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1. Introducció 

L’escola La Muntanyeta de Tarragona, està emmarcada dins l’Associació Provincial de           
Paràlisi cerebral de Tarragona, una entitat formada per uns 100 usuaris, i uns 100 treballadors.               
Dels usuaris 45 formen part de l’escola, i dels treballadors, un equip docent de 24 membres,                
més el personal de menjador, pati i transport.  

L’escola dóna servei educatiu des dels 3 anys fins als 21, amb activitats complementàries i               
servei d’acollida de 8.45 a 9.45. Totes les famílies utilitzen el servei de menjador.  

L’eix central de l’escola és seguir la Missió, visió i valors de l’Associació: 

 

Missió 

Defensar els drets, facilitar el desenvolupament i millorar la qualitat de vida de les persones               
amb paràlisi cerebral, cobrint les seves necessitats mitjançant serveis de qualitat, alhora que             
promovent la seva autodeterminació i participació a la societat 

 

Visió 

L’APPC ha de treballar per potenciar al màxim el benestar, les capacitats i l’autodeterminació              
de les persones afectades de paràlisi cerebral i etiologies similars. Ho ha de fer amb les                
teràpies necessàries i desenvolupant un projecte d’actuació pioner i referent per esdevenir una             
entitat innovadora, promotora i impulsora, capaç d’establir aliances i donar resposta a les noves              
necessitats emergents, amb accions assistencials pioneres dins el seu àmbit d’actuació que            
facilitin un millor servei. 

- Ha de fomentar la creació de projectes de vida per als seus usuaris, impulsant alhora la                
seva autodeterminació 

- Ha de ser un referent en l’eficàcia i l’eficiència de la seva gestió, assegurant-se una               
sostenibilitat econòmica i financera necessària per garantir el millor aprofitament          
possible dels recursos existents.  

- Ha de ser un agent actiu en promoure una societat més equitativa i solidària, que               
desperti la consciència pública i la participació ciutadana amb el seu projecte. 

 

Valors 

L’APPC es compromet a desenvolupar la seva tasca mantenint i deferensant els següents             
valors: 

- PROTAGONISME de les persones afectades de paràlisi cerebral 
- COMPROMÍS amb les persones usuàries, els seus familiars i / o representants legals,             

alhora que amb la xarxa de personal i col·laboradors. 
- MILLORA CONTINUADA dels programes d’actuació i teràpies dirigides. 
- EFICÀCIA mitjançant el treball en xarxa i els canals comunicatius òptims. 
- TRANSPARÈNCIA vers l’ús dels recursos públics i privats i la gestió de l’entitat.  



 

- PROFESSIONALITAT, RESPONSABILITAT I EXCEL·LÈNCIA en tots els àmbits de la          
prestació de serveis 

- SOLIDARITAT I EMPATIA amb altres col·lectius per enfortir la societat. 
- INNOVACIÓ amb l’aplicació de noves idees i experiències orientades a la millora de la              

qualitat de vida de les persones ateses.  

El segon eix, però no menys important, és proporcionar experiències pedagògiques i            
coneixements per tal de que esdevinguin el més autònoms possibles, i millorar el seu benestar               
físic i emocional. Sempre guiant-nos per les programacions d’aula i les programacions            
individualitzades per cada alumne de l’escola.  

Actualment, la nostra feina versarà per treballar en oferir projectes de vida als nostres              
alumnes, havent invertit el nostre temps en formar-nos per poder realitzar aquesta actuació,             
treballant per l’autodeterminació en la infància.  

 

2. Dades generals (professorat, alumnat, càrrecs) 

 

Aquest curs escolar s'emmarca dins del segon any de mandat de la direcció per part de                
la Neus Robert.  

Aquest curs l’equip directiu ha canviat, i els integrants seran els següents: 

- Neus Robert (direcció) 
- Gema Mercado (Sots Directora) 
- Estíbaliz Martínez (Secretària) 

 

Seguint el mateix model de direcció que el curs anterior, apostem per un model escolar               
basat en l’autodeterminació dels infants. Durant el mes de setembre hem realitzat formació             
sobre aquesta nova forma de treballar, i ens reunim periòdicament per tal d’abordar els              
aspectes que podem millorar per tal d’afavorir el tracte amb els nostres alumnes des d’aquesta               
vessant.  

El curs escolar 2018 - 2019, l’Escola compta amb set aules concertades per la              
Generalitat de Catalunya. 

El nombre d’alumnes matriculats és de quaranta-cinc. El personal amb que es compta             
per atendre els nens és el següent: 

● Vuit tutors 
● Vuit educadors 
● Cinc fisioterapeutes 
● Dos logopedes  
● Una pedagoga 

 



 

Tots ells amb pagament delegat. 

Pels serveis de menjador i pati comptem amb quinze monitors de menjador, onze de              
pati i sis de transport . 

 

Altre personal, les despeses del qual se’n fa càrrec l’associació són: 

● una treballadora social 
● un musicoterapeuta 
● un informàtic, que fa el manteniment de la xarxa i en gestiona el seu ús 
● Personal del centre hípic de Bonastre per realitzar l’activitat d’hipoteràpia. 
● Per l’activitat de musicoteràpia comptem amb la participació de dues musicoterapeutes           

de la conselleria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Tarragona. 
● La Conselleria de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Tarragona finança l’activitat de            

teràpia animal pel que se’n fa càrrec de les despeses dels professionals externs al              
centre que hi intervenen. 

