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GLOSSARI:
ACI: Adaptació Curricular Individual
AL: Audició i Llenguatge.
ANEE: Alumne amb Necessitats Educatives Especials.
CESC: Sociagrama de Conductes i Experiències Socials a Classe
CCP: Comissió de Coordinació Pedagògica
EMIF: Equip Municipal d'Intervenció Familiar.
UOEP: Unitat d'Orientació Educativa i Psicopedagògica.
IAQSE: Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (Illes Balears).
NESE: Necessitats Específiques de Suport Educatiu.
PEC: Projecte Educatiu de Centre.
PGA: Programació General Anual.
PT: Pedagogia Terapèutica.
PTSC: Professor Tècnic de Serveis a la Comunitat
SAE: Situació d’Aprenentatge i d’Ensenyament.
PMT: Pla de Millora i Transformació de Centre
PIC: Pla d’Igualtat i Coeducació
PDC: Pla Digital de Centre
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0. INTRODUCCIÓ
Aquest és el document anual on s’avalua el grau d’execució de la PGA i es detallen totes les propostes de millora. En ell
queden recollides les valoracions dels equips docents i les famílies a partir de les enquestes.

1. ANÀLISI DELS OBJECTIUS EN RELACIÓ AMB LA MILLORA DEL RENDIMENT ACADÈMIC I PROPOSTES PER A
LA SEVA MILLORA
1. GRAU D’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS EN RELACIÓ A LA MILLORA DEL RENDIMENT ACADÈMIC
OBJECTIUS
PROPOSATS
R1

Millorar els
resultats
acadèmics de
tot l’alumnat

INDICADORS

% d'alumnes que han
millorat els seus
resultats;
Nombre de tutories
individuals fetes.
Nombre d’entrevistes
realitzades amb les
famílies.

MESURES per a la seva
consecució
-

-

Organitzar els grups-aula
amb
ràtios
d’alumnes
reduïdes (10-14 màxim),
per atendre de manera més
individualitzada.
Metodologia inclusiva dels
ambients
Realitzar tutories individuals
amb l’alumnat quan sigui
necessari.
Entrevistes i seguiment
amb les famílies

GRAU
ASSOLIMENT
3-Molt ass…

Observacions i PROPOSTES DE MILLORA
Sistematitzar les tutories individuals en
els horaris.
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R2

Millorar els
resultats de
comprensió
lectora a
Primària.

% d'alumnes que
milloren la comprensió
lectora respecte a
l'avaluació inicial
% d'alumnes amb un
nivell bo o excel·lent en
comprensió lectora

-

Comparar
les Graella comparativa de
proves inicials resultats
amb les proves
d’avaluació
finals (velocitat
lectora,
comprensión
lectora
i
expressió
escrita
en
català i castellà,
càlcul
i
resolució
de
problemes).

-

Fer
el Graella dels resultats de
seguiment dels l'alumnat d’ESO per
trimestres
resultats
acadèmics de

-

-

Elaborar una rúbrica de
comprensió lectora.
Recollir en un banc de
recursos, propostes i eines
per a millorar aquesta
competència
lingüística
clau.

2- Poc ass…

El curs que ve haurem de prioritzar
aquesta
competència
lingüística.
Planificar la formació o sessions de
claustres pedagògics.

Mitja hora de lectura diària
dins l’horari lectiu.
Tasques d’entrenament
individual, de les àrees de
llengües i matemàtiques.
Activitats dels ambients de
Comunicació i EnigMAT

4-Totalme…

Ha estat positiu fer el registre de velocitat
lectora amb orientadora. Proposam que
es faci cada curs a l’inici i al final.

Dur a terme el Pla de
transició consensuat amb
l’institut
i
les escoles
d’Alaior.

4-Totalme…

Sistematizar el càlcul mental i les seves
estratègies entre alguns moments de les
mitges hores de lectura o a final del matí.

R3
R4
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l’alumnat
que
passa a ESO.
RR1

Augmentar
l'èxit escolar
entre l'alumnat
repetidor

% d'alumnat repetidor
que supera amb èxit els
objectius del seu pla de
repetició

-

-

NES
E1

Aconseguir el
màxim
desenvolupame
nt de l'alumnat
ACNS i ACS

% d'alumnes NESE que
superen els objectius
proposats
trimestralment;

-

Evolució de l’alumnat
NESE
(notes, nº d’àrees
suspeses, seguiment de
les classes, necessitat
d’ACI a les diferents
àrees)

-

-

-

-

Establir amb l’equip docent
un pla individualitzat per
cada infant que repeteixi,
definint els objectius que
encara no té superats o
amb els que presenta
dificultats
Seguiment del pla

2- Poc ass…

S’ha fet un pla per l’alumne repetidor,
però la situació personal i les seves
característiques individuals ha fet difícil
superar les dificultats i veure millores en
els seus resultats. El curs que ve
necessitarà seguir amb un pla de
seguiment.

Reunions de seguiment de
l’alumnat NESE i NEE
Establir
objectius
trimestrals amb alumnat
NESE i NEE
Seguiment més exhaustiu a
les reunions d’avaluació
Posar mesures per reforçar
l'aprenentatge dels alumnes
nese
i
mesures
d’enriquiment
Optimitzar els suports per
aquest alumnat.
Reunions seguiment amb
les famílies

2- Poc ass…

Estaria bé que l’orientadora i els tutors i
les tutores conjuntament, (sempre que
sigui possible) fessin una reunió a principi
i una a final amb totes les famílies de
l’alumnat NESE
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2. GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE L’ÀMBIT PEDAGÒGIC, ORGANITZATIU I DE GESTIÓ I PROPOSTES
PER A LA SEVA MILLORA.
2.1. EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC
OBJECTIUS

Millorar l'aprenentatge
competencial a partir de
la metodologia dels
ambients

INDICADORS

% d'alumnes que milloren
el seu nivell de
competències en els
ambients respecte a
l'avaluació inicial
% d'alumnes amb un nivell
de competències bo o
excel·lent de la rúbrica
elaborada

Millorar les relacions de
convivència de l'alumnat
a partir de la
metodologia dels
ambients
Augmentar els acords i
documents elaborats pel
pla lector en construcció.

