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Un somni
neix

DINS TEU!

FEDAC SÚRIA
Centre Concertat per la Generalitat de Catalunya
				
Ctra. Balsareny, 10-12
Tel. 93 869 41 73
fedac.suria@fedac.cat
http://www.fedac.cat/suria/

Benvinguda_
Com cada any a FEDAC Súria comencem el curs amb
moltes novetats i seguim fent apostes pedagògiques
per donar el millor als nostres alumnes.
L’acció educativa de la FEDAC vol donar resposta als
reptes plantejats per la societat del coneixement, el desenvolupament per la sostenibilitat, l’aprenentatge plurilingüe, la diversitat de situacions d’aprenentatge i l’educació intercultural. Amb el propòsit de formar persones
amb capacitats i habilitats per esdevenir ciutadans emprenedors, compromesos, responsables, solidaris amb
l’entorn i competents globalment. Volem una escola que
potenciï els talents de tot l’alumnat. Per fer-ho, el nostre
projecte educatiu ha nascut de tots els protagonistes
de la comunitat educativa: família, alumnes i personal
docent. Entre tots, hem somiat com voldríem que fos la
nostra escola i hem dissenyat un guió que defineix una
sèrie d’accions que donen resposta a 24 reptes educatius del segle XXI.
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Aquest projecte ens ha fet encarar aquest temps d’incertesa que ens ha dut la COVID_19, amb una part de
reptes assolits, com per exemple la introducció de les
tecnologies en el nostre dia a dia de l’escola. Aquest
curs de ben segur serà ben diferent, però la comunitat
educativa de FEDAC Súria no perd la il·lusió per encarar el dia a dia amb els alumnes amb molta
#passióxeducar.

Organització de centre_
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DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ

Director general
Òscar Múrcia Sànchez
omurcia@fedac.cat

Directora pedagògica
Anna Azorin Flores
aazorin@fedac.cat

Cap d’estudis
Ma Àngels Casasayas Mas
mcasasayas@fedac.cat

Coordinadora de
Recerca i Sentit
Nuri Muntada Pujol
nmuntada@fedac.cat

Administració
Dani Álvarez Reguant
adm.suria@fedac.cat

MESTRES LLAR D’INFANTS

Carla Badia Vilalta
cbadia@fedac.cat

Laura Caballero Plaza Raquel Duart Bravo
lcaballero@fedac.cat rduart@fedac.cat

Nona Mestres Basora
nmestres@fedac.cat

Paula Novelles Pacheco
pnovelles@fedac.cat

Claudia Ramells Ferrer
cramells@fedac.cat
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MESTRES INFANTIL

Infantil 3
Marta Espinosa Pérez
mespinosa@fedac.cat

Infantil 4
Xènia Marmi Gómez
xmarmi@fedac.cat

Infantil 5
Anna Sala Herrera
asala@fedac.cat

Infantil
Nuri Muntada Pujol
nmuntada@fedac.cat

Infantil
Anna Azorin Flores
aazorin@fedac.cat

Primària 1 cotutoria
Montse Colom Vilalta
mcolom@fedac.cat

Primària 2
Marissa Gusart Ortiz
mgusart@fedac.cat

Primària 3
Marc Collell Pujol
mcollell@fedac.cat

Primària 4
Núria Vilagrà Ribalta
nvilagra@fedac.cat

MESTRES PRIMÀRIA

Primària 1 cotutoria
Gemma Barrera Logares
gbarrera@fedac.cat
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MESTRES PRIMÀRIA

Primària 5
Anni Norverto Vidal
anorverto@fedac.cat

Primària 6
Manoli García Soler
magarcia@fedac.cat

Ma Àngels Casasayas Mas
mcasasayas@fedac.cat

MESTRES ESPECIALISTES I ALTRE PERSONAL

Educació Física
Òscar Múrcia Sànchez
omurcia@fedac.cat

English Teacher
Míriam Vilanova Rosell
mvilanova@fedac.cat

Psicopedagoga
Queralt Folch Calveras
qfolch@fedac.cat

Vetlladora
Raquel Ramos Hernández
rramos@fedac.cat

Pràctiques
Carla Luís Duocastella

CONSELL ESCOLAR

AMPA

President del Consell: Òscar Múrcia

El proper mes es realitzarà la renovació parcial de
l’AMPA, actualment formada per:

Tres representants de la institució titular del centre, designats per la mateixa institució: Gna. Ma. Dolors
Roca, Paquita Galera i Ma Àngels Casasayas.

