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Objectius generals
Durant el curs ens dotem d’uns objectius amb una doble finalitat: explicitar aquelles línies
comunes d’actuació amb la intenció d’enfortir i potenciar el treball de conjunt dels centres
educatius de la xarxa i orientar els serveis que oferim a les nostres escoles.
1. Implementar les concrecions del document “Les escoles de la
FEP vers al 2020”, elaborat per cada centre, durant el curs
2015-2016, tot tenint present les orientacions expressades en
la III i IV jornades dels equips directius, en relació a la
personalització
de
l’educació,
l’aprenentatge
per
competències i els reptes de la crida a la conversió ecològica
proposada pel Papa Francesc, en la seva segona encíclica.

Les escoles de
la FEP
vers al 2020 i els
reptes d’una
conversió
ecològica

2. Continuar aprofundint en l’acció pastoral de les escoles en el
sentit d’oferir la vivència dels valors evangèlics recollits en el
nostre Caràcter Propi, considerant les directrius del pla
pastoral diocesà.

Acció
pastoral

3. Aprofundir en l’organigrama de la consolidant la comissió per
a l’educació especial creada en el curs 2015-2016 i impulsant
la creació de la comissió per a l’educació ambiental, aquesta
darrera, com a mandat de la IV jornada dels equips directius
de la FEP.

Organigrama de
la FEP:
educació
especial i
ambiental

4. Afavorir els vincles necessaris amb la resta d’escoles
parroquials tot facilitant processos d’incorporació a la nostra
xarxa educativa.

Altres escoles
parroquials

5. Orientar la tasca dels diferents equips i comissions de treball
tot evolucionant cap a “equips de millora”.

Equips i
comissions

6. Millorar la presentació i l’oferiment la nostra proposta
educativa, com a resposta global a les famílies que confien
l’educació de llurs fills i filles a les nostres escoles, tot
incorporant i planificant les eines necessàries per a la
comunicació i captació d’alumnes.

Comunicació de
la proposta
educativa i
captació
d’alumnes

7. Facilitar l’acció dels directors i directores dels centres
educatius així com assegurar la coordinació dels diferents
equips i comissions de treball i assessorar en la presa de
decisions a la presidència i a la gerència, a través de la
comissió tècnica de directors.

Comissió
tècnica

8. Continuar aprofundint en la línia d’un lligam més sòlid entre el
Patronat de la FEP i l’equip de directors i directores de la
nostra xarxa educativa.

Participació
del Patronat
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Línies i propostes d’actuació
Objectius

Línies i propostes d’acció

Les escoles
de la FEP
vers al 2020 i els
reptes d’una
conversió
ecològica

Desenvolupament dels objectius prioritzats per cada centre en l’adaptació del
document, “Les escoles de la FEP vers al 2020”.
Planificació de possibles línies de treball en xarxa en relació amb la personalització de
l’educació i l’aprenentatge per competències, a partir de les anteriors concrecions.
Divulgació dels continguts a les comunitats educatives de la segona encíclica, del
Papa Francesc, i animació a la concreció d’accions educatives encaminades a la crida
a la conversió ecològica que proclama aquesta encíclica.

Acció
pastoral

Aprofundiment en els vincles amb les parròquies tot considerant les orientacions
recollides en el document sobre la relació Escola-Parròquia.
Coordinació entre els diferents equips de pastoral de la xarxa i millora en la formació
específica d’aquests equips.
Aprofitament de la intranet FEP per difondre les diferents activitats desenvolupades
pels centres en l’àmbit de la pastoral i també per presentar recursos i propostes de
treball.
Difusió de la segona encíclica, del Papa Francesc, “Lloat sigueu”, molt especialment
concretant accions pràctiques a desenvolupar en el dia rere dia a les escoles.

Organigrama de
la FEP:
educació
especial i
ambiental

Altres escoles
parroquials

Creació i impuls de la comissió d’educació ambiental.
Consolidació de la comissió per a l’educació especial.