ACTIVITATS
(MESURES PER A LA SEVA
CONSECUCIÓ)
- Elaborar una graella/rúbrica
per valorar les competències
en els ambients

GRAU
D’ASSOLIMENT
4-Totalm…

- Enregistrar la graella a les
sessions de seguiment i/o
avaluació cada trimestre

OBSERVACIONS I
PROPOSTES DE MILLORA
Hem de seguir repensant
les propostes que siguin
prou competencials
Falta temps per fer els
registres. Hem de cercar
una estratègia perquè
sigui més fàcil in situ.

Grau de satisfacció de
l'alumnat amb el centre

- Passar CESC
- A final de curs passar
enquestes valoració ambients
i convivència a l’alumnat

4-Totalm…

Valoram que haver
recuperat les mescles
d’alumnat aquests darrers
mesos ha estat molt
positiu en totes les
situacions: ambients,
patis, ef,...

Número de documents
afegits al pla lector (en
construcció des del curs
passat).

- Elaborar i compartir al drive un
document resum amb les
lectures i possibles propostes

2- Poc as…

No s’ha afegit cap
document al pla.
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didàctiques per seguir
elaborant el Pla Lector

Revisar els continguts de
l’àrea de matemàtiques i
la seva progressió des
d’infantil a primària.

Augmentar l'intercanvi
d’experiències entre
docents i afavorir l’anàlisi
de les situacions
d’aprenentatge entre ells.

-Document redactat
finalitzat

Acabar de redactar el document
iniciat el curs passat sobre com i
quan introduïm els diferents
continguts matemàtics
Compartir les eines d’avaluació de
cada nivell (des d’infantil a
primària i veure la seva
coherència.

1-Gens as…

- Programar observacions entre
iguals a partir del document
Eina observació ISTOF-II, graella
adaptada.
Número de claustres
- Dedicar claustres pedagògics a
pedagògics fets i documents i
la revisió de propostes,
actes dels mateixos.
materials, espais...

4-Totalm…

-Número de eines
d’avaluació compartides.

Número d’observacions
realitzades al llarg del curs.

Tenim pendent acabar
aquest debat

Dedicar més sessions a
les observació entre iguals

2.2. ÀMBIT DE GESTIÓ I ORGANITZACIÓ
OBJECTIUS

INDICADORS

- Horaris

Facilitar la feina i el
-Distribució de les
benestar de tots els exclusives
docents a partir d’una
bona organització i

ACTIVITATS
(MESURES PER A LA SEVA
CONSECUCIÓ)
- Valorar i revisar l’organització dels
recursos humans dins l’horari, tenint
en compte: el temps de preparació,
les hores d’obligada permanència en
el centre

GRAU
D’ASSOLIMENT

OBSERVACIONS I
PROPOSTES DE MILLORA

4-Totalm…

8

gestió dels recursos - Nº de reunions
de cicle o nivell on
humans i materials

- Facilitar i impulsar el treball en
equip del professorat, de manera
que els nivells i els ambientistes
vagin coordinats a l’hora de
programar, avaluar...

3-Molt a…

- La sistemàtica i
Drive.

- Organitzar tota la documentació del
centre utilitzant l’eina de la
sistemàtica i el drive per tal
d’agilitzar les funcions de gestió i
administració.

2- Poc as…

Número
carpetes
documents
compartits

- Compartir diferents recursos i
materials al drive

4-Totalm…

- Dur la compatibilitat del centre al
dia
- Distribuir les aportacions dels
programes de manera equitativa
- Aprovar les inversions en materials
didàctics, equipaments, mobiliari...

4-Totalm…

es treball en equip

de
i

de
Fer una bona gestió Romanents
cada
un
d’aquests
econòmica del centre a
epígrafs a ECOIB
tots els àmbits:
-

assignació
funcionament;
aportació famílies;
programes del centres;
conveni ajuntament

% inversions fetes
amb els romanets
dels programes

L’equip
directiu
l’organització
documentació en
de la sistemàtica,
no s’ha compartit
docent.

ha iniciat
de
la
les carpetes
però encara
amb l’equip
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3. VALORACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE
3.1. Anàlisi i valoració del funcionament de les diferents reunions i trobades pedagògiques (claustres, cicles, CCP,
Consell Escolar,...)

Valoració a l’enquesta
mestres: 3

Anàlisi funcionament de…
CICLES

Observacions i propostes de millora
Podríem millorar les reunions de cicle, a l'hora de prendre acords.
En el cicle d'infantil hi ha un bon ambient i, en l'essencial solem estar d'acord, però ens manca temps per
reunir-nos i, quan ho feim, consider que no som del tot eficaces en la gestió de les reunions. A vegades
donam voltes sobre el mateix tema o ens allargam en temes que no són prioritaris.

Grans:
- Intentar ser més puntuals.
- Cap a final de curs ha faltat temps per preparar l’ordre del dia de les reunions.
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CLAUSTRES
(Ordinaris i Pedagògics)

Pens que les reunions en general resulten prou eficaces, potser els claustres és el que ens ha quedat més just
de temps, casi sempre ha quedat algun tema pendent, però la dinàmica de poder-lo treballar abans en el
cicle en la preparació, afavoreix que no hi hagi novetats.
Consider que són prou eficaces totes les reunions que feim, estan ben preparades amb antel.lació. El que
més costa és poder començar a les 13:30, potser s'haurien de programar per a les 13:45 i ser conscients que
potser les acabarem a les 15:00h i no passa res; si s'acaben abans doncs genial i sino ja sabem al que ens
atenem.
Ser més puntuals i començar i acabar a l'hora
Crec que de vegades volem abarcar tants aspectes que no arribem a tots. Ens hauríem de marcar uns mínims
a complir. A l'hora de fer els claustres tant ordinaris com pedagògics, poder hi hauria d'haver una persona
mediadora o amb un rol que quan ens sortim del tema a tractar ens donés un toc d'atenció de manera
assertiva per seguir focalitzant l'atenció en allò que realment ens importa. Moltes vegades nosaltres mateixes
o mateixos ens redirigim, però la majoria de vegades costa.
Els claustres pedagògics o segons quines reunions més llargues no són possibles fer-les al migdia, hauriem de
deixar-ho per qualque capvespre.