 

3. Objectius:  

 

PROPOSTA EDUCATIVA DE CENTRE 

Els objectius prioritaris del Centre La Muntanyeta són: 

● 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: 

● Millorar els resultats educatius dels nostres alumnes 
● Afavorir la integració i cohesió social dels nostres alumnes 
● 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. 
● 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. 
● L’ús de la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i de comunicació en les 

actuacions docents i administratives del centre. 

 

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: 

 

● Fisioteràpia 
● Logopèdia 
● Treballadora social 
● Hidroteràpia 
● Musicoteràpia 
● Psicomotricitat 
● Aula multisensorial 
● Projectes d’innovació 
● Teràpies assistides amb animals: 

○ Teràpia assistida amb gossos. 
○ Hipoteràpia 

● Servei de menjador i pati. i servei de transport (Despeses a càrrec del departament              
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i gestionat pel Consell Comarcal del            
Tarragonès). 

 

DESPLEGAMENT DEL CURRÍCULUM 

Educació infantil 

El currículum del segon cicle de l'educació infantil presenta una estructuració del 

desenvolupament de les capacitats que ha d'assolir l'alumnat organitzant-les en quatre eixos: 

aprendre a ser i actuar d'una manera cada vegada més autònoma; aprendre a pensar i a                
comunicar; aprendre a descobrir i a tenir iniciativa; i aprendre a conviure i habitar el món. 

Aquests quatre eixos tenen continuïtat a l'educació primària mitjançant les competències           
bàsiques. 

En el currículum les finalitats de l'etapa es concreten en les capacitats que ha d'assolir               
l'alumnat. Més enllà de l'adquisició de determinats coneixements i habilitats, les capacitats            
impliquen la possibilitat d'utilitzar aquests coneixements i habilitats, de manera transversal i            
interactiva en contextos i situacions diferents. 

Per aconseguir l'assoliment de les capacitats, és convenient que la intervenció dels mestres             



 

sigui eminentment activa i que s'orienti a estimular experiències i potenciar els processos             
maduratius, amb els recursos que siguin més precisos i en concordança amb els nivells              
evolutius respectius i el context sociocultural dels infants. 

L’acció educativa respectarà els següents principis bàsics: 

● tenir en compte les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat; 
● adequar l’ensenyament a les diverses característiques personals i socials que 
● condicionen els aprenentatges; 
● seleccionar i organitzar de manera adequada els continguts que es pretén que els nens              

i les nenes aprenguin; 
● potenciar que l’activitat de classe discorri en les millors condicions possibles perquè            

cada alumne i el grup en conjunt s’esforci per aprendre, raonar i expressar el que se                
sap, per plantejar els dubtes, per reelaborar el coneixement; i per actuar amb autonomia              
i responsabilitat; 

● posar els mitjans necessaris perquè cada infant se senti atès, orientat i valorat, quan ho               
necessiti i sense cap tipus de discriminació. 

 

Educació primària 

El currículum de l’educació primària implica una continuïtat en el plantejament educatiu            
d’aquesta etapa, però a la vegada presenta les competències bàsiques com a eix central del               
currículum de tot l’ensenyament obligatori. 

En l’educació primària, el currículum centrat en les competències bàsiques pretén aconseguir,            
en primer lloc, integrar els diferents aprenentatges tot impulsant la transversalitat dels            
coneixements. En segon lloc, el fet de partir de les competències afavoreix que l’alumnat posi               
en relació els diversos tipus de continguts i els utilitzi de manera efectiva en diferents situacions                
i contextos. I, en tercer lloc, les competències orienten el professorat, en permetre identificar els               
continguts i criteris d’avaluació que tenen caràcter bàsic per a tot l’alumnat i, en general, donen                
una pauta per a les distintes decisions relatives al procés d’ensenyament i aprenentatge. 

En el desplegament del currículum es consideren especialment rellevants els aspectes 

següents: 

1. el desenvolupament d’hàbits bàsics d'autonomia, 
2. el desenvolupament emocional i afectiu, 
3. el desenvolupament de la capacitat d'aprendre amb els altres i a través dels altres, 
4. el desenvolupament de l'expressió i la comunicació amb diferents llenguatges, 
5. adaptats a les possibilitats de comunicació de cada alumne: tindrà un caràcter 
6. rellevant la utilització dels sistemes alternatius i/o augmentatius de comunicació per           

aquells alumnes que ho necessitin. 
7. el desenvolupament de la igualtat de drets i d’oportunitats entre dones i homes, 
8. l’autonomia personal, la corresponsabilitat i la independència personal, 
9. el desenvolupament dels sistemes de comunicació: la llengua oral i els sistemes            

alternatius i/o augmentatius de comunicació per aquells alumnes que ho necessitin, 



 

10. l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura, 
11. el desenvolupament de la lectura, 

 

Perquè el currículum sigui coherent amb els plantejaments que s'acaben de proposar            
cal contemplar dos grups de competències bàsiques: unes són les més transversals, que són la               
base del desenvolupament personal i les que construeixen el coneixement, entre les quals cal              
considerar les comunicatives per comprendre i expressar la realitat, les metodològiques, que            
activen l'aprenentatge, i les relatives al desenvolupament personal; i un segon grup, les més              
específiques, relacionades amb la cultura i la visió del món, que farà que les accions dels nois i                  
noies siguin cada vegada més reflexives, crítiques i adequades. 