Presidenta: Susana Muñoz

Quatre representants del professorat, elegits
pel claustre en votació secreta i directa: Manoli García,
Anna Azorín, Nuri Muntada i Marissa Gusart.

Tresorera: Sandra Bonal

Quatre representants dels pares d’alumnes:
tres elegits en votació secreta i directa pels pares dels
alumnes del centre, i un designat per la Junta Directiva
de l’AMPA: Esteve Caballol, M. Alba Castellà, M. Jesús
Cifuentes i Judit Gangonells.
Un representant del personal d’administració
i serveis, elegit en votació secreta i directa: Dani Álvarez.
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Secretària: Glòria Espluga

Vocals: Sabela Gómez, Eladi Rodríguez, Esther Martos,
Judit Gangonells, Jesús Rubio, Cristina Romero, Marta
Delgado, Cristina Ramírez i Maria Queralt Costa.
Per saber més d’ells:
http://www.ampafedacsuria.blogspot.com.es/
I per contactar amb ells:
ampafedacsuria@gmail.com

Calendari escolar_
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CALENDARI LECTIU

FESTES DE LLIURE DISPOSICIÓ

El curs escolar es va iniciar el dia 14 de setembre i s’acabarà el 22 de juny de 2021.
Les setmanes del 7 al 21 de juny seran de jornada intensiva amb horari de 9h a 13h.

D’acord amb l’aprovació del Consell Escolar i consensuades pel Consell Municipal, el calendari escolar preveu les
següents festes de lliure disposició a l’escola:
30 d’octubre
7 de desembre
20 de gener (festa local)
22 de febrer
30 d’abril

HORARI DEL CENTRE
L’horari és de 9h a 13h i de 15h a 17h. L’horari es pot veure
modificat durant el curs per la COVID-19.
CALENDARI FESTIU
Del 22 de desembre al 7 de gener, són dies de vacances
de Nadal.
Del 29 de març al 5 d’abril correspon a les vacances de
Setmana Santa.

Sortides i
altres activitats_
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SORTIDES

ACTIVITATS CULTURALS

Des de l’escola sempre intentem que les sortides tinguin
un caire prioritàriament cultural, sense deixar de banda
l’aspecte d’esplai i de convivència. Malauradament, enguany haurem de programar i fer les sortides subjectes
a l’evolució de la pandèmia. És per això que no podem
oferir-vos un calendari oficial de dates i sortides. Cada
curs farà sortides locals dins el terme municipal de Súria.
És obligatori retornar l’autorització signada per la família i fer l’abonament, si s’escau, dins el termini establert.
Durant el curs es programaran també audicions, i altres
sortides que ja anirem informant.

*Castanyada: 29 d’octubre
*Santa Cecília: 20 de novembre
*Concert de Nadal: 21 de desembre (online)
*Dia de la PAU: 29 de gener
*Diada del P. Coll: 19 de Maig
*Festa fi de curs: 5 de juny (segons evolució pandèmia)

Cal tenir en compte_
*Enguany és molt important respectar els horaris i itineraris, d’entrades i sortides, establerts.
*Cal que els vostres fills/es portin el xandall de l’escola
per a les classes d’educació física, sortides i excursions.
*Heu de posar una beta a la bata i les jaquetes, per poder penjar-les.
*Per evitar pèrdues poseu el nom a totes les peces del
xandall, així com també a la bata, jaquetes, abrics...
*Recordeu de posar mocadors de paper a la butxaca de
la bata, motxilla...
*És molt important que reviseu l’agenda del vostre/a fill/a
cada dia.
*Col·laborar amb el conjunt de la Comunitat Educativa
afavoreix el bon desenvolupament de l’alumnat.
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*Quan els vostres fills/es hagin de prendre un medicament durant l’horari escolar cal que portin l’autorització
corresponent signada i una còpia de la recepta mèdica.
*L’assistència a classe és obligatòria. En cas de malaltia
heu de notificar la no assistència.
*Cal recordar que seguint el Protocol Covid heu de notificar a l’escola, via correu electrònic, si han practicat una
prova PCR o està a l’espera de que li facin al vostre fill/a,
així com el resultat un cop sigueu informats, per tal de dur
a terme els protocols que corresponguin.
*Els alumnes no poden sortir de les dependències de l’escola. Tota sortida l’heu de justificar amb l’autorització del
pare, mare i/o tutor legal.