- Intentar ser més puntuals.
- Optimitzar les sessions per tal que no es concentrin tants de claustres pedagògics a final de curs.
Comissions

És lenta l'execució de les millores.S'ha de passar per valoracions econòmiques, per l'equip directiu, a vegades
els operaris de l'ajuntament han de donar el vist i plau i/o ho han de poder fer, cercar altres persones
voluntàries (famílies) que ho vulguin fer i coordinar-nos, tècnics que també tarden en venir a fer la feina
encomanda, etc. El fet de passar per diferents opinions fa que siguins processos que es demoren massa

ED: proposta d’organitzar les comissions en tres: CCP, Equip Impulsor PMT, Convivència+ llavors pel
canvi + patis (ajuntar-les en una i centrar-nos en el tema de gènere i convivència).
CONSELL ESCOLAR

Tots els membres valoren positiu el funcionament d’aquest òrgan. S’han fet les reunions necessàries
per aprovar els documents anuals, tractar temes rellevants del curs… i en algunes ocasions s’han fet
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sessions virtuals per temes més puntuals.
Resum propostes de
millora per a les
reunions

Ser més puntuals. Optimitzar millor el temps, ser més eficients i que a cada reunió la
coordinadora ordeni el debat.
Fer les exclusives de dilluns i dimarts fins les 15 h, iniciar les reunions puntuals a les 13.45h.
Fer claustres pedagògics els dimarts capvespre.
Tenir calendaritzades totes les reunions de tot el curs a principi de setembre.

3.2. Valoració criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris de centre, del professorat i de l’alumnat.
Valoració
PETITS

-

MITJANS

En general, els horaris han anat bé. I agraïm la flexibilitat
a l’hora de fer canvis per ajustar-nos a les necessitats
sorgides al llarg del curs.
La franja horària dels ambients també ha estat adequada.
Al grup de 5 anys, han funcionat molt bé les sessions
d’anglès i el format de jocs interactius amb famílies que
hem proposat regularment.
En el cas de l’anglès al grup de 4 anys, l’horari de les
10:15 és un poc tard.

Propostes de millora

-

Si l’anglès no pogués integrar-se dins un
ambient el curs que ve, proposaria repetir
l’experiència.

-

Si hagués de ser abans del pati, seria millor a
les 9:45 ò 10:00h. Som conscients que és difícil
combinar les hores de les especialistes.

Valorem positivament poder rebre els fillets el matí el màxim Continuar amb les dues hores d’educació física als
de dies possibles. També fer la lectura després de pati, ja que tres nivells.
els ajuda a calmar-se.
Si es segueix fent Psico a primer i segon els horaris
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GRANS

Els ambients han funcionat bé després de pati.

d’infantil i primària han de ser compatibles.

Les franges horàries han estat les adequades però potser en
el darrer trimestre hi ha hagut moltes activitats a la mateixa
franja (aprenentatge i servei, hort, E,F).

Treure l’E.F de la franja dels ambients.

3.3. Calendari de reunions seguiment alumnat i avaluacions.
Valoració

Propostes de millora

PETITS

Consideram que les reunions d’avaluació i Procurar que a les reunions de seguiment hi participi tot l’equip
seguiment, són un poc massa curtes. Creiem docent que intervé en els grups.
que és necessari dedicar més temps a parlar I disposar de més sessions per a les reunions.
de tots els infants.

MITJANS

Valorem positivament que les reunions
d’avaluació no siguin la mateixa setmana,
sobretot pels especialistes.

Establir un calendari de seguiment d’alumnes i que les reunions
siguin més resolutives i s’arribin a acords concrets.

GRANS

Valoram positivament haver detectat
l’alumnat que ens preocupava i haver escrit
sobre ell i possibles propostes que
posteriorment es van xerrar a les reunions
(durant el segon trimestre).

A la primera reunió detectar necessitats i prendre mesures.
A les següents caldria fer el seguiment d’aquestes mesures per tal
de revisar-les i adaptar-les.
Seria important que en aquestes sessions hi hagués l’orientadora.

3.4.Periodicitat i organització de les entrevistes individuals i les reunions col·lectives amb les famílies
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Valoració

Propostes de millora

PETITS

Trobam adequat el que s’ha fet. La reunió informativa de
principi de curs i una pedagògica al llarg del curs.
I les entrevistes individuals que han sorgit.

MITJANS

A primer valorem positivament una reunió individual abans de La reunió metodològica es podria fer el segon
començar , una del grup i l’entrevista de l’avaluació.
trimestre.
A segon i tercer si el/la tutor/a es nou també està bé fer-ho
així, sinó la de principi de curs es pot fer més endavant
(octubre) i no fer la individual d’abans de començar.

GRANS

La reunió informativa d’inici de curs és necessària. Després
cal fer la reunió metodològica que aquest curs no s’ha fet.

Reunió d’inici de curs metodològica d’aula.
Més una o dues reunions pedagògiques
contextualizades amb els ambient i/o els projectes
de treball.

3.5. Calendari de reunions i exclusives
Valoració

Propostes de millora

PETITS

Ens és difícil arribar a hora a les reunions si es Sabem que no tothom necessita el mateix, però proposam
convoquen a les 13:30. És necessari dedicar temps a que es convoquin les reunions a les 13:45h, per no tenir la
les famílies, acomiadar els infants i recollir l’aula.
sensació que sempre arribam tard.

MITJANS

Valorem positivament que els diferents tipus de
reunions estiguin establertes el mateix dia de la
setmana.

Quedar alguns dimarts el capvespre per fer claustres
pedagògics i aprofitar per fer cohesió de claustre.
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GRANS

Hem complert amb el calendari establert, hi ha
hagut una bona previsió del guió de feina i eficàcia
en les sessions. Ens ha agradat i hem trobat útil
emprar el Calendar per organitzar-nos.

3.6. Sortides pedagògiques programades per cicle
Valoració
PETITS

Propostes de millora

El primer trimestre no vam poder fer l’excursió per Ens agrada molt fer sortides a la natura i es podria ampliar
mal temps, però en vam fer dues el segon trimestre. el nombre d’excursions cada trimestre.
Valoram molt positivament totes les sortides, així
com l’acampada i l’excursió a Binigaus (amb la
caminada inclosa del grup de 5 anys).

