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Missatge del president de la FEP, a tot el personal de les escoles, en iniciar el curs
La gestió de la equips directius
Barcelona, 13 de setembre de 2021
Benvolgudes i benvolguts:
Amb motiu de l’inici del curs 2021-22, us vull adreçar una salutació particular a totes i a tots
vosaltres. El curs passat començàvem amb moltes incerteses i, com tothom ens ha reconegut, és va
fer molt bé. Això va ser mèrit de totes i tots, els equips directius amb les directores i directors al
capdavant, però especialment i sobretot de la bona feina i paciència que hi vau posar cadascú de
vosaltres, i també amb l’ajuda del personal d’administració i serveis. Gràcies!
Tenim un curs per endavant. Hi ha un coneixement més alt de la malaltia COVID 19 per part de les
autoritats sanitàries i una major extensió de la vacunació a la població en general, i això ens fa
possible afrontar amb més confiança aquest curs. La normativa que el departament d’Educació ha
previst ens permet iniciar un curs amb mesures més flexibles, que esperem que els alumnes i les
alumnes visquin amb menys tensió respecte del curs passat. Cal reconèixer que ho varen fer molt
bé, tant la primària com la secundària i els joves de batxillerat, sense oblidar els d’infantil que,
gràcies a la capacitat pedagògica dels mestres i educadors, se’n van sortir prou bé.
Sabem la importància de la nostra professió per al creixement i maduració dels nostres alumnes.
Per això us encoratjo a viure-la com un autèntic servei. Ja sé que totes i tots ho feu així. Fins quan a
vegades hi ha cansament, us exigiu seguir avançat i ho feu molt bé.
Dono la benvinguda a la Fundació per a les Escoles Parroquials a tots els nous mestres, professors,
especialistes i nou personal d’administració i serveis que us hi incorporeu aquest curs, amb el desig
que us hi sentiu acollits per totes i tots els companys, i que us trobeu bé a les diverses escoles de
l’Arxidiòcesi de Barcelona.
El senyor Cardenal Arquebisbe, Joan Josep Omella Omella, amb els seus bisbes auxiliars,
m’encarreguen que us traslladi la seva salutació plena d’afecte per al nou curs que comença.
Espero i desitjo que a l’inici del proper curs, és a dir el 2 de setembre de 2022, puguem celebrar la II
Trobada de Professors; la primera fou el 7 de setembre de 2018. Allí tindrem ocasió d’experimentar
de nou l’amistat i afecte de tots els que formem el gran col·lectiu de docents i personal
d’administració i serveis de la Fundació per a les Escoles Parroquials (FEP) de l’Arquebisbat de
Barcelona.
En iniciar el curs, recordo a totes i tots aquells que heu passat dificultats a causa de la malaltia i que
heu perdut un familiar. Desitjo per a tots la pau i la vida plena en Déu. Rebeu totes i tots una cordial
salutació plena d’afecte.
Finalment, tot el Patronat de la Fundació per a les Escoles Parroquials us fa arribar el seu desig d’un
bon curs agraint-vos la vostra dedicació i servei. També l’Isidor Torrescusa, Gerent de la FEP, i tot el
personal que hi treballa us ho desitgen.
Rebeu una forta abraçada.
Ignasi Garcia i Clavel
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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. Vetllar i acompanyar a les escoles en el desenvolupament dels plans
d’organització en un curs caracteritzat per continuar amb les mesures de
protecció contra la pandèmia provocada per la Covid-19, per garantir una
escola segura i presencial, tot aprofundint en la personalització de
l’educació, l’aprenentatge per competències.

Escoles segures i
presencials, i
personalització i
aprenentatge
competencial

2. Implementar el Projecte Blau, en xarxa, per visualitzar els reptes de la
crida a la conversió ecològica proposada pel Papa Francesc, en la seva
segona encíclica.

Projecte Blau i
la conversió ecològica

3. Planificar la segona jornada d’educadors, “#SOMFEP”, per “repensar” la
missió com a escoles parroquials de l’Arquebisbat de Barcelona i per
impulsar noves línies comunes de xarxa. L’objectiu seria de poder-la
celebrar de manera presencial als inicis del mes de setembre de l’any
2022, en concret el dia 2 de setembre.