 

Competències bàsiques 

● aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el              
món en què estan creixent,  

● desenvolupar els coneixements, capacitats, habilitats i actituds (el saber, saber fer,           
saber ser i saber estar.) 

● acceptar les seves limitacions i les dels demés per tal d'assolir la màxima autonomia              
possible i estar integrades socialment, incorporar-se a la vida adulta de manera            
satisfactòria i ser capaços d'adaptar-se a noves situacions i de desenvolupar un            
aprenentatge permanent al llarg de la vida. 

 

La necessitat de plantejar com a finalitat educativa la millora de les capacitats de les 

persones fa que sigui imprescindible centrar el currículum en les competències bàsiques per             
aconseguir, en primer lloc, integrar els diferents aprenentatges tot impulsant la transversalitat            
dels coneixements. En segon lloc, centrar-se en les competències afavoreix que l'alumnat            
integri els seus aprenentatges, posant en relació 

els distints tipus de continguts i utilitzant-los de manera efectiva en diferents situacions i              
contextos. I, en tercer lloc, això orienta el professorat, en permetre identificar els continguts i               
criteris d'avaluació que tenen caràcter bàsic per a tot l'alumnat i, en general, per inspirar les                
distintes decisions relatives al procés d'ensenyament i aprenentatge. 

La finalitat central de cadascuna de les àrees curriculars és el desenvolupament de les              
competències bàsiques, tot tenint en compte que cadascuna de les àrees contribueix al             
desenvolupament de diferents competències i, a la vegada, cada una de les competències             
bàsiques s'assolirà com a conseqüència del treball en distintes àrees. 

 

 

 



 

 

Per a l'educació obligatòria, s'identifiquen com a competències bàsiques les vuit competències            
següents: 

 

Competències transversals: 

1. Les competències comunicatives: 
a. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
b. Competències artística i cultural 

2. Les competències metodològiques: 
a. Tractament de la informació i competència digital. 
b. Competència matemàtica 
c. Competència d'aprendre a aprendre 

3. Les competències personals: 
a. Competència d'autonomia i iniciativa personal 

4. Competències específiques centrades en conviure i habitar el món: 
a. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
b. Competència social i ciutadana 

 

ORGANITZACIÓ 

Objectius de les àrees i les aules: 

 

Els objectius i els continguts de cadascuna de les àrees curriculars han de tenir en               
compte el desenvolupament integral de totes les competències bàsiques i, en conseqüència,            
caldrà que des de totes les àrees es tinguin en compte les competències comunicatives, les               
metodològiques, les personals i, de les específiques, aquells aspectes peculiars que es            
relacionen amb la pròpia disciplina. Els criteris d'avaluació serveixen de referència per valorar el              
progressiu grau d'adquisició de les distintes competències. Per tenir una visió més precisa de              
com en cadascuna de les àrees curriculars es plantegen aquestes competències bàsiques, en             
la introducció de cadascuna d'elles es precisa com contribueix a desenvolupar-les. 

 
Àrea de Pedagogia 
Objectiu general: 
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: 

1.   Realitzar atenció primerenca. 
2.   Estimular a nivell sensorial. 



 

3. Donar a conèixer les possibilitats de propi cos i potenciar el moviment mitjançant la               
psicomotricitat. 
4.   Desenvolupar l’atenció i habilitats bàsiques per l’aprenentatge.  
5.   Establir i desenvolupar hàbits de la vida diària. 
6.   Ajudar al nen a acceptar les seves limitacions i a valorar els progressos. 
7.   Afavorir i proporcionar recursos per a la comunicació del nen amb els altres. 
8. Potenciar i desenvolupar al màxim les capacitats intel·lectuals individuals dels           
alumnes mitjançant, quan sigui convenient, ajudes tècniques. 
9. Potenciar el procés de socialització del nen a l’escola, a la família i a l’entorn proper                 
al nen. 

  
Àrea de Fisioteràpia 
Objectius generals: 

1.       Ajudar al manteniment de les necessitats fisiològiques bàsiques del nen/a. 
2. Aconseguir el màxim desenvolupament motriu del nen/a per facilitar la seva            

adaptació en l’entorn. 
  
Objectius específics: 
Avaluar i seguir l’evolució motriu de cada nen/a. 

● Restaurar circuits energètics fisiològics. 
● Estimulació de vies de control energètic cranial. 
● Estimular les funcions fisiològiques 
● Instaurar una programació d’educació terapèutica 
● Reforçar el sistema immunològic, i respiratori del nen/a. 
● Estimular les funcions cerebromotrius del nen. 
● Disminució de les vies eferents musculars. 
● Realitzar i assessorar en control postural. 
● Assessorar en l’adquisició d’aparells ortèsics, i de cadires, de la manera més            

ajustada possible a les necessitats de cada alumne. 
● Orientar i aconsellar sobre tècniques , mètodes i adaptacions alimentàries per           

problemes de disfàgia. 
  
 
Àrea de Logopèdia 
Objectius generals: 
Potenciar al màxim la capacitat comunicativa per tal que els alumnes puguin tenir una              
participació activa amb la finalitat d’afavorir la integració social. 

Potenciar la força i mobilitat dels òrgans que intervenen en l'alimentació i respiració              
per tal d'aconseguir una major funcionalitat i, d'aquesta manera, millorar la qualitat            
de vida. 