MITJANS

Valorem positivament totes les sortides. A primer ens
va agradar a una d’elles quedar a dinar. A segon i
tercer van anar molt bé les colònies.

El juny decidir el calendari de les colònies i en quina
periodicitat es faran.

GRANS

S’han repartit al llarg del trimestre i les vam triar en
funció de les temàtiques que s’han anat treballant.

Si podem preveure les temàtiques dels ambients, projectes,
especialitats…, es podria millorar la relació de les sortides, i
ser més conscients per donar més pes a la temàtica. I
treballar-ho de manera més globalitzada.

15

3.7. Agrupament alumnat

VALORACIÓ
MESTRES

VALORACIÓ
FAMÍLIES
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Valoració

Propostes de millora

PETITS

Els agrupaments d’enguany ens han anat bé
per les circumstàncies en què ens trobàvem.

La majoria del cicle creu que es podrien ajuntar 3, 4 i 5 anys en
grups equitatius. Una mestra, més reticent, creu més oportú, en
tot cas, ajuntar només 4 i 5 anys.

MITJANS

Han anat molt bé els agrupaments d’enguany
i ens agradaria poder-los mantenir, però som
conscients que potser el cicle dels grans té
més necessitat de desdoblar grups.

En cas que s’hagués de reagrupar el nivell de 2n (20 alumnes),
proposam fer desdoblaments a les hores d’especialistes i totes les
hores de tutoria que siguin possibles.

GRANS

Trobem que l’agrupament de 4t EP i 5è EP a
les tutories ha estat encertat. Potser l’alumne
que va arribar quan el curs estava començat,
s’hauria d’haver repensat en un altre grup.

1ª opció:
Per les característiques de l’alumnat ens agradaria poder tornar a
fer 3 grups amb l’alumnat de 5è i 6è del curs que ve. Potser es pot
aprofitar la mitja jornada que ens puguin donar.
2ªopció:
Si no pogués ser es podria mirar de desdoblar el grup de 6è (dues
tutories) amb la mitja jornada que vengui i que 5è pugui tenir
suports dins la franja de tutoria (assegurar les hores de projecte de
treball)
3ª opció:
Suports per desdoblar tota la franja de tutoria de 6è i les hores que
es puguin donar a 5è (assegurar les hores de projecte de treball)
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3.8. Ambients
Valoració

Propostes de millora

PETITS

Durant el 1r i 2n trimestre, la situació va fer
que no es poguessin ajuntar els diferents
grups i hem agraït que durant el 3r trimestre
els infants de diferents edats es poguessin
tornar a ajuntar.
Els espais són extremadament petits pels dies
que hi ha 12 o 13 alumnes.
Dins les aules petites, durant les sessions
d’ambients, no s’hauria de passar de 10 o 11
alumnes, d’edats mesclades. La diversitat
d’edats i necessitats també demana diversitat
de propostes i per tant, la necessitat de més
espai.
La franja horària de després del pati, pensam
que és adequada per fer ambients.
També, ens falta espai per emmagatzemar
material.

Podríem augmentar el nombre de sessions dels ambients. Potser
també els divendres…
Seria positiu comptar sempre amb quatre espais oberts pels
ambients.

MITJANS

Ens ha agradat fer els ambients després de
pati i allargar l’estona de lectura fins les
11’45h.
Pel que fa a les agrupacions, tot i que resulta
més operatiu fer ambients per separat (2n-3r i
1r per altra banda), pensam que la filosofia
dels ambients requereix ajuntar els 3 nivells
(1r, 2n i 3r).

Recuperar l’espai per l’ambient d’art a primària.
Establir dos o tres dies per poder presentar les propostes per nivell
i així assegurar-nos que hi passen tots els alumnes.
Si a principi de curs ho veiem necessari, proposam un temps
d’adaptació pels alumnes de 1r (1 mes aprox) i que facin els
ambients ells sols.
El tema de la lliure circulació creiem que s’ha de debatre a fons el
curs que ve.
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GRANS

La lliure circulació del darrer trimestre ha
agradat però ha fet falta un registre per part
de l’alumnat el pas pels ambients i de les
propostes que té començades.

Ens agradaria seguir amb la lliure circulació amb el registre
esmentat a la valoració.
Proposam concentrar totes les activitats o tallers el mateix dia per
tal de no rompre la dinàmica dels ambients.
El dimecres podríem fer 4 grups:
- Taller d’EF (independentment de l’hora assignada a l’horari
de cada grup)
- Taller de música (Si es fes l’ambient art-música
independentment)
- Mercat
- Hort
Si no es pogués fer podríem seguir tal com s’ha fet el darrer
trimestre.
Propostes de millora per cada ambient:
- De forma transversal la llengua, les matemàtiques i l’art
han estat els llenguatges per tractar la informació de les
ciències naturals i socials.
- Canviar l’ambient de comunicació per entendre el món
seguir el criteri anterior.
- Es pot mantenir la ràdio a l’ambient d’entendre el món per
tal de difondre les tasques de qualsevol ambient.
- Recuperar les tasques complexes a Enigmat per fer feina en
grup, però treballant uns continguts previs ja que aquest
alumnat ho requereix. Revisar el material de mesura i de
geometria.
- Bios necessitarà una inversió en material: lupes binoculars
digitals i cercar la manera de poder fer més treball de camp
(acompanyant).
- Art: cal d’un espai específic per disposar el material als
alumnes. A part, cada aula hauria de disposar de pintures,
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-

pinzells… per tal de no interrompre.
Reforçar a nivell de tots els ambients bons hàbits d’ús i cura
dels materials. Fer una graella d’avaluació per tal de tenir
un seguiment de com s’instauren aquests nous hàbits.

3.9. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
VALORACIÓ
FAMÍLIES
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VALORACIÓ CLAUSTRE I ALUMNAT
BUNYOLADA

Es valora positivament la col·laboració de les
famílies. Es troba que l’ambient era un poc seriós
(encara vam haver d’aplicar diverses mesures
COVID).
La quantitat de bunyols feta va ser correcte i van
sortir bons.
La distribució per grups de convivència va anar bé
per poder fer una activitat d’aquest tipus en temps
de covid.