Aprofundiment en la relació amb les escoles de la Fundació per a les Escoles
Diocesanes i Parroquials del Bisbat de Terrassa, a través del conveni de col·laboració.
Afavoriment de relacions institucionals amb la resta d’escoles parroquials de
l’Arquebisbat de Barcelona no incorporades a la nostra xarxa.

Equips i
comissions
de treball
Comissió
pedagògica i
formativa

Projecció en la vida dels centres els treballs desenvolupats en els diferents equips
consolidats a partir de la següent proposta d’objectius i d’accions projectades:






Avançar en el plurilingüisme, especialment en la competència en Llengua
Anglesa, del nostre professorat oferint cursos.
Potenciar l’ús de la intranet per l’intercanvi de recursos.
Continuar amb les reunions de caps d’estudis de Primària i Secundària i
coordinadors d’Infantil.
Consolidar una xarxa de comunicació pedagògica de temes comuns entre les
persones responsables de cada escola.
Oferir una proposta formativa al conjunt de les escoles de la FEP.
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Comissió
pastoral










Comissió
TIC








Comissió
educació
especial








Comissió
educació
ambiental




Organitzar la trobada de professors/es a Montserrat. Aquest curs serà els dies
25 i 26 de novembre. Està previst la participació de 48 professors.
Organitzar les trobades i/o jornades de formació amb els coordinadors i
membres de la pastoral de les escoles i per a compartir experiències.
Promoure trobades entre les escoles i fer activitats conjuntament (trobades de
l’ESO organitzades per la delegació de Joventut, etc.).
Anar animant i acompanyant les escoles que vulguin organitzar l’anada a
Montserrat a peu. Contactar amb el Monestir.
Fer una sessió a l'inici de curs per compartir pràctiques i materials de
l’anomenat: "BON DIA"
Organitzar i dinamitzar la participació a la jornada de convivència cristiana
(voluntària) dels alumnes de l’ESO i BATX.
Seguir vetllant pel compromís assumit per les escoles d’anar fent camí en la
relació escola - Parròquia.
Estar atents i sensibles a les demandes dels equips de pastoral i intentar
donar les respostes pertinents.
Aprofundir en les següents línies formatives adreçades al conjunt d’escoles del
nostre col·lectiu:
 Potenciar l’ús del Clickedu / Superestructura en les escoles.
 Eines web 2.0 (Google Drive, eines de presentació (Prezi, Slideshare...),
de treball de mapes conceptuals (Freemind), eines que permeten generar
als docents continguts digitals propis, etc.)
 Xarxes Socials. Potencialitats de les mateixes tant a nivell acadèmic com
institucional (imatge, difusió, comunicació amb comunitat educativa, etc.).
Millorar el desenvolupament de la superestructura de la FEP oferta per la
plataforma Clickedu i potenciar el seu ús (recursos compartits, comunicació
entre les escoles, comissions, espai de documentació i informació....).
Dinamitzar la web FEP a partir dels recursos generats en les nostres escoles.
Estar atents a les ofertes de continguts curriculars digitals de les diferents
editorials i donar la informació adient al conjunt de les nostres escoles.
Valorar les noves propostes metodològiques, tecnològiques i l’evolució de les
TIC i els continguts didàctics digitals per donar la informació i fer les propostes
oportunes a les nostres escoles.

Consolidar la comissió com un espai de trobada per a la reflexió, anàlisi,
valoració... dels directors/es de les Escoles de la FEP.
Valorar la possibilitat de contractar un/a treballador/a social perquè exerceixi
les seves funcions en el conjunt dels centres especialitzats.
Elaborar l’aportació de les escoles d’EE al document Les Escoles de la FEP
vers el 2020: de la Visió a l’Acció”, en allò que es concreta a la cultura dels
centres, les polítiques i les pràctiques.
Discutir el document “De l’escola inclusiva al sistema inclusiu”, en allò que fa
referència a l’organització i gestió del currículum: les competències bàsiques i
el Disseny Universal de l’Aprenentatge (DUA)
Avaluació dels cursos de formació que es realitzaran durant el curs escolar.
Estudiar i/o materialitzar una jornada de bones pràctiques a l’educació
especial.
Crear la comissió d’educació ambiental de la FEP amb l’objectiu de projectar
en els nostres centres les bones pràctiques presentades en la IV Jornada dels
Equips Directius de la FEP.
Desenvolupar accions encaminades a la crida a una conversió ecològica
integral en les nostres comunitats educatives.
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Comunicació de
la proposta
educativa i
captació
d’alumnes

