplenar, i retornar a l’escola, perquè els puguem traspassar al Consell Comarcal. 

 
HIGIENE I VESTUARI 

 
● La higiene dels alumnes ha de ser correcta, tant pel propi benestar com pel 
dels companys i professionals. 
● L’alumne assistirà amb roba còmoda a classe (evitar cinturons, tirants, texans, 
camises…) 
● En les èpoques de fred, a l’escola hi ha una temperatura confortable, per tant, 
recomanem que el nen/a no vagi excessivament abrigat. 
● Tota la roba de l’alumne estarà marcada amb el seu nom. 
● Material necessari que han de dur els alumnes: una bossa setmanal que estarà 
a l’escola, una bossa diària, i material específic i exclusiu que pugui necessitar el 
seu/va fill/a (ortopèdia, ajudes per la comunicació, ulleres…) 
● Recomanem abrics, jaquetes, bates... obertes per l’esquena per facilitar a 
l’hora de posar-la i treure-la. Si voleu més informació, demaneu-ho a direcció de 
l’escola.  
Bossa  setmanal: 
- 2 mudes completes 
- Una tovallola gran 
- Bates pel menjador (botonades per l’esquena)  
- Necesser: pinta, colònia, raspall i pasta de dents 
- Tovalloletes humides  
- Pitets 
- Gorra pel sol 
Bossa   diària:  
- Agenda 
- Bata 
- Pitets grans i impermeables per dinar. 
- Pitets/mocadors pel baveig (si els necessita) 



 
 

 

HORARI D’ESCOLA 
Horari general del Centre         8:45 a 16:45 h No lectiu                                  
8:45 a 9:45h Lectiu                   9:45 a 12:45h  /  14:45 a                  
16:45h 
 

Servei Menjador                       12:45 a 13:45h 
 

  Servei Pati                                13:45 a 14:45h 
 
L’alumne ha d’estar a la classe a les 9:45 hores. Si, per alguna raó justificada no pot 
arribar a la seva hora habitual, haurà de comunicar-ho amb anticipació a l’escola, 
abans de les 10:00 del matí. 
Perquè el nen pugui dinar a l’escola haurà d’arribar com a molt tard a les 
12:30 h i sempre havent avisat anteriorment abans de les 10.00 del matí. L’horari 
és de 12.45 a 13.45, els nens hauran d’arribar abans de l’hora d’inici i no podran 
sortir fins que s’acabi l’hora de menjador. No s’escurçarà per cap motiu l’hora de 
menjador.  
 
HORARI DE REUNIONS I TRUCADES 
 

 
Direcció: Dimas Rodríguez 
escola@appctarragona.org                             9:00 a 10:30  

 

 

         977 217 604 

Sotsdirectora: Estibaliz Martinez 
escola@appctarragona.org                             8:45 a 9:45  
 
 

 
             977 217 604 

Secretària de l’escola: Maite Castellà 
escola@appctarragona.org                             8:45 h a 9:45 

 
             977 217 604 
 

Mestres/educadors/logopedes/fisioterapeutes:  
Sol·liciteu el correu a través de la llibreta               8:45 a 9:45 h 

           
           977 217 604 

Àrea de Treball Social:  Marta Frontiñan                          9h a 14h                           
                                            
Trucades: Deixar l’encàrrec. Us trucarem el més aviat possible. 

tsocial@appctarragona.org  

 
 
           977 217 604  

Responsable del servei de transport       Dimas Rodríguez / Marta Frontiñan 
 
Responsable del servei de menjador:  Maite Castellà 
  8:45 a 9:45h h 

               977 217 604 

Administració: Concepció Silvestre                      10:00 a 13:00  
                                            

                                             977 217 604 

 



 

 
                            SALUT ESCOLAR 

 

 

D’acord amb la RESOLUCIÓ de 29 de Maig 2009, per la qual s’aproven les 
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres educatius d’educació 
infantil i primària i d’educació especial per al curs 2010-2011. S’indica que: 
 

 

36.5 Administració de medicació a alumnes 
Per poder administrar medicació als alumnes cal que el pare, mare o 
tutor/a legal aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom 
de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, 
el pare, mare o tutor/a legal ha d’aportar un escrit on es demani i s’autoritzi al 
personal del centre educatiu que administri al fill o filla la medicació prescrita, 
sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu. 
És convenient que el centre mantingui en un únic arxiu les receptes o 
informes mèdics i els escrits d’autorització i prevegi qui ha d’administrar 
el medicament i, en absència d’aquesta persona, a qui correspon fer- ho. 
El personal del centre podrà administrar un medicament només en els casos en 
què poguessin fer-ho el pare, la mare o el tutor/a legal, sense una formació 
especial; en cas contrari, si el medicament ha de ser administrat per personal amb 
una formació determinada, caldrà que el centre es posi en contacte amb el centre 
d’assistència primària més proper. 
 