NADAL

DECORACIÓ ARBRE DE NADAL:
Pel grup de 3 anys va suposar una activitat amb
poca autonomia: ho van cosir a casa amb les
famílies i ho van decorar a l’escola.
A Primària, va agradar poder-ho fer a l’ambient
d’Art.
Amb l’entrega del material i les explicacions
oportunes, l’alumnat confinat també ho va poder fer
a casa

PROPOSTES DE MILLORA

NADALES
Potser es podria mirar d’agrupar algunes classes per
evitar que hi hagués moments amb tota poca gent a la
plaça.
En relació a la tria de cançons, es fa la reflexió de que
s’han de treballar les tradicions però que tenint en
compte que som una escola laica, es podrien repensar
les lletres de les poesies i les cançons. D’això es diu
que s’ha de tenir en compte que el Nadal se cel·lebra el
naixement de Jesús, i ja no es trien cançons amb
NADALES
aquest contingut explícitament. Si feim un concert de
No sabíem que hi hauria tarima, i va ser un poc Nadal hem de tenir en compte que el tipus de cançó
improvitzat pujar-hi en arribar a la plaça. S’haurien serà aquesta, sinó ens podem plantejar fer un concert
pogut preparar més els infants si s’hagués sabut.
per Santa Cecília i poder cantar altres tipus de cançons.
Va agradar poder cantar per aules i recitar la El proper curs tornarem a xerrar-ne, abans de fer
poesia.
l’organització.
Es valora haver pogut sortir a fer l’activitat al carrer
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La preparació prèvia i l’adaptació de la cançó dels i
les de 6è EP va ser polit.
El fet de ser grups poc nombrosos va ser que en
alguns moments hi hagués poques famílies i públic.
CARNAVAL

En general el claustre està content amb la disfressa Torrada: poder organitzar el berenar de manera que
d’anar tothom amb falda i amb la Torrada. El cicle tothom pugui berenar defora. També es proposa
de grans va quedar un poc decebut per l’actitud de convidar alguna família per fer el foc.
l’alumnat masculí, que no va entrar dins el “joc” de
disfressar-se amb la falda. L’opinió i l'actitud
d’alguns alumnes va acabar condicionant a la
majoria.
La Torrada es considera que és un moment polit per
estar tothom al pati. A grans es va berenar a l’aula i
hi va haver malentès a l’hora de repartir les safates.
Va agradar que hi hagués música l’estona del pati.
Les quantitats de sobrassada van ser suficients i va
anar molt bé que hi hagués barres de pa de sobra,
per qui ho volia provar o repetir.

DIADA
FRANCESC
D’ALBRANCA

La xocolatada es valora molt positivament. Va
agradar que les famílies poguessin col·laborar. La
quantitat un poc justa. S’explica que apart de la llet
de vaca sencera, hi havia dos litres de llet sense
lactosa i dos de llet vegetal, que van anar a parar al
mateix cicle per a l’elaboració, i es va tenir la
sensació que hi havia molta varietat, però només va
ser per tenir en compte l’alumnat que patia
al·lèrgies o intoleràncies.

Xocolatada: El grup de grans podria fer 1 litre més de
xocolati per aula.
Jocs: Es proposa pel curs que ve no ajustar tant el
temps, i deixar almanco 15 minuts per joc.
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Quant als jocs, es van trobar molt ben organitzats i
que l’alumnat de 6è EP havia fet molt bona feina.
FESTA
LLIBRE

PORTES
OBERTES

DEL L’intercanvi de llibres va agradar, va fomentar la Es demana revisar les dates ja que la festa del llibre va
lectura entre ells i elles, i també que s’allargués uns estar molt propera a les Portes Obertes, amb tota la
dies més, tot i que hi ha dubtes de si la iniciativa va feina que això suposa.
arrelar. Es pot provar en propers anys, a veure si
continua funcionant.
S’agraeixen les convidades als contacontes i recital
de poesia, que es valoren molt positivament quant a
preparació, decoració i ambient pel recital (que fins i
tot van animar als altres a recitar poesies). Els
infants ho van fer molt bé.
A grans també es va fer l’amic invisible lector i
sembla que la proposta ha tingut bona acollida.
Estem contentes de poder recuperar aquesta
activitat. Ens va agradar que vinguessin bastantes
famílies de Xibit
Valoram positivament fer aquesta activitat, tant per
les nostres famílies per conèixer l’escola com per
convidar noves famílies. Tenir qualque cosa
preparada fomenta que les famílies venguin. Molt
enriquidor el fet que l’alumnat és qui explica el que
s’ha fet o el que podem trobar a aquella
aula/ambient.

Es podria mirar de no coincidir amb altres fets o
celebracions. Fer-la el segon trimestre.
A Primària, explicar un poc millor les propostes dels
ambients.
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UN RAM PER ES És una activitat d’aprenentatge-servei que ens La tasca d’elaborar el cartell, qualque any la podríem
MIGJORN GRAN
agrada realitzar, sabem, però que hi hauria d’haver proposar a Grans.
un poc més de seguiment durant el curs.
Fer un debat de com s’ha de plantejar aquest projecte
A vegades no és fàcil pensar una proposta que comunitari i com donar-li continuïtat.
pugui ser prou adequada.
(Per exemple crear una SAE d’un Ram per Es Migjorn
Gran).
FINAL DE CURS:

Platja: Tot els cicles valoren positivament l’activitat i Platja: El curs que e es podria anar tots junts, i anar
la seva organització.
alternant.
Els grans proposen fer una sortida pel camí de cavalls
cada trimestre al llarg de tota la primària amb la
Berenar col·lectiu: tots els cicles ho valoren molt corresponent SA.
positivament;
Berenar: es podria celebrar en una altra moment del
FESTA!!:a tots els cicles els va agrada l’organització curs escolar, el mes d’octubre, per exemple?
de la festa; tots coincidim que el tema del menjar i Convidar les desadores a berenar amb noltros.
beure s’ha de millorar.
Tenir en compte que, si feim alguna cosa per beure,
Comiat 6è: va ser un acte molt emotiu i ens va que n’hi hagi suficient i /o que altres grups també
agradar molt, àgil i entretingut; va estar bé que n’elaborin.
vinguessin tots els alumnes, també els més petits
d’infantil.
Festa: El menjar podria ser una cosa per família en vers
de per fill o filla. I més grups que duguin beure.
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3.10. VALORACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES

VALORACIÓ DE LES
MESTRES

VALORACIÓ DE LES
FAMÍLIES
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3.11 VALORACIÓ DEL RÈGIM D’ÚS DE LES INSTAL.LACIONS I ELS RECURSOS DEL CENTRE.
Mesures per a l’optimització i l’aprofitament dels espais i recursos
Anàlisi de…
Aules,
ambients i
espais comuns

Valoració

Propostes de millora

Les aules d’infantil són molt petites per fer PETITS: Valorar una reestructuració de l’espai. La idea
tutoria i ambient alhora. Has de treure i entrar seria transformar les tres aules petites en dues de grans,
material (no hi ha espai)
tirant les parets de l’aula d’enmig i construir-hi un envà al
mig.
L’aula de 1rB ha resultat petita per fet tutoria i
ambient alhora.
MITJANS: S’ha de recuperar una aula exclusiva per a
l’ambient d’Art per mitjans i grans.
L’especialista de música voldria recuperar un espai exclusiu
per fer música, potser adequant amb mobiliari l’actual espai
de la sala multifuncional (caldria pensar com es resol els
dies de pluja).
Pensam que espai de l’antiga biblioteca està un poc
desaprofitat.
GRANS: seria important que l’alumnat participés de les
tasques de neteja i manteniment dels espais interiors i
exteriors.

Espais exteriors Encara ens costa programar activitats lectives a
l’exterior.
PETITS: Durant el segon trimestre, els dijous es
feia una sessió de ciències a l’exterior, amb el
grup de 5 anys i durant el 3r, també des de
ciències s’han fet algunes sessions a l’exterior, de

PETITS: Per planificar activitats a l’exterior, entre altres
coses, s’ha de tenir el material bastant a l’abast, ja que no
tenim prou temps de preparació, per entrar i treure tot el
material necessari. Hi ha un armariet comprat que ajudarà.
MITJANS: des de l’ambient de Bios es podria plantejar fer
un període on totes les propostes fossin a l’aire lliure.
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jocs d’aigua, amb els grups mesclats.
Pensam que els espais exteriors estan poc
cuidats, també per falta de personal.

GRANS: caldria revisar les normes i ús de l’estona del pati.
Per exemple: els jocs de córrer no es podrien fer a la zona
de petits. Si poden estar darrera el poli hi ha d’haver una
mestra de guàrdia a la zona. L’actitud de joc dels grans
tendeix a ser conflictiva. Per tant, requereix que hi hagi
suficient nombre de persones per poder anticipar i prevenir
alguns d’aquests conflictes (jocs de contacte físic, de pilota i
la mala gestió de la competitivitat entre ells).

Recursos
adquirits amb
els programes
reutilització i
altres

Ha estat positiu poder comprar material divers
amb el programa de reutilització.

PETITS-MITJANS: proposam continuar invertint doblers en
recursos que consideram necessaris.
GRANS:

“Convivència”
amb escola
municipal de
música
(capvespres)

En general ambdues parts han fet un esforç per
adaptar-se a les circumstàncies i tenir una bona
convivència.

A les aules que han conviscut s’ha notat el pas de l’alumnat
de l’escola de música.
L’alumnat arribava abans de les 15h i jugava al pati.

Neteja i
manteniment

Hem vist una millora en la neteja.
El temps de dedicació de la brigada municipal ha
estat insuficient.

PETITS: És molt necessària la figura d’un bidell a un centre
escolar.
MITJANS: seguint reivindicant un bidell, encara que sigui a
temps parcial.
GRANS: Hi podria haver més regularitat en les tasques de la
brigada a l’escola.
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VALORACIÓ
NETEJA
MESTRES

3.10. Estat de les instal·lacions i equipaments
VALORACIÓ
MESTRES

3
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OBSERVACIONS
MESTRES

Pens que el pati podria oferir més bon aspecte
I manca una persona que faci el manteniment diari de l'edifici i del pati.
Potser seria recomanable que cada docent faci una demanda de millores trimestralment.
El que consider inacceptable és la inexistència d'un bidell, encara que sigui a mitja jornada. Els/les mestres no ens
podem (ni ens hem de) fer càrrec de moltes de les feines de manteniment que acabem fent. L'escola és la institució
més important del poble i es mereix un tracte digne per part de l'Ajuntament. Ho hem de seguir reivindicant perquè
esteim solventant un problema que hauria de ser de l'administració, no nostre.
Hi hauria d'haver més manteniment amb una major freqüència.
És molt esporàdic, a lo millor tenim una necessitat i no sabem quan vindrà sa brigada. Agrairia poder tenir alguna
cosa més estable. L'exterior ha vegades està poc cuidat, ja sigui per les herbes com per la brutor que pugui deixar
l'alumnat.
Per part de l'ajuntament/conselleria ( no sé prou bé de qui és competència) hauríem d'EXIGIR trobar una sol.lució a
les goteres del poli. També cal un major manteniment de la pintura, el pati d'infantil, per posar un exemple, està
bastant regular ( les parets ).
Falta temps per fer aquestes gestions
Seguir insistint a l'ajuntament, recolzats per l'AMPA i el Consell Escolar, de la necessitat d'un bidell i de més assistència
per part de la brigada. Han de saber que vàries feines que són pròpies d'un bidell les hem d'acabar assumint
forçosament les mestres. Si dedicam temps aquestes tasques, el restam, en part, a les nostres funcions més
pedagògiques.
No sé si aquesta demanda a l'ajuntament, també podria estar recolzada per l'inspector.
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VALORACIÓ
FAMÍLIES

2,5

Tema neteja com que no entram dins l'escola és un tema que valoram sense saber molt bé com estan les
instal.lacions.
Tal vegada una mica més fluix la jardineria.