  
 
 



 

Objectius específics: 
1. Augmentar i exercitar la mobilitat dels òrgans que intervenen en el procés de la parla,               

per aconseguir una major coordinació fono-articulatòria. 
2. Exercitar la mobilitat i funcionalitat del òrgans que intervenen en la respiració. 
3. Treballar aspectes relacionats amb la teràpia de masticació, deglució i succió en els             

casos que sigui convenient. 
4. Proporcionar als alumnes les teràpies necessàries per tal d'augmentar la fluència de la             

dicció. 
5. Proporcionar als alumnes les ajudes tècniques necessàries amb la finalitat d'augmentar           

la comunicació No-Vocal. 
6. Implantar el Sistema Pictogràfic de Comunicació ( S.P.C.) com alternativa a la            

comunicació. 
7. Instaurar diferents tècniques adaptades a les necessitats i capacitats dels alumnes amb            

la finalitat d'augmentar les seves possibilitats comunicatives. 
8. Millorar la higiene bucal activant les genives mitjançant l'aplicació periòdica de fluor. 
9. Coordinació periòdica amb els professionals externs que incideixen directament amb la           

salut i educació dels alumnes, ( metges, E.A.P., professionals de les escoles            
compartides...) 

10. Informar i assessorar als diferents professionals de l'escola sobre els objectius           
proposats per treballar amb els alumnes. 

11. Informar i assessorar a les famílies dels objectius proposats per treballar amb els             
alumnes. 

  
 
Àrea de treball social 
Objectius generals: 

1. Conèixer a les famílies del usuaris, oferint informació i suport mitjançant la             
col·laboració i coordinació amb la resta de professionals. 

2. Conèixer els recursos existents en el sector de la disminució i recolzar les activitats               
que es realitzen al Centre. 

  
Objectius específics: 

● Informar i assessorar a les famílies dels recursos existents, tant de l’Administració            
Pública com d’entitats privades que s’escaiguin. 

● Aportar a l’equip multidisciplinari del Centre el treball que es realitza amb els usuaris i fer                
el seguiment de la tasca social que es realitza amb la família. 

● Realitzar treball familiar amb coordinació amb el responsable de cada nen. 
● Canalitzar les demandes de diferents institucions. 
● Mantenir contactes amb altres comunitats associatives que atenen a nens amb           

necessitats educatives especials. 
 
 
 



 

AULES 
 
AULA A 

1. Desenvolupar en l’alumne/a la capacitat d’estructurar la informació rebuda a través dels            
sentits amb la fi de millorar la propiocepció corporal. 

2. Facilitar que  l’alumne/a pugui obtenir diferents experiències en sí mateix/a. 
3. Optimitzar la qualitat de vida de l’alumne/a. 
4. Potenciar les capacitats sensorioperceptives ajustades a les possibilitats de l’alumne/a. 
5. Experimentar, sentir i interioritzar sensacions i percepcions del propi cos i de l’entorn. 
6. Percebre i interioritzar objectes, persones i situacions ampliant el camp perceptiu visual. 
7. Experimentar, percebre i interioritzar sensacions auditives. 
8. Experimentar, percebre i interioritzar sensacions olfactives. 
9. Experimentar, percebre i interioritzar sensacions gustatives. 
10. Experimentar, percebre i interioritzar sensacions somatosensorials. 
11. Experimentar, percebre i interioritzar sensacions relacionades amb el sistema vestibular. 

 
AULA B 

1. Progressar en el coneixement i domini del seu cos i de les seves possibilitats adquirint               
hàbits bàsics de salut, higiene i benestar  

2.  Assegurar als nois i noies de la classe un entorn confortable en que se sentin segurs. 
3. Construir un clima positiu i enriquidor a nivell relacional a partir de diferents eines i               

ajudes específiques. 
4. Dotar als alumnes d’estratègies de comunicació per mitjà dels diversos llenguatges:           

corporal, verbal, plàstic, musical etc. per a poder-les utilitzar tant a l’escola com a altres               
àmbits de la seva vida diària 

5. Realitzar activitats que motivin als nois i noies de l’aula, per tal de fer-los participar en la                 
mesura de les seves possibilitats. 

6. Organitzar l’aula en centres d’interès adequats a la seva edat i possibilitats de             
desenvolupament. 

7. Experimentar i conèixer en la mesura de les seves possibilitats manifestacions culturals,            
tradicionals i folklòriques , signes d'identitat propis de Catalunya. 

8. Emprar la música com a eina pedagògica i de benestar emocional. 
9. Disminuir estereotípies a partir de diferents eines d'intervenció. 

 
 
AULA C 

1. Potenciar la seguretat física i emocional a través d‘ intervencions ajustades sobre            
l’entorn i la persona. 

2. Optimitzar els aspectes de la salut i control postural, a partir d'un conjunt d'intervencions              
i seguiments continuats. 

3. Establir i potenciar la comunicació funcional des de un entorn pròxim amb objectes i              
situacions  del seu interès. 



 

4. Proporcionar les ajudes educatives, habilitadores i rehabilitadores específiques que         
permetin promoure canvis funcionals, en benefici d'un màxim desenvolupament a nivell           
físic , emocional,social e intelectual. 

5. Potenciar, a través de l’estimulació basal (Frölich), el desenvolupament del nen/a tot            
treballant la integració dels sentits a través dels estímuls rics i variats, del coneixement              
del propi cos i apropant el món que l’envolta a través d’aquests estímuls i la               
comunicació . 

6. Permetre'l ajustar les seves conductes als esdeveniments del seu entorn, realitzant les            
reconduccions conductuals des del suport conductual positiu amb intervencions dignes,          
ponderades i respectuoses. 