Comissió
tècnica

Treball més coordinat de continuïtat dels processos educatius dels nostres centres.
Treball conjunt amb l’equip d’assessorament de l’empresa Integral, en determinades
escoles, en relació amb la campanya de comunicació i de captació d’alumnes.
Desenvolupament d’una estratègia encaminada a l’ajuda a la millora en la gestió
interna dels nostres centres educatius.
Planificació de les sessions de l’equip de directors i seguiment de la resta d’equips.
Elaboració de la proposta de V Trobada dels equips directius de la FEP.

Participació
del Patronat

Presència més continuada dels membres del Patronat en la vida dels centres i en el
contacte amb els directors i els seus equips directius.
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Organització de la xarxa escolar
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Comissions i equips de treball
Equip de directores i directors
Ignasi Garcia, president; Isidor Torrescusa, gerent; Anna Garrofé, directora a La Sagrera; Armando López,
director a Santa Teresa de Lisieux; Aurèlia Miñambres, directora a Santíssima Trinitat; Eduard Vidal, director
a Sant Ramon Nonat; Ferran Carreras, director a Ntra. Sra. de Montserrat; Jesica Hernández, directora a El
Petit Santa Maria; Jesús Abenza, director a L’Esperança i secretari d’actes; Joan Picart, director a Sant Medir;
Jordi Reverter, director a Mare Alfonsa Cavin; Josep Dalmau, director a Aprenents; Josep M Coma, director a
Tecla Sala; Laia Berlanga, directora a M D de Montserrat (EE); M Àngels Fernández, directora a Sant Josep
Oriol; M Antònia Montesinos, directora a M D de la Salut; Marta Oliver, directora a M D de Montserrat (FP);
Mercè Cervós, directora a M D del Roser-Les Planes; Sònia Esteve, directora a Sant Jaume; Sònia Zapata,
directora a Bon Pastor

Equip d’administradores i administradors
Isidor Torrescusa, gerent; Jordi Medina i Ramon Segura, de l’àrea econòmica i financera; Ana Miquel,
administradora a Mare Alfonsa Cavin; Antonia Bris, administradora a El Petit Santa Maria; Elisenda Mercader,
administradora a M D de la Salut i secretària d’actes; Eva López, administradora a Sant Medir; Felicitat
Pucurull, administradora a Ntra. Sra. de Montserrat; Glòria Ventosa, administradora a La Sagrera; Inma
Prieto, administradora a Bon Pastor; Joaquim Monfort, administrador a l’Escola l’Esperança; Jordi Silvestre,
administrador a M D de Montserrat (EE); Jordi Torner, administrador a Tecla Sala; Laura Pardo,
administradora a M D de Montserrat (FP); Loli Santasusana, administradora a Aprenents; M Carmen Romano,
administradora a Santa Teresa de Lisieux; Mercè Caselles, administradora a M D del Roser-Les Planes;
Mercè Navarrete, administradora a Sant Josep Oriol; Patrícia Asensio, administradora a Sant Ramon Nonat;
Pepi Campillo, administradora a Sant Jaume; Sandra Pariente, administradora a Santíssima Trinitat

Comissió tècnica
President: Ignasi Garcia i Clavel
Isidor Torrescusa (gerent), Armando López, Josep M Coma i Sònia Esteve

Comissió de pastoral
Coordinadora: Cristina Manresa
Mn. Enric Termes, Mn. Josep M Romaguera, Eduard Vidal (director a Sant Ramon Nonat), Cristina
Domènech (coordinadora de pastoral a Sant Josep Oriol), Emília Caba (coordinadora de pastoral a La
Sagrera) i Reyes Linares (coordinadora de pastoral a Sant Ramon Nonat)