Segona trobada
#SOMFEP i
missió compartida

4. Vetllar per l’acció pastoral de les escoles, en el sentit d’oferir la vivència
dels valors evangèlics recollits en el nostre Caràcter Propi, tot considerant
les orientacions i propostes del Pla Pastoral Diocesà, “SORTIM!”.

Acció
pastoral

5. Elaborar, aprofundir i/o revisar els plans de pastoral de les escoles de la
FEP, aprofitant l’acció formativa a desenvolupar en el curs.

Plans
de pastoral

6. Afavorir els vincles necessaris amb la resta d’escoles parroquials del
nostre Arquebisbat, i d’altres escoles interessades tot facilitant processos
d’incorporació a la nostra xarxa educativa.

Altres escoles
parroquials

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

Equips i comissions

8. Editar la nova guia de les escoles per presentar la nostra xarxa escolar
com a resposta global a les famílies que confien l’educació de llurs fills i
filles tot incorporant i planificant les eines i accions necessàries per a la
captació d’alumnes.

Comunicació de la
proposta educativa, guia
de les escoles i captació
d’alumnes

9. 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

10. 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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Propostes metodològiques per afavorir l’intercanvi en temps de pandèmia

Les bones expectatives d’evolució de la situació de pandèmia, bàsicament per l’eficàcia de la vacunació en la
població, i el compliment de protocols, requeriments i recomanacions que les autoritats sanitàries dictaminin
en cada moment, ens fan mantenir les propostes que el curs passat vam iniciar per afavorir l’intercanvi en la
xarxa compaginant les reunions i trobades presencials, a les quals no volem renunciar, si és possible, amb
d’altres maneres de comunicar-nos i de treballar, com són les reunions i trobades telemàtiques i les
formacions tipus webinar.
Seguim apostant en el curs, per:
1. La presència a les escoles, per part de la presidència i/o la gerència de la FEP, fonamentalment
dirigida a l’acompanyament dels equips directius, a través de visites concertades a alguna/es de les
reunions dels mateixos equips.
2. El calendari de reunions de l’equip de directors contempli:
 El màxim de reunions presencials, en format gran grup, si les condicions sanitàries ho
permeten, assegurant totes les mesures de protecció (mascareta, distància social, control de
temperatura i rentat de mans) en algun dels espais de més aforament d’alguna de les
escoles.
 Algunes reunions telemàtiques, en format gran grup, tipus webinar (seminari web) de
caràcter formatiu.
 Si és el cas, reunions presencials o telemàtiques, però en format petit grup, segons la següent
distribució:
 (5) Bon Pastor, L’Esperança, Santíssima Trinitat, Mare Alfonsa Cavin i La Salut
 (7) Tecla Sala, Santa Teresa de Lisieux, Sant Jaume, Sant Ramon Nonat, Sant
Medir, Sant Josep Oriol i *El Petit Santa Maria
 (6) La Sagrera, Aprenents, NS de Montserrat, EE MD de Montserrat, FP MD
de Montserrat i El Roser Les Planes
3. Destaquem la possibilitat de treballar i compartir temàtiques que responen a necessitats concretes
en aquests moments, afavoridores del treball en xarxa, com ara:
 Plans de digitalització
 Plans de convivència
 Plans d’igualtat
 Plataforma Clickedu: recursos TIC en línia i la utilització de la “superestructura”
 .../...

4. Definir unes pautes comunes per al desenvolupament dels plans de les diferents comissions
afavorint, novament les trobades presencials. I si és el cas, facilitar l’agrupació d’escoles, segons la
distribució plantejada en el punt 2, per al format telemàtic.
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Organització de la xarxa escolar
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Comissions 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; Eva Franco, directora a Sant Medir; Jesús Abenza, director a L’Esperança; Josep
Dalmau, director a Aprenents; Judit Espín, directora a Mare Alfonsa Cavin; Laia Berlanga, directora a MD de
Montserrat (EE) i secretària d’actes; M Àngels Fernández, directora a Sant Josep Oriol; Marta Oliver, directora
a MD de Montserrat (FP); Mercè Cervós, directora a MD El Roser Les Planes; Montse Santiago, directora a
Ntra. Sra. de Montserrat; Oriol Leira, director a Tecla Sala; Patricia Toro, directora a El Petit Santa Maria;
Sònia Esteve, directora a Sant Jaume; Sònia Zapata, directora a Bon Pastor; Víctor Villanueva/M Antonia
Montesinos, director/a a MD de la Salut