 
 
AULA D 

Tenint en compte el Currículum d’Educació Primària (decret 119/2015, del 23 de Juny),             
les competències bàsiques que volem potenciar per aquest curs, tot adequant-les a la realitat              
individual de cada alumne són: 

  
1. Àrea de Llengua: 

a. C3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa utilitzant         
estratègies conversacionals. 

b. C13. Ser conscient de la pertinença a la comunitat 
lingüística i cultural catalana. 

c. C14. Conèixer i valorar  la diversitat lingüística i 
cultural de Catalunya, l’Estat espanyol, d’Europa i del món. 
 

2.  Àrea de Matemàtiques: 
a. C4. Fer conjectures matemàtiques adients en situacions quotidianes i         

comprovar-les. 
b. C6. Establir relacions entre diferents conceptes, així com entre els diversos           

significats d’un mateix concepte. 
c. C7. Identificar les matemàtiques implicades en situacions quotidianes i escolars i           

cercar situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes. 
 

3. Àrea de Medi 
a. C7. Prendre consciència del propi cos, de les emocions i sentiments propis i             

aliens, per aconseguir l’equilibri emocional i afavorir la convivència. 
b. C11. Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de béns i serveis, amb coneixements             

científics i socials per esdevenir un consumidor responsable. 
 

4. Àrea d’educació artística: 
a. C1. Mostrar hàbits de percepció conscient de la realitat visual i sonora de l’entorn              

natural i cultural. 



 

b. C2. Utilitzar elements bàsics dels llenguatges visual, corporal i musical i           
estratègies per comprendre i apreciar les produccions artístiques. 

c. C3. Comprendre i valorar elements significatius del patrimoni artístic proper, de           
Catalunya i d’arreu. 

d. C4.  Comprendre i valorar elements significatius de la contemporaneïtat artística. 
e. C5. Emprar elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i eines           

artístiques per expressar-se i comunicar-se 
 

5. Àrea d’educació física: 
a. C3. Mostrar hàbits saludables en la pràctica d’activitats físiques i en la vida             

quotidiana. 
b. C7. Participar en el joc col·lectiu de manera activa mostrant-se respectuós amb            

les normes i els companys. 
 

6. Àrea d’educació en valors: 
a. C1. Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat 

dels propis actes 
b. C2. Desenvolupar habilitats per fer front als canvis i dificultats i per assolir un              

benestar personal. 
c. C4. Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees,            

opcions, creences i les cultures que les conformen 
 

7. Àmbit digital: 
a. C1. Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves 

funcionalitats d’acord amb les tasques a realitzar. 
b. C3. Utilitzar programes i aplicacions de creació de dibuix i edició d’imatge 

fixa, so i imatge en moviment. 
 
 
AULA E 

1. Fomentar la seguretat afectiva i emocional dels nens/es, de manera acord amb el seu               
moment maduratiu. 

2. Estimular i incentivar l’interès per la música i gaudir de les activitats musicals. 
3. Fomentar l'autonomia del nen/a en relació a les seves activitats de vida diària. 
4. Estimular els sentits: Vista, olfacte, tast, oïda, tacte; prenent el propi cos com a vehicle               

d'informació 
5. Desenvolupar la capacitat d'atenció visual dels nens/es. 
6. Desenvolupar la capacitat motriu a través d'activitats de psicomotricitat. 
7. Adquirir nocions temporals a través d'activitats presentades com a rutines i horaris            

establerts. 
8. Desenvolupar la capacitat de comunicació dels nens/es. 
9. Establir hàbits de salut i benestar 



 

10. Assolir diferents continguts adaptats a la seva capacitat a través d'una metodologia            
significativa i un plantejament cognitiu de les diferents activitats 

 
 
AULA F 

1. Establir hàbits bàsics de salut i benestar: alimentació, control postural, hidratació, hàbits            
d’higiene. 

2. Assolir el grau de seguretat afectiva i emocional que correspon al seu moment             
maduratiu per ajudar a formar-se una imatge positiva d’ells mateixos i dels altres. 

3. Oferir una estimulació global i multisensorial: 
a. A través de les vies sensitives: gustativa, olfactiva, visual, tàctil i auditiva. 
b. Mitjançant les àrees de percepció bàsiques: 

i. Somàtica: vivència del jo corporal (pell, musculatura) 
ii. Vibratòria: a nivell intern ( esquelet) 
iii. Vestibular: facilita la comprensió i activació de les relacions espacials          

entre el propi cos i l’entorn. 
4. Intentar transmetre globalment a l’alumne tota una gamma d’experiències i impressions ,            

utilitzant el cos com a vehicle d’informació. 
5. Adquirir nocions temporo - espaials, a partir de les rutines diàries i horaris establerts, de               

manera que cada vegada més, l’alumne sigui capaç d’anticipar què passarà. 
6. Reforçar la imatge i l’esquema corporal de l’alumne (vivència i integració del seu cos), a               

través de la pràctica psicomotriu. 
7. Adquirir coneixements musicals i no musicals, així com destreses essencials pels seus            

aprenentatges, a través de la musicoteràpia. 
8. Potenciar la comunicació i l’adquisició del llenguatge, tant a nivell expressiu (verbal,            

gestual o amb sistemes alternatius i/o augmentatius de comunicació), com comprensiu. 
9. Fomentar la màxima autonomia de l’alumne. 