Projectes transversals
FEDAC_
ESCOLA VERDA
Treballem per aconseguir un món més sostenible. Aquest curs treballem més a fons el
tema de l’aigua, i seguirem amb les actuacions de cursos anteriors per tal de fomentar bons hàbits.
ESCOLA MULTILINGÜE (3L)
Potenciem un ús competent de la llengua catalana, castellana i anglesa. Dins d’aquest projecte també hi trobem:
*Auxiliar de conversa: Durant el curs ens acompanyarà
en el nostre dia a dia escolar una persona nativa de parla anglesa (pendent d’assignació segons l’evolució de la
COVID-19).
*Immersió lingüística: Des de la llar d’infants introduïm
l’anglès en els aprenentatges.
*Examens de Cambridge: FEDAC Súria és centre examinador.
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PROJECTE TÀCTIL (2.0)
Utilitzem les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement amb els nostres alumnes en un entorn d’aprenentatge innovador.

APRENENTATGE - SERVEI
Aprenem, tot treballant, les necessitats reals de l’entorn
amb la finalitat de millorar-lo i alhora potenciem l’emprenedoria social.
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Activitats
complementàries_
Les activitats complementàries es realitzen una hora diària
de I3 a P6 i són enteses per tota la nostra comunitat escolar com un factor importantíssim en el desenvolupament
del procés d’aprenentatge dels alumnes del centre.
FEDAC aposta per la cerca d’activiitats que aportin als
nostres alumnes un complement educatiu de qualitat i que
els ajudi a treballar el lideratge interior de cadascú.
Aquest curs les activitats complementàries seran:

TALLER ARTIC
En aquesta hora els alumnes desenvoluparan la part més
cientifico-tecnològica aprenent els termes de la programació digital a través dels robots “coding exprés” a infantil, el “Next 2.0” a primària 1 i 2 i finalment el Wedo de
Lego a la resta de cursos de primària. També ens iniciarem
al món de l’impresora 3D.
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TALLER D’ORATÒRIA

TALLER LEM

L’Oratòria és l’art de la comunicació clara i objectiva amb
el públic, unint el llenguatge verbal i el corporal, en aquesta hora volem potenciar aquests trets amb els nostres
alumnes, que mitjançant la llengua anglesa a primària,
potenciaran la part més comunicativa de cadascú.

L’objectiu principal és potenciar i ajudar a desplegar el
“Líder” interior de cada alumne, que li fa connectar amb
els seus talents i fortaleses. Es treballa la proactivitat, la
responsabilitat i la importància de saber-se organitzar
de forma autònoma i efectiva per tal de poder tenir en
compte allò que és important i prioritari. Aquest projecte
FEDAC està basat en el llibre “Els set hàbits de la gent
altament efectiva”, de Stephen Covey.

TALLER D’ESKCS
A partir dels escacs volem desenvolupar l’estratègia i les
habilitats logicomatemàtiques dels nostres alumnes i al
mateix temps potenciar el treball de concentració i destreses de pensament.

TALLER DE TUTOPIA
En aquesta hora treballarem els valors més essencials i la
part més interior de la persona. També es vol donar eines
als alumnes per desenvolupar un pensament crític amb
llibertat d’elecció.