Equip d’exdirectors
Ignasi Garcia, president
Isidor Torrescusa, gerent
Òscar Agut, Jordi Aparici, Ferran Carreras, Mercè Caselles, Trini Castellví, Robert Cluet, Josep M Coma,
Ramon Fitó, Jesica Hernández, Cristina Manresa, Jordi Mañosas, Joan Picart, Jordi Reverter i Montserrat
Robert

Equip d’administradores i administradors
Ignasi Garcia, president; Isidor Torrescusa, gerent; Jordi Medina, Sergi López, de l’àrea econòmica i financera;
Antonio Rodríguez, de l’àrea de recursos humans; Ana Miquel, administradora a Mare Alfonsa Cavin; Antonia
Bris, administradora a El Petit Santa Maria; Carolina Sales, administradora a Ntra. Sra. de Montserrat;
Carolina Zambrana, administradora a Sant Ramon Nonat; Elisenda Mercader, administradora a MD de la
Salut; Eva López, administradora a Sant Medir; Glòria Ventosa, administradora a La Sagrera; Inma Prieto,
administradora a Bon Pastor; Joaquim Monfort, administrador a l’Escola l’Esperança; Jordi Silvestre,
administrador a MD de Montserrat (EE); Jordi Torner, administrador a Tecla Sala; Laura Pardo,
administradora a MD de Montserrat (FP); Loli Santasusana, administradora a Aprenents; Madga Picó,
administradora a MD El Roser Les Planes; M Carmen Romano, administradora a Santa Teresa de Lisieux;
Mercè Navarrete, administradora a Sant Josep Oriol; Pepi Campillo, administradora a Sant Jaume; Sandra
Pariente, administradora a Santíssima Trinitat

Comissió tècnica
Ignasi Garcia, president
Isidor Torrescusa, gerent
Armando López, Sònia Esteve i Laia Berlanga

Comissió de pastoral
Coordinadora: Cristina Manresa (exdirectora a Bon Pastor) amb suport de l’Anna Vila (coordinadora de
pastoral a Sant Ramon Nonat)
Mn. Enric Termes, Mn. Josep M Romaguera, Carles Armengol, Antònia Montesinos (directora de MD de la
Salut), Eduard Vidal (director a Sant Ramon Nonat), Cristina Domènech (coordinadora de pastoral a Sant
Josep Oriol), Emília Caba (coordinadora de pastoral a La Sagrera), Reyes Linares (equip de pastoral a Sant
Ramon Nonat) i Mònica Muñoz (coordinadora de pastoral a Sant Jaume)

Comissió pedagògica i formativa
Coordinadora: Sònia Esteve (directora a Sant Jaume de la FEP)
M Àngels Fernández (directora a Sant Josep Oriol), Anna Garrofé (directora a La Sagrera, Aurèlia Miñambres
(directora a Santíssima Trinitat), Yolanda Orensanz (cap d’estudis de secundària El Roser Les Planes) i Sònia
Zapata (directora al Bon Pastor)
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Comissió tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC)
Coordinador: Òscar Agut (exdirector a Santíssima Trinitat)
Armando López (director a Santa Teresa de Lisieux), Jordi Alcón (Sant Medir), Jesús Arribas (Tecla Sala),
Cristina Fernández (Mare Alfonsa Cavin), David Garcia (MD de la Salut), Francesc Nebot (Bon Pastor),
Victòria Benítez (MD de Montserrat EE), Joel Miró (MD de Montserrat FP), Oriol Borrell (Sant Josep Oriol) i
Adrià López (Sant Ramon Nonat)