PROPOSTES DE
MILLORA

Com millorar el tema de la neteja als banys fiets primària? Proposam fer-los partícips de la neteja per veure
si se’n fan més responsables (un dia a la setmana per torns)
A infantil també hi ha fiets que fan pipi fora… 5 anys podríen fer cartells per recordar el tema?
Recuperar els grups responsables de la neteja patis, un grup cada dia.
Seguir reclamant bidell a l’ajuntament o algunes hores fixes de la brigada.
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4. COMPLIMENT DEL PLA PER A L’AVALUACIÓ, SEGUIMENT I VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS
CCP
ASPECTES DEL PLA
1

2

Organització i desenvolupament

Calendari

GRAU COMPLIMENT

PROPOSTES PROPER CURS

4-Totalment assolit

Les reunions de seguiment i avaluació s’haurien de
centrar en acordar les propostes de millora a dur a
terme de cara a l’alumnat o el grup. I establir el
mecanisme de seguiment d’aquest acords.
Revisar el model d’informe amb la CCP.
Incloure les tutories individuals com a eina
d’avaluació formadora.

4-Totalment assolit

La valoració dels resultats acadèmics del curs actual queda recollida a

Establir el juliol el calendari de totes les reunions,
seguiment i avaluació amb prou temps per a cada
cicle i equip docent.

l’annex 1 d’aquesta memòria.
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5. Valoració dels projectes institucionals i dels plans de centre
5.1. REVISIÓ DELS DOCUMENTS INSTITUCIONALS DEL CENTRE QUE S’HA PREVIST MODIFICAR

DOCUMENTS
INSTITUCIONALS

FIXAT A PGA
SI

GRAU ASSOLIMENT 1-4

PROPOSTES DE MILLORA

NO

Projecte Educatiu

x

Adaptar-lo a la nova metodologia d’ambients

Concreció Curricular

x

El curs que ve haurem de centrar-nos amb aquest
document i adaptar-lo a la nova llei d’educació. Seria
important fer-ho de manera compartida per acabar de
definir la línia de centre que ja tenim dissenyada.

Projecte Lingüístic

x

Revisar-lo

Pla de convivència

x

Revisiar i especificar més qui serà el responsable de
aplicar alguns protocols que estan descrits i qui ha de fer
el seguiment del pla.

Pla d’atenció a la Diversitat

x

Millorar el seguiment dels repetidors i alumnat NESE

Pla d’acció Tutorial

x

Tenim pendent redactar la programació de l’acció tutorial.

Pla d’igualtat i coeducació

x

2- Poc assolit

L’assessora de Coeducació ens ha fet algunes
puntualitzacions que tindrem en compte durant la
redacció final.

Reglament d’Organització i
Funcionament

x

1-Gens assolit

Adaptar i modificar el que calgui tenint en compte la nova
llei d’educació i el document de la Conselleria d’educació.
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5.2. CONCRECIÓ PER AL CURS ACTUAL
Aquest curs hem redactat el pla d’igualtat i coeducació. La comissió de convivència ha estat qui ha coordinat la seva redacció. El
document ha estat revisat per l’assessora de la conselleria, a final de juny, i aquesta ens ha suggerit tot un seguit de propostes de
millora. Queda pendent la seva aprovació.
DOCUMENTS INSTITUCIONALS

GRAU ASSOLIMENT 1-4

PROPOSTES DE MILLORA PER AL CURS SEGÜENT

Pla d’igualtat i coeducació

2- Poc assolit

El curs que ve haurem de fer la fase de diagnosi del centre per
després acabar de redactar i concretar el PIC a la nostra realitat.
L’assessora de Coeducació ens ha fet algunes puntualitzacions
que tindrem en compte durant la redacció final.

ROF

1-Gens assolit

Acabar de revisar-lo i actualitzar-lo a la normativa actual (nou
ROC)
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5.3. PLANS I PROGRAMES ESPECÍFICS DE CENTRE
5.3.1. VALORACIÓ PROGRAMES DEL CENTRE

VALORACIÓ MESTRES
ENQUESTA

OBSERVACIONS MESTRES:

Xarxa de Centres Cooperants, tenc la impressió que enguany no hi ha hagut tanta implicació en els
diferents cursos.
En el cas dels programes d'aprenentatge servei, podríem conscienciar-nos més, o planificar-nos millor
i implicar-nos amb més il·lusió.
En el dos darrers es podria programar millor dins les programacions d'aula de cada curs.
Estades pedagògiques : valorat com receptor de la informació de les mestres que hi van anar me
sembla bé, però no li vaig veure molt de profit com a escola. Me va semblar una mica "que bé que ho
feim noltros".
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Xarxa centres cooperants : Molt bé per part del professorat encarregat, però poc motivador pels
alumnes.
Aprenentatge i servei: .Molt bé activitat del mercat ;
Un ram ... poca implicació de l'escola/cicle ( incloent-m'hi com a mestre).
Potser hi falta una mica més d'informació a tots els docents sobre aquests programes.
Quant a la xarxa i l'aprenentatge servei, tenc la sensació que es podrien tenir més en compte a
principi de curs a les tutories, per tenir-ho ben planificat, i que totes les tutories fessin alguna cosa
com a part d'un projecte d'aula. Del PMT no estic segura si el claustre sap molt bé què és i què feim i
que implica formar-ne part. Crec que falta un poc més d'enllaç entre les persones que van a les
reunions a Palma i el traspàs al claustre, tot i que enguany hi ha hagut més informació.
-El PMT em costa una mica més saber exactament tos els punts que es tracten però confii plenament
amb les persones que hi estan al capdavant ; )
-Les estades perdagògiques són interessants sempre i quan poguem trobar un centre que ens aporti
el que necessitam.
-Tant la Xarxa com l'aprenentatge servei crec que són dos programes molt enriquidors i que s'han de
seguir fent.
Tenc poca informació per valorar la participació al PMT
Sap greu que algunes decoracions del Ram pes Migjorn Gran siguin malmeses.

PROPOSTES DE MILLORA

-

Preparar millor i donar més informació dels programes a les mestres noves que
s’incorporaran el curs que ve.
El curs que ve es tornarà a fer el projecte intergerenacional amb el centre de dia, i
també hi ha ganes de continuar amb la proposta d’ AS del mercat. Per tant s’hauria
d’elaborar un petit programa d’aprenentatge i servei on s’incloguin totes les activitats
que feim, quan i qui és el responsable (projectes comunitaris).
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5.3.2. VALORACIÓ DELS PLANS D’ACTUACIÓ DEL CENTRE
5.3.2.1. VALORACIÓ PLA DE L’EQUIP DIRECTIU
MESURES O ACCIONS

GRAU
D’ASSOLIMENT

OBSERVACIONS I PROPOSTES DE MILLORA

Organitzar la documentació i anar ubicant-la a la
nova unitat compartida del drive del centre.
Ordenar els documents per facilitar la seva
consulta al llarg del curs actual i dels posteriors.