 

Totes les malalties infantils de caràcter infecciós que diagnostiqui el/la pediatra, 
seran notificades a l’aula. Quan el metge valori que ja no hi ha risc de contagi, 
l’alumne podrà assistir a l’escola, però caldrà facilitar la notificació o l’informe 
mèdic. (vegeu llibret annex de Criteris de no-assistència) 
 

 

La recollida de dades de l’alumne que us demanem que ompliu romandrà al servei 
d’infermeria de l’APPC. Cal per aquest motiu que es notifiquin els canvis 
directament a infermeria, i aquest ja ens informarà a nosaltres. 
 

 

Recordeu que en els canvis estacionals hi ha més risc de contagi de paràsits 
(polls). Actueu amb prevenció i en cas que el vostre fill estigui contagiat, no 
podrà assistir a l’escola. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    ÒRGANS DE GOVERN 

Consell escolar 

 

Dimas Rodriguez President del Consell Escolar 
Frederic Solanes Representant del/la titular del centre  
            --- Representant de l’Ajuntament de Tarragona 
Salvador Garcia Representant del/la titular del centre 
Pep Cabré Representant del/la titular del centre 
Rosa Mª Gassol Representant del/la titular del centre 
Laura Andrade Representant sector professors 
Olga Royo Representant sector professors  
Nùria Buira Representant sector professors 
Mabel Garcia Representant sector professors 
Maite Ramírez Representant sector mares i pares d’alumnes 
Lourdes Cadena Representant sector mares i pares d’alumnes 
Maite Castellà Secretària.  

 
 
 

Claustre de professors 

 

Tutors/es 
Laura Andrade 
Lluís Booth  
Mabel García 
Xavier González O. 
Gema Mercado 
Neus Robert 
Dimas Rodríguez 
Olga Royo 

Educadors/es 
Maite Castellà 
Laia Cornadó 
Meritxell Español 
Xavi González M. 
Estíbaliz Martínez 
Rosa Maria Martos 
Susana Vera 
Fàtima Vilalta  
 

Fisioterapeutes  
Carolina Bergel 
Jessica Gómez 
Juan González 
Sara Llutart 
Begoña Velilla 

Logopedes 
Joana Cabral 
Olga Fernández  
Manuela Sepulcre 
 
 
 

 
 



 
        ACTIVITATS ESCOLARS 
 

 
 
 

Musicoteràpia 
Comptem amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Tarragona a través del Projecte “Mirasona” per 
desenvolupar activitats musicals en grup. 
 

 

Psicomotricitat i Esport adaptat 
Es realitzarà durant tot el curs, a l’escola  en horari de 
matí. Javier González Ortiz dirigeix l’activitat amb la 
Núria Buira. 
 

Teràpia Assistida amb 
Gossos 
Es realitza durant tot el curs a l’escola, els dilluns i 
dimarts a la tarda. 
La conselleria de Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Tarragona 
finança l’activitat de teràpia animal fent-se càrrec de les 
despeses   dels   professionals   externs   al   centre   que   
hi intervenen. 
 

Convivències 
Aquest curs es realitzarà com es habitual una sortida  amb els 
alumnes del centre a una casa de colònies. Aquest any es 
preveu que sigui al mes de maig i tindrà una durada de tres dies, 
dos nits. Es realitzaran amb el grup d’alumnes mes grans de 
l’escola ja que l’any passat va anar l’altre grup. 
 

 
 
 
 
 
 



 
                                 ÀREA DE LOGOPÈDIA 
 
 

Objectiu general: 
 
 
● Potenciar la capacitat comunicativa per tal que els alumnes puguin 
tenir una participació activa afavorint la integració social. 
 