Comissió per a l’educació especial
Coordinadora: Anna Garrofé (directora a La Sagrera)
Josep Dalmau (director a Aprenents), Laia Berlanga (directora a EE MD de Montserrat), Marta Oliver
(directora a FP MD de Montserrat), Montse Santiago (directora a NS de Montserrat), Ramon Fitó (exdirector
a EE MD de Montserrat), Jordi Mañosas (exdirector a FP MD de Montserrat), Ignasi Garcia i Isidor Torrescusa

#ecoFEP, Comissió d’educació ambiental
Coordinador: Lluís Sala (cap d’estudis secundària a Sant Ramon Nonat)
Carolina Boix (Mare Alfonsa Cavin), Bárbara Alonso (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), Antoni Gimferrer i Joan
Torras (El Roser Les Planes), Víctor Villanueva (MD de la Salut), Patricia Toro (El Petit Santa Maria), Jordi
Pons (Sant Jaume) i Joan Picart (Sant Medir)
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Plans de les comissions de treball

Comissió de Pastoral
OBJECTIUS DEL CURS
1. Organitzar i dinamitzar la VI Trobada de professorat de la FEP a Montserrat amb l’objectiu de
continuar el treball de reflexió, convivència, d’anar consolidant els equips de pastoral i professorat
de les escoles i així anar implicant els equips en la tasca de l’evangelització. Data inicial prevista:
divendres 1 i dissabte 2 octubre 2021. Canvi possible al segon/tercer trimestre.
2. Organitzar les trobades i/o jornades de formació per anar creixent en la nostra formació i per a
compartir experiències. Sessions molt importants per mantenir el clima de confiança, de respecte i
de col·laboració que s’ha aconseguit fins ara. A valorar si les podem fer presencials en funció de les
mesures sanitàries
3. Organitzar la formació dels equips de pastoral de les escoles per tal d’actualitzar els Projectes de
Pastoral de la FEP i, a poc a poc, anar creant un projecte institucional.
4. Organitzar les Jornades per als alumnes de l’ESO i també per als alumnes de 1r Batxillerat. A valorar
en funció de les mesures sanitàries
5.

Anar implementant i dinamitzant el projecte BLAU juntament amb la Comissió de l’ecoFEP.

6. Fer un treball envers l’àrea de religió. Treball per grups d’escoles per compartir com estem
treballant l’àrea de religió, conèixer altres projectes i anar concretant currículums, formacions,
necessitats.
7. Anar observant, dins els nostres equips pastorals i professorat, persones sensibles i motivades per
formar part dels equips de pastoral i liderar propostes i projectes de l’àmbit de la Pastoral a les
nostres escoles.
8. Vetllar pel compromís assumit per les escoles d’anar fent camí en la relació Escola - Parròquia.
9. Estar atents i sensibles a les demandes dels equips de pastoral i intentar donar les respostes
pertinents.
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Comissió ecoFEP
OBJECTIUS DEL CURS
A l’ecoFEP, com cada curs, tenim diversos projectes oberts que s’estan desenvolupant en paral·lel a
través de les diferents comissions de treball.
Cada curs un dels projectes pren el protagonisme i és el que entra en acció mentre que els altres es
continuen dissenyant per entrar en acció més endavant. Aquest curs i el següent el projecte BLAU prendrà el
protagonisme a la comissió.
Hi ha contemplades tres trobades generals, una a cada trimestre, que es faran de manera presencial
amb professorat i alumnat procurant mantenir les màximes garanties de seguretat sanitària.
A banda es celebraran trobades periòdiques de les diverses comissions de treball per anar dissenyant
i elaborant els diferents projectes.