 
 
AULA G 
 

1. Potenciar i/o facilitar destreses comunicatives funcionals tant a nivell expressiu com           
comprensiu ja sigui: 

a. mitjançant la llengua oral i/o escrita 
b. l’ús de sistemes augmentatius de la comunicació (plafons, símbols d’SPC,          

imatges,  fotografies... ) 
2. Adquirir hàbits d'higiene per tal de fomentar l'autonomia personal. 
3. Recolzar a cada alumne/a de l'aula, per tal de que el procés d'ensenyament –              

aprenentatge sigui el més acord possible a les seves capacitats a partir del treball, de               
forma molt vivencial, de les àrees: 

a. Descoberta d’un mateix i de l'entorn 
b. Llenguatge i comunicació 
c. Lògica i matemàtiques 



 

d. Llenguatge plàstic 
e. Llenguatge musical 

4. Prendre la iniciativa, planificar la pròpia acció per a resoldre tasques senzilles i             
problemes de la vida quotidiana reconeixent límits i possibilitats i buscant la            
col·laboració necessària. 

5. Identificar i respectar les normes bàsiques per a la convivència en els grups socials de               
què forma part (no agredir, respectar el torn, compartir). 

6. Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de la relació i integrar-se en el grup establint                 
relacions afectives positives 
 

4. Aspectes d’organització i funcionament. 

 

Activitats escolars 

 

Piscina: 

● Els dilluns, al matí. Es desenvoluparà entre l’àrea de fisioteràpia i la de logopèdia. 
(Període d’octubre a juny) 

 

Hidroteràpia : 

● L’activitat es realitza com a complement del tractament de fisioteràpia a la sala 
d’hidroteràpia de APPC Tarragona, els dimarts de forma quinzenal. (període d’octubre a 
maig) 

 

Hipoteràpia. Els dijous al centre. (Període d’octubre a maig) 

 

Teràpia animal amb gossos 

● Els dilluns i dimarts a la tarda al centre ( de setembre a juny) 

 

Musicoteràpia 

● Es realitza durant tot el curs els dilluns i dimecres al matí amb la Josefina (projecte 
Mirasona) (període d’octubre a juny) 

● Divendres en horari de matí al centre amb el musicoterapeuta J.M. Pagán. ( període de 
setembre a juny) 

 

Psicomotricitat 

● Es realitzarà els dimarts, en horari de matí a la sala multisensorial del centre ( d’octubre 



 

a maig) 

 

Transició a la vida adulta 

● Es realitza durant tot el curs a les instal·lacions de l’APPC, dirigit per la Maria José 
Rufat.  

 

Boccia 

● Es realitza els divendres al matí de setembre a juny a les instal·lacions de l’APPC.  

 

T.I.C.: 

● Es realitzarà cada dia de la setmana a diferents espais, i coordinat per el Dimas 
Rodríguez.  

 

 

JORNADES CULTURALS 

● DEL 8 A L’11 D’OCTUBRE 

 

Estimulació multisensorial 

● Tindrà continuïtat aquest curs, en sessions d’aula. 

 

Colònies: 

● Casa de colònies Hospitalet de l’Infant: Del 8 a l’11 d’octubre de 2018 

 

Sortides Pedagògiques 

Pel curs escolar cada aula té previstes una sèrie de sortides pedagògiques, per treballar els 
continguts treballats a classe i gaudir d’espais i situacions diferents de l’entorn escolar. 

AULA A 
 

LLOC DATA TRANSPORT OBSERVACIONS 

    

    

    



 

    

 
 
AULA B 
 

LLOC DATA TRANSPORT OBSERVACIONS 

Les Gavarres 2 on Trimestre Furgoneta  

Port Aventura Halloween Furgoneta  

Port Aventura 3 er Trimestre Furgoneta  

    

 
 
 
 
AULA C 
 

LLOC DATA TRANSPORT OBSERVACIONS 

Reus Nadal Furgoneta  

Dia de Granja Reus 5 abril Bus consell comarcal  

Parc Samà 3erTrimestre Furgoneta  

    

 
 
AULA D 
 

LLOC DATA TRANSPORT OBSERVACIONS 

Port Aventura 26/10/2018 Autobús Amb aula G 

Parc Bombers 29/03/2019 Autobús  Pendent confirmació 
Alba 

Museu del Port/Serrallo 24/05/2019 Autobús Amb aula G 

 



 

 
AULA E 
 

LLOC DATA TRANSPORT OBSERVACIONS 

BOSC DE POBLET 23-10-2018 FURGONETA  

PARC NADAL REUS 11-12-2018 FURGONETA  

DIA DE GRANJA 5-04-2018 BUS CONSELL C. AULES C I E(10 
NENS) 

DIA DE PLATJA 22-05-2019 FURGONETA  

 
 
 
 
 
AULA F 
 
 

LLOC DATA TRANSPORT OBSERVACIONS 

Port Aventura Octubre 2018 Furgoneta  

Un día de Granja Abril  2019 BUS CONSELL C.  