Recerca i Sentit_
A l’escola FEDAC Súria oferim una proposta de valors
actualitzada als reptes del sistema educatiu i la societat
del segle XXI, però sense oblidar les nostres arrels: la
tradició i el carisma.
Aquest any el nostre lema és:
UN SOMNI NEIX DINS TEU PER CREAR UN MÓN
MILLOR, CREU EN ELL!
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Interioritat_
Potenciem la sistematització d’exercicis bàsics on s’intenta regular a través d’una respiració profunda els nivells
d’endorfines dels alumnes, per crear un bon clima d’aula
compartit i intern, que fa que la posada a la feina sigui
més fàcil i els nivells de concentració augmentin.
Els objectius d’aquesta tasca són els següents:
- Educar als nostres alumnes per a la interioritat, endinsant-los al descobriment del seu món interior.
- Augmentar la introspecció i viure de forma més objectiva
allò que succeeix al nostre interior, als altres i al seu entorn
amb pràctiques de mindfullnes.
- Millorar l’atenció i el rendiment acadèmic.
- Regular les nostres emocions, trobar la tranquil·litat,
l’equilibri i guanyar confiança.
- Millorar les habilitats prosocials com l’assertivitat, la paciència, l’empatia, etc.
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Projecte “ESCOLTA’M”_
El projecte “Escolta’m” proposa personalitzar l’escola
amb un pla d’intervenció educativa que estableixi una
vinculació educativa positiva entre el tutor i l’alumne, i
que proporcioni a tot l’alumnat factors promotors que els
reconeguin i acompanyin en el seu creixement per anar
aconseguint nivells de seguretat personal que l’ajudin a
desenvolupar-se de forma integral i satisfactòria.
Una relació tutorial fonamentada a partir de:
- La confiança, aconseguida mitjançant l’escolta activa.
- La mirada capacitadora.
- La gestió relacional, amb el reconeixement i la identificació per part del tutor de cadascun dels alumnes del
grup-classe sense exclusió.
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Ambients_
En el pla educatiu l’ús del concepte ambient es refereix a
la creació d’espais on es donin les condicions òptimes per
a afavorir que l’aprenentatge dels infants hi tingui lloc.
Enguany, donada la situació pandèmica, els ambients
d’Educació Infantil es duran a terme per grups classe,
sense barrejar grups bombolla.
Els ambients dels que disposaran els infants de I3, I4 i I5
per aquest curs són els següents:
- Montessori
- Natura
- Artístic
- Hi havia una vegada...
- Maths
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Pla TRÍPLEX_
Degut a la situació viscuda el darrer curs escolar, a causa
de la COVID-19, des de FEDAC es va decidir apostar per
un nou pla educatiu que ens ajudés a afrontar nous reptes
del dia a dia. És per això que després d’una important
tasca per part de tot el claustre de mestres aquest curs us
presentem el Pla Tríplex.
Aquest pla de funcionament està basat en la metodologia
“Blendedlearning”. El #plaTRÍPLEX combina l’aprenentatge presencial amb activitats en línia o #eLearning i ha de
facilitar i fer realitat, a l’escola FEDAC Súria els processos
d’ensenyament i aprenentatge del nostre projecte educatiu #avuixdemà2024 en el nou context que ha desvetllat el
confinament per la Covid-19.
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L’objectiu principal d’aquest pla és que tot l’alumnat de
l’escola pugui tenir múltiples #estratègies d’ensenyament-aprenentatge combinat: des de la classe cara a
cara, on alumnes i docent comparteixen el mateix espai i
temps, fins a aquelles activitats completament asincròniques, on alumnes i educador desenvolupen una activitat
en temps i espais diferents al voltant d’un entorn virtual
d’aprenentatge.
Per tal de poder implantar-lo, el claustre de mestres hem
dedicat tots els esforços per preparar els materials i canviar les nostres programacions i metodologies per tal
d’adaptar-nos a aquesta nova situació. També s’han dut
a terme diferents formacions per obtenir la certificació del
Level 1 i 2 de Google Education per poder explotar els
recursos tecnològics que tenim a l’escola i treure’n partit
juntament amb els nostres alumnes.
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Novetats i millores_
Aquest estiu hem treballat de valent per adaptar l’escola a les necessitats sorgides arrel de la COVID-19, així
com per pintar tots els passadís i zones comunes, com el
gimnàs i el menjador. A més, hem donat un nou aire a les
aules d’Infantil, a les que hem pintat parets i terra, donant
més amplitud i confort.
A partir del gener tindrem també la nova aula “natura”
que s’ubicarà a la zona exterior, al costat de la porta d’entrada de Primària, s’adequarà l’espai per a poder dur-hi
a terme classes.
Us en deixem una petita mostra. Desitgem que us
agradi!
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Comunicació_
Volem recordar-vos que enguany les diverses comunicacions entre família - escola o amb els tutors es podran
seguir duent a terme per les vies habituals:
- Clickedu
- Correu electrònic
I com a novetat el Canal d’Informació de WhatsApp, on
us podeu subscriure i anireu rebent les informacions i comunicacions importants.
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Tota la informació de l’escola a la nostra pàgina web
i a les diferents Xarxes Socials.
Us animeu a seguir-nos?

http://www.fedac.cat/suria