 
Objectius específics: 
 
● Augmentar i exercitar la mobilitat dels òrgans que intervenen  en  el  
procés  de  la  parla,  per  aconseguir  una major coordinació fono-
articulatòria. 
 
● Teràpia de masticació, deglució i succió en els casos que sigui 
convenient. 
● Proporcionar als alumnes les teràpies necessàries per tal d’augmentar 
l’afluència de la dicció. 
● Potenciar la higiene bucal, activant les genives aplicant fluor. 
● Proporcionar als alumnes les ajudes tècniques  necessàries 
amb la finalitat d’augmentar la comunicació no vocal. 
 
● Implantar el Sistema Pictogràfic (SPC) com alternativa a la 
comunicació. 
 
● Instaurar tècniques adaptades a les necessitats i capacitats dels 
alumnes per augmentar la seves possibilitats comunicatives. 
 
● Assessorar a les famílies respecte a l’adquisició de les ajudes tècniques 
facilitadores de la comunicació. 
 
● Assessorar als professionals en tots els aspectes relacionats amb 
comunicació dels seus alumnes. 
 

 



                             ÀREA DE FISIOTERÀPIA 
 

 El personal de fisioteràpia valora a cada usuari en el moment que es matricula, durant 
l’inici del curs escolar, i/o quan hi ha un canvi significatiu.  

 
 Es planteja el programa de treball en funció de la diversitat funcional.  
 
 Aplicar els tractaments i les tècniques adients de fisioteràpia, de manera individual o en 

grup (sessions individuals a sala o teràpies complementàries dirigides des de l’àrea). 
 
 Elaborar l’Informe de Fisioteràpia sol·licitat per la família de l’alumne i/o quan sigui 

necessari per la comunicació amb professionals externs al centre. Es poden demanar 
mitjançant l’agenda de l’alumne o un correu electrònic al servei de fisioteràpia ( 
fisioescola@appctarragona.org ), amb un mínim de tres dies d’antelació a la visita, i es 
resolen en el termini de fins un dia abans de la visita, segons el calendari escolar. 

 
 Assessorar sobre les ajudes específiques indicades o contraindicades quan s’escaigui per 

al control postural i les transferències adequades. 
 
 Reunions concertades a través del correu-e i l’agenda de l’alumne. 

 

Documentació requerida 

 A l’iniciar el curs i sempre que hi hagi una nova visita o actualització. 
 Informes mèdics i les actualitzacions corresponents:  

o diagnòstic per la imatge (informes, radiografies, TAC, densiometria..) 
o traumatologia 
o neurologia 
o neuropediatria 
o pneumologia 
o pneumopediatria 

o metge rehabilitador 

 

 
 
 
 
 
 
 



                                       
                                  MENJADOR ESCOLAR 
 
L’empresa és Càtering Costa Daurada, elabora 
els menús de tota l’APPC. Recordeu que per 
qualsevol canvi en la dieta general, ja sigui per 
cultura o motiu mèdic, cal notificar-ho a la 
responsable de menjador (Maite Castellà) i 
adjuntar informe mèdic si s’escau. L’equip 
d’infermeria de l’APPC s’ocupa d’administrar les 
medicacions que calen. 
 

 
 

 
 
 

   RELACIÓ AMB UNIVERSITATS I INSTITUTS 
 

L’escola la Muntanyeta a través de l’APPC, previ conveni amb diferents instituts i 
universitats de Catalunya, forma part del programa de pràctiques d’alumnes en 
formació. 
 
● Grau de Fisioteràpia de la Universitat Rovira i Virgili 
● Grau de Magisteri de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia, Universitat    
Rovira i Virgili. 
● Postgrau de Fisioteràpia Pediàtrica de la Universitat Internacional de Catalunya. 
● Grau en Treball Social, de la Universitat Rovira i Virgili.  
● Postgrau en Psicomotricitat de la Universitat Internacional de Catalunya. 
● Grau de Logopèdia de la Universitat Blanquerna 
● Cicle Formatiu Superior d’Integració social del IES Vidal i Barraquer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

                                        Calendari escolar 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 
 
  
 
 
 
 

Escola La Muntanyeta 43005731 
Correu electrònic escola@appctarragona.org 

Telèfon 977217604 
 
 
 
 
 

Concert educatiu amb 

 
 