Golondrina Cambrils 
- Salou 

31- 05-19 Furgoneta  

Teatro Sp-Sp 26-02 2019 Por determinar  

 
 
AULA G 
 

LLOC DATA TRANSPORT OBSERVACIONS 

Port Aventura 26-10-2018 Autobús Conjunta aula D 

L’observatori blau 24/05/2019 Autobús Conjunta aula D 

Xiringuito juny 2019 Furgoneta blanca  



 

    

 
 
 
LOGOPÈDIA 
 

LLOC DATA TRANSPORT OBSERVACIONS 

Port nou 1er trimestre Furgoneta   

  Furgoneta  

    

    

 
 
 
FISIOTERÀPIA 
 
 

LLOC DATA TRANSPORT OBSERVACIONS 

Hosp Infant 16 Novembre 2018 Furgoneta groga Piscines Municipals 

Hosp Infant 8 Febrer 2019 Furgoneta groga Piscines Municipals 

Hosp Infant 3 Maig 2019 Furgoneta groga Piscines Municipals 

    

 
 
Celebracions escolars 

 

DIA... CELEBREM... 

30 d’octubre Fem els panellets 

31 d’octubre Celebrem la Castanyada 

20 de novembre Escola Oberta als pares 



 

17 de desembre Visita de Ses Majestats els Reis Mags 

20 de desembre Festival de Nadal 

21 de desembre Fer cagar el Tió 

27 de febrer Arriba la Sardina 

28 de febrer Dijous Gras 

6 de març Arriba la Vella Quaresma 

20 de març Jornades Gastronòmiques 

11 d’abril Fem la mona 

12 d’abril Celebrem la Pasqua 

23 d’abril Celebrem Sant Jordi 

22 de maig MunTapa 

20 de juny Festa de Final de curs 

 

Distribució aules 

  

AULA A AULA B 
AULA 
C AULA D AULA E AULA F AULA G 

Kimberly Ismael  
Marc 
A.  Ona  Palmira  Carla  3 

Dc,
dj, 
dv Leticia M. 

Estel  Felipe  Sofia  
Noelia 
M.  Kiko Haizea  2 

dj 
,dv Alba S  

Eulàlia  Àlex G  Lucía  Abril  Omar S  

Mohamed 
3 

Dill, 
dm,  
dc 

Fernando 

Laura B. Aurora  Adrián  Àlex  Aleem  Juan F  

Noelia C  Desi  
Juan 
G  Kèdar  Ibtissam Laura Omar T 



 

Oriol  Guilherme Bruno  Gemma  Yacine  Soufiane  Alba M  

Basma      Josep     Marc S   

     Eva Graciano   

Joana 
Cabral / 
Estíbaliz 
Martínez 

Olga 
Royo / 
Rosita 
Martos 

Núria 
Buira / 
Xavi 
G. M. 

Mabel 
García / 
Susana 
Vera 

Xavier 
G. O. / 
Maite 
Castellà 

Gema Mercado / 
Fàtima Vilalta 

Lluís 
Booth / 
Meri 
Español* 

  
* Elena Pérez / Judit Camprubí 

Personal de suport / projectes: Dimas Rodríguez i Maria José rufat 
 
 

Formació 

- Autodeterminació en la infància. 6 i 7 de setembre de 9 a 14.00. Dirigit a tot el personal de 
l’escola amb atenció directa a l’alumnat.. 

 

Comissions 2018-2019 

 

Colònies.  Responsables: Carolina Bergel, Bego Velilla, 
Mabel Garcia, i Rosa Martos 

Agenda activitats pedagògiques. Responsables: Gema Mercado, Olga Royo i 
Ma José Rufat. 

Festes i celebracions. Responsables: Susana Vera, Estíbaliz 
Martínez, Xavier González, M., Judit 
Camprubí, Maite Castellà, Ma José Rufat , 
Rosa Ma Martos i Fàtima Vilalta. 

Condicionament d’espais, i accessibilitat Olga Fernández, Laura Andrade, Manuela 
Sepulcre 

Material didàctic i fungible Maite Castellà i Judit Camprubí 

Equip de Comunicació  Mabel García i Maite Castellà 



 

Comissió T.I.C Olga Royo, Núria Buira, Xavier Ortiz, Gema 
Mercado, Olga Fernández, Manuela 
Sepulcre, Dimas Rodriguez  

Comissió fotografia i audiovisuals Juan González, Lluís Booth i Neus Robert 

 

Biblioteca i material pedagògic Xavier González Ortiz, Laura Andrade, Dimas 
Rodríguez 

Comissió Tècniques d’alimentació i deglució: Manuela Sepulcre, Joana Cabral, Olga 
Fernandez i Estíbaliz Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Calendari escolar Calendari escolar Escola d'Educació Especial La Muntanyeta 

 



 

 

Horaris 

 

H0RARI GENERAL DEL CENTRE                                 8:45 h a 16:45 h 

HORARIS DE PROFESSORS 

Lectiu 9:45h a 12:45 h 14:45h a 16:45 h 

No lectiu 8:45h a 9:45 h 

 

HORARI DELS ALUMNES: 

Lectiu 9:45h a 12:45 h 14:45h a 16:45 h 

Servei de Menjador 12:45h a 13:45 h 

Servei de Pati de 13.45 a 14.45 

Servei de Pati 13:45h a 14:45 h  

 

Horari de reunions i trucades 

 

Direcció: Neus Robert  

 

neus.robert@appctarragona.org  8:30 a 13.30 h  

977 217604 

Cap d’estudis: Gema 
Mercado 

gema.mercado@appctarragona.org 8:45 a 9:45 h 
977 217604 

Secretària: Estíbaliz Martínez  estibaliz.martinez@appctarragona.org  8:45 a 9:45 h 
977 217604 

Mestres/educadors/logopede
s/fisioterapeutes: 