OBJECTIUS PER COMISSIÓ DE TREBALL
1. SOROLL
● CREACIÓ D’UNA UNITAT DIDÀCTICA AMBIENTALITZADA
○ Robòtica (ARDUINO)
○ So i acústica (tecnologia, física i biologia)
○ Contaminació acústica i mesures de prevenció.
● PRODUCCIÓ DE SEMÀFORS ACÚSTICS
● MICROXARXA DE DOCENTS DE TECNOLOGIA-COMISSIÓ AMBIENTAL
● INTERCANVI DE CONEIXEMENT, EXPERIÈNCIES, EXPERTESES
2. VERD I BIODIVERSITAT
● LLAVORS
● Taula de producció/cessió de llavors i planter
● Activitats siumltànies d’observació i recerca de creixement d’espècies en diferents
entorns
● Compra conjunta de planter i llavors entre totes les escoles FEP
● Trobada de tots els responsables d’horts per intercanviar experiències
● Recull de fotografies i cens de tots els horts de les escoles
● REGISTRE D’ACTIVITATS
○ Avís per whatsapp
○ Dades al DRIVE i amb el temps potser blog
○ EXCEL amb diferents categories
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● COBERTES VERDES
○ Recerca i sondeig d’informació
● ALTRES
○ REGALAR VERD en els actes de les escoles
○ Difusió via XXSS del calendari del pagès i altres activitats d’interés
○ Petit newsletter amb notícies o informacions per compartir
3. CLIMA
● BANC DE RECURSOS per cada ODS
● PROPOSTES DE TREBALL
Com es poden treballar? com ho treballem a les diferents escoles? Bones pràctiques
● PREPARACIÓ D’UNA SESSIÓ FORMATIVA PER PROFES (a càrrec de cada ecofepper)
● PROPOSTA DE MOTIVACIÓ
Cada escola prepara un ODS. En una cerimònia final presenta els resultat
4. TAKE AWAY
● TROBADA A L’AIRE LLIURE amb convidats externs a la comissió
● Intervenció a l’entorn ambientalitzat en el projecte BLAU
● LandArt
● 3r trimestre
5. ALUMNAT
● Un dia sense electricitat
● Setmana de la fruita
● Intervenció a l’entorn (neteja d’un espai)

13/21

Pla Anual 2021-2022

14/21

Pla Anual 2021-2022

15/21

Pla Anual 2021-2022

Comissió pedagògica i formativa
OBJECTIUS DEL CURS
1.

Atendre les necessitats derivades de la celebració de la 2a Trobada d’educadors FEP.

2.

Acompanyar les escoles en programes i recursos que ja estan en marxa en alguna de les nostres
escoles: entusiasMAT, onMAT, Sciences bits, Clickedu...

3.

Acompanyar i compartir recursos al voltant de l’elaboració d’alguns Plans , Projectes, Estratègies
demanades des del Departament d’Educació: Estratègia digital de centre, Pla de convivència, Pla
d’igualtat....

CALENDARI
Esperem a la primera reunió de la comissió organitzadora de la Trobada d’educadors.
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Comissió TIC
OBJECTIUS

FORMATIU

TASQUES

- Proposta de Tallers per la jornada · Pendents de les decisions de la Comissió
d’educadors FEP de setembre 2022 encarregada d’organitzar l’acte.
(2/09/2022):
- Creació dels grups de Google: Equip Realitzada:
Comissió TIC / Coordinadors TIC Comissió TIC
escoles FEP.
ctic-fep-grup@xtec.cat
Coordinadors TIC FEP
coordticfep-grup@xtec.cat
Curs 21-22:
● Donar a conèixer als Claustres
l’existència d’aquests dos grups.

ASSESSORIA

- Cercar entitats que puguin oferir els Curs 21-22:
seus serveis d’assesoria a les escoles
● Informar-nos del que ens pot oferir
per elaborar la seva Estrategia Digital
l’espai “Educación” de Telefònica.
de Centre
Informar les escoles sobre el Curs 21-22:
Pla Estratègic Digital del Centre
● Cercar informació sobre el que cal que
(tasca encomanada pel Departament
facin les escoles en relació a aquesta
d’Ensenyament).
qüestió i informar-ne l’equip de
directors de la FEP.
- Dinamitzar l’espai de recursos de la Realitzada:
superestructura de la FEP del Carpeta creada per compartir documents
Clickedu.
d’interès pels Equips Directius de les escoles
(Documents Validats).