Comissió pedagògica i formativa
Coordinador: Sònia Esteve
Anna Garrofé, Aurèlia Miñambres, Jesica Hernández, Joan Picart i M Àngels Fernández

Comissió tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC)
Coordinador: Òscar Agut

Armando López (director a Santa Teresa de Lisieux), Jordi Alcón (coordinador TIC a Sant Medir), Marc Ferrer
(coordinador TIC a Tecla Sala), Francesc Nebot (coordinador TIC a Bon Pastor), Victòria Benítez (coordinadora
TIC a MD de Montserrat EE) i Joel Miró (coordinador TIC a MD de Montserrat FP)

Comissió per a l’educació especial
Coordinadora: Anna Garrofé
Ferran Carreras, Josep Dalmau, Laia Berlanga, Marta Oliver, Ramon Fitó i Jordi Mañosas

Comissió d’educació ambiental
Coordinador: Lluís Sala

Carolina Boix (Mare Alfonsa Cavin), Adrià Martínez (Sant Josep Oriol), Alfredo Bahillo (Santa Teresa de
Lisieux), Vanessa Gonzàlez (Santíssima Trinitat), Susagna Vera (Tecla Sala), Núria Anguera (MD de Montserrat
EE), Teresa Mas (MD de Montserrat FP), Andrea Ruiz (NS de Montserrat), Oriol Jiménez (Bon Pastor), Susana
Ros (Aprenents), Vanessa Caballero (La Sagrera), Tomàs Romero (L’Esperança),Pau Forcadell (El Roser Les
Planes), Víctor Villanueva (MD de la Salut), Jordi Pons (Sant Jaume) i Maria Montané (Sant Medir)

Equip “sistema i procediments comptables” Coordinador: Jordi Medina (BAa Gestió S.L.Ramón
Segura, Pepi Campillo, Mercè Navarrete, Jordi Torner, Elisenda Mercader i Inma Prieto
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Patronat
President:
Ignasi Garcia i Clavel

Vicepresident:
Carles Armengol Siscares

Secretari:
Víctor Magrans Julià

Altres membres del Patronat:
Rafael Ruiz de Gauna Torres
Sara Blasi Gutierrez
Mn. Enric Termes Ferré
Mercè Caselles Rutllant

Gerent:
Isidor Torrescusa Calaco

Àrees de serveis centrals
Comunicació i secretaria
Cap: Maite Méndez
Toni Chanivet

Econòmica i financera
Cap: Jordi Medina (Barcelona Advocats associats)
Ramon Segura

Recursos humans
Cap: Antonio Rodríguez
Yulmer Gallo i David Hernández
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Calendari de reunions
 Dia de la setmana i horari de la reunió del Patronat:
Dimecres, de 19:00 a 21:00 hores
 Dia de la setmana i horari de la reunió de la comissió tècnica:
Dimarts, de 16:00 a 17:30 hores
 Dia de la setmana i horari de la reunió de l’equip de directors:
Dimarts, de 9:00 a 12:30 hores
 Dia de la setmana i horari de l’equip d’administradors:
Dijous, de 9:00 a 11:30 hores

PATRONAT

COMISSIÓ
TÈCNICA

EQUIP DE
DIRECTORS

GRUP
D’EXDIRECTORS

EQUIP D’
ADMINISTRADORS

dimecres, 16

dimarts, 4
dimarts, 8

dimarts, 18
dimarts, 29

dimarts, 22

dijous, 3

dimecres, 15

dimarts, 10
dimarts, 7
dimarts, 7

dimarts, 24
dimarts, 28
dimarts, 28

dimarts, 14

dimarts, 9
dimarts, 6

dimarts, 30

2016
octubre
novembre
desembre
2017
gener
febrer
març
abril
maig
juny

dijous, 20

dilluns, 3
V Trobada Equips
Directius
juliol dimarts, 4 (dinar)

dimarts, 4 (dinar)

dimarts, 4 (dinar)

dimecres, 12
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