Sol·liciteu el correu a través de la llibreta  8:45 a 9:45 h 
977 217604 

Àrea de Treball Social:  Marta 
Frontiñan 

tsocial@appctarragona.org 12h a 14h  

977 217 604  

Responsable del servei de 
transport 

neus.robert@appctarragona.org 

tsocial@appctarragona.org 

Neus Robert / 
Marta Frontiñan 

mailto:neus.robert@appctarragona.org


 

Responsable menjador: 
Estíbaliz Martínez  

estibaliz.martinez@appctarragona.org 8:45 a 9:45h 
977 217604 

Administració administracio@appctarragona.org 10:00 a 13:00 h 
977 217 604 

 

Òrgans de Govern 

 

Consell escolar 

Neus Robert Rovira Presidenta del Consell Escolar 

Victoria Pelegrí. Representant de Rosa Rizo 

Federic Solanes Representant de l’APPC   

Representant de l’Ajuntament de Tarragona ( no en tenim cap designat) 

Josep Cabré Representant del/la titular del centre  

Salvador Garcia Representant del/la titular del centre  

Olga Royo Representant sector professors  

Laura Andrade Representant sector professors  

Meritxell Español Representant sector professors  

Veronica Villar Representant sector mares i pares d’alumnes  

Maite Ramírez Representant sector mares i pares d’alumnes  

Maite Castellà Representant sector professors  

Raquel Castro Representant de PAS 

Estíbaliz Martínez Secretària. 

 

Equip directiu 

Directora: Neus Robert 

Sots directora: Gema Mercado 

Secretària: Estíbaliz Martínez 

 

Claustre de professors 

Tutors 

Laura Andrade Lascano (funcions logopeda) 



 

Lluís Booth Olesti (Substituit per Elena Pérez) 

Mabel García 

Xavier González Ortiz  

Gemma Mercado  

Dimas Rodríguez  

Núria Buira  

Olga Royo  

Joana Cabral 

 

Educadors/es 

Fátima Vilalta  

Susana Vera Mira  

Estíbaliz Martínez  

Rosa Ma Martos  

Javi González Martos  

Maite Castellà  

Ma Jose Rufat  

Meritxell Español (substituïda per Judit Camprubí) 

 

Fisioterapeutes 

Carolina Bergel  

Nuria Estudillo (substituïda per Jessica Gómez) 

Juan González  

Sara Llutart  

Begoña Velilla 

 

Logopedes  

Olga Fernández  

Manuela Sepulcre 

Joana Cabral (funcions de tutora) 

 

 



 

Servei de Transport 

La responsabilitat del transport escolar del Centre és del Consell Comarcal del 
Tarragonès, organisme en el qual delega el Departament d’Ensenyament per realitzar el servei.  

La recepció dels alumnes és de 8:45h a 09:45h, i el lliurament dels alumnes és a partir de les 
16:30 h. de la tarda. 

L’escola compta amb cinc monitores de transport que es fan càrrec dels alumnes fins que hi ha 
l’acolliment a l’aula. 

 

Servei de Menjador i Pati 

L’Escola compta amb servei de menjador i pati, l’organització dels quals depèn del Consell 
Escolar. 

El menjar es fa a les instal·lacions de l’empresa de càtering Costa Daurada.  

Per al menjador comptem amb quinze monitors que atenen als quaranta-cinc alumnes que hi 
ha matriculats aquest curs. 

Per al pati els nens es distribueixen en set grups, coincidents amb els grups d’aula, amb un 
monitor a cada aula, i quatre monitors de suport . 

 

Salut Escolar 

El servei d’infermeria de l’APPC prepara les medicacions dels nens/es. Al començar la 
setmana distribuiran a les aules les medicacions que haurà d’administrar l’educador o el mestre 
de cada aula. Al menjador ho farà la responsable del menjador escolar. 

Si l’alumne pren medicació durant tot el curs, la família enviarà els medicaments 
especificats, la dosi, i l’hora de la presa. Només s’administraran a l’escola aquelles medicacions 
que sigui impossible fer-ho en altre horari, per la posologia que indica el metge. 

Si per altres circumstàncies s’ha d’administrar medicaments receptats per el/la pediatra 
o servei d’urgències, haurà d’anar acompanyat de l’informe mèdic corresponent o la recepta 
amb la pauta prescrita per l’especialista. 

Per tenir actualitzada la història mèdica de cada alumne demanarem l’informe mèdic 

corresponent després de cada visita. 

Totes les malalties infantils de caràcter infecciós que diagnostiqui el/la pediatra, seran 

notificades a l’aula, juntament amb l’informe mèdic d’assistència al centre. Cal a més consultar 
el llibre facilitat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya referent als “Criteris de 
No-assistència de l’alumnat a l’escola o a la llar d’infants a causa de malalties transmissibles”. 

El Servei de Salut Escolar del Ajuntament de Tarragona portarà a terme la campanya de 
vacunació. 



 

Relació amb altres centres 

L’escola col·labora directament en la formació acadèmica de diferents alumnes que cursen 
especialitats en les universitats i instituts de la província i en alguns casos fora d’ella. En cada 
curs acadèmic comptem amb l’assistència en períodes de pràctiques de: 

● Alumnes de 3r de Fisioteràpia de la Universitat Rovira i Virgili 
● Alumnes de postgrau de Fisioteràpia Pediàtrica de la Universitat Internacional de 

Catalunya. 
● Alumnes del cicle de grau superior d’Integració social del IES Vidal i Barraquer 
● Alumnes de magisteri de la Universitat Rovira i Virgili 

 

  