XARXA

Curs 21-22:
● Informar-nos de quines millores té
previst introduir Clickedu en la
superestructura FEP.
● Fer propostes de millora, si escau.
● Estructurar aquest espai comú i
facilitar als Claustres el procediment
per compartir continguts.
- Compartir bones experiències entre Realitzada:
escoles sobre l’ús d’eines Google ● Creació del site FEPBÒTICS
Workspace i sobre Robòtica.
● https://www.fepbotics.fep.cat/
● Procediment per penjar els continguts al
Site:
○ Model per fer arribar la informació
sobre les experiències: exemple.
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○ Procediment:
■ Els mestres fan arribar les
propostes
als
respectius
coordinadors TIC dels centres.
■ Els Coord TIC (que tindran accés a
una carpeta compartida de drive
específica habilitada com a
“bústia”) les pengen a la carpeta
corresponent segons l’etapa
juntament amb material gràfic..
■ Els editors de Fepbotics,
distribuits segons etapes
educatives, ho pengem a la web.
Curs 21-22:
● Revisar el procediment per fer arribar
els continguts a compartir en
Fepbotics (marcar els aspectes
essencials amb un asterisc).
● Crear carpetes per escoles en la Unitat
Compartida (fepbotics.fep.cat) on
allotjarem les experiències que ens
facin arribar les escoles.
● Donar a conèixer als claustres
l’existència del site.
● Dinamitzar la creació de continguts en
aquest site.
● Convocar una reunió (9-11-21) amb
tots els coordinadors/es TIC de les
escoles FEP per donar-los a conèìxer:
○ Pla de treball de la Comissió
TIC
○ Fepbotics i procediment per
penjar continguts
○ Grup de comunicació coordticfep-grup

Metodologia de
treball de la
Comissió TIC

- Potenciar el treball en xarxa de la Curs 21-22:
Comissió TIC
Dinamitzar l’ús del grup creat com a eina de
comunicació i compartició de documents.
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Comissió per a l’educació especial
OBJECTIUS DEL CURS
1. Reflexió sobre el document elaborat pel Síndic de Greuges “L’educació inclusiva a Catalunya”.
2. Valorar la necessitat que alguna de les escoles EE-FEP es presenti a la convocatòria CEEPSIR, quan
es faci pública.
3. Elaborar estratègies de màrqueting per a donar visibilitat a les Escoles EE-FEP.
4. Propostes per a fer front a l’infra-finançament de les escoles, que ens arriba majoritàriament per
les beques, tant del Consorci i el Ministerio.
5. Plantejar quina ha de ser la nostra relació/comunicació amb el CEB en relació a la matrícula, trànsit
dels alumnes, postobligatòria i assignació de l’alumnat.
6. Valorar la possibilitat de realitzar una Jornada EE el curs 23-24

CALENDARI
 Una trobada ordinària trimestral.
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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
Sergi López
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 l’equip de directors:
Dimarts, de 9:30 a 12:30 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 l’equip d’administradors:
Dijous, de 9:30 a 11:30 hores
 Dia de la setmana i horari de la reunió de l’equip d’exdirectors:
Dimarts, de 10:00 a 12:00 hores
PATRONAT

2021
Octubre
Novembre
Desembre
2022
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny

dimecres, 17

EQUIP DE
DIRECTORS

COMISSIÓ
TÈCNICA

EQUIP D’
ADMINISTRADORS

GRUP
D’EXDIRECTORS

dimarts, 26
dimarts, 30

dimarts, 5
dimarts, 9

dijous, 11

dimarts, 23

dimarts, 25
dimarts, 22
dimarts, 29

dimarts, 11
dimarts, 8
dimarts, 8

dimarts, 24

dimarts, 3
dimarts, 7

dimecres, 27

dimarts, 15
dijous, 28

divendres, 1
IX Trobada
Equips Directius

Juliol
dimarts, 5

dimarts, 5

dimarts, 5

dinar de cloenda

dinar de cloenda

dinar de cloenda

dimecres, 13
Setembre

divendres, 2
II TROBADA D’EDUCADORS: #SOMFEP

* En funció de l’evolució de la situació de pandèmia, provocada per la COVID-19, la modalitat de les
reunions s’ajustarà a les normes sanitàries que en cada moment estiguin en vigor. Per tant, les
reunions podran ser presencials o virtuals.
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