3-Molt assolit

El curs que ve intentarem emprar l’eina de la
sistemàtica l’ED. De cara al professorat dissenyar un
índex amb enllaços als documents que hagin d’accedir
les mestres.

Planificar i dinamitzar les reunions amb el
professorat: claustres, comissions, equips
docents per la consecució d’un projecte educatiu
cada vegada més coherent amb els principis
educatius del centre (PEC); alhora que fer més
àgils i eficaces les reunions (preparació
documents al drive)

4-Totalment…

Planificar les accions per a desenvolupar el Pla
de Millora i Transformació amb l’Equip Impulsor.

3-Molt assolit

Per poder dinamitzar millor les accions del PMT,
proposam separar l’equip impulsor de la PMT de la
CCP

Iniciar l’ús de la rúbrica del canvi com a eina de
reflexió, revisió i millora del centre.

3-Molt assolit

Ens falta continuar amb l’eina i seguir amb la reflexió.
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Fer el seguiment del programa d’estades
pedagògiques i coordinar amb la responsable
l’intercanvi, visites del centre de s’Aranjassa,
transferència al claustre...

4-Totalment…

Dinamitzar i fer el seguiment dels projectes i
activitats del centre.

3-Molt assolit

El dia a dia i les gestions de la nostra escola són les
mateixes que les dels centres d’una línia, però només
disposam de dues persones a l’ED, fet que dificulta
fer el seguiment com voldríem dels projectes i plans.

Fer el seguiment dels acords presos en claustres,
consells escolars i comissions.

3-Molt assolit

Crear un document on es recullin tots els acords
presos a tots els òrgans de participació (claustres,
consell escolar, comissions).

Organitzar els recursos humans de la manera
més eficient i facilitar els canvis i ajustaments
necessaris al llarg del curs.

4-Totalment…

Repartir equitativament els recursos humans
materials del centre.

3-Molt assolit

i

Equip docent (enquesta):
Seguir atents a les demandes de tots els docents.
Que s'intenti que tots i totes tinguem el mateix
número de tasques.
El fet que tothom pertanyi a una comissió, pens que
és positiu ja que les tasques estan més repartides. Les
petites feines potser van un poc més fluixetes, ja que
no tothom és igual de responsable hora de dur-les a
terme.
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Fer
un seguiment de
les necessitats
d’infraestructura i manteniment del centre.

3-Molt assolit

Pens que el pati podria oferir més bon aspecte
I manca una persona que faci el manteniment diari de
l'edifici i del pati.
Potser seria recomanable que cada docent faci una
demanda de millores trimestralment.
El que consider inacceptable és la inexistència d'un
bidell, encara que sigui a mitja jornada. Els/les
mestres no ens podem (ni ens hem de) fer càrrec de
moltes de les feines de manteniment que acabem
fent. L'escola és la institució més important del poble i
es mereix un tracte digne per part de l'Ajuntament.
Ho hem de seguir reivindicant perquè esteim
solventant un problema que hauria de ser de
l'administració, no nostre.
Hi hauria d'haver més manteniment amb una major
freqüència.
És molt esporàdic, a lo millor tenim una necessitat i
no sabem quan vindrà sa brigada. Agrairia poder tenir
alguna cosa més estable. L'exterior ha vegades està
poc cuidat, ja sigui per les herbes com per la brutor
que pugui deixar l'alumnat.
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Vetllar per l’aplicació del pla de contingència i els
protocols Covid

4-Totalment…

Vetllar per una comunicació fluïda i
col·laboració amb tots els agents educatius.

3-Molt assolit

de

5.3.2.2. VALORACIÓ PLA CCP
ACTIVITATS:

GRAU D’ASSOLIMENT

OBSERVACIONS I PROPOSTES DE
MILLORA

Fer el seguiment i planificació de les accions del
Programa de Transformació i Millora de centres i
de les estades pedagògiques

2- Poc assolit

Proposam separar la CCP de l’EI. L’EI
podria fer el seguiment de del PMT… i que
cada una tengui responsabilitats i tasques
diferents

Revisar les programacions dels cicles per tal
d’adequar-les a la metodologia del centre.

2- Poc assolit

Ens ha faltat temps, la CCP ha de
planificar, dissenyar cicles, claustres,
calendari, seguiment programes… No s’ha
pogut dedicar el temps que voldríem a fer
aquesta tasca

Preparar i organitzar els claustres pedagògics

4-Totalment assolit

Proposam fer un dimarts cada mes
d’octubre
a
abril
(exceptuant
el
desembre?) d’exclusiva de 2 hores.
permetria també quedar a dinar i
compartir més estones de convivència

39

5.3.2.3. VALORACIÓ PLANS EQUIPS DE CICLE

ACTIVITATS:

GRAU D’ASSOLIMENT

Preparar claustres ordinaris i pedagògics

4-Totalment assolit

Revisar i redactar documents de centre: PGA,
memòria …

4-Totalment assolit

Fer el seguiment de l’alumnat tant per cursos com
per ambients i establir les actuacions de l’equip
docent.

3-Molt assolit

Dissenyar activitats ajustades per al nou pla lector
del centre.

1-Gens assolit

Programar, preparar i avaluar les activitats dels
ambients

3-Molt assolit

Organitzar, programar i preparar activitats
conjuntes amb els grups de convivència: sortides,
acampades, diades…

4-Totalment assolit

OBSERVACIONS I PROPOSTES DE MILLORA

Seguir el model per fer seguiment alumnat del
segon trimestre

Els ambients es preparen de manera individual
i es comparteixen en una sessió per cicle.
Proposam que hi hagi reunions de cicle
quinzenals perquè cada ambientista presenti
alguna proposta per tal de revisar-la i
millorar-la. A grans es prioritzarien les tasques
complexes.
I avaluar més periòdicament els ambients.
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PETITS
ACTIVITATS:
Revisió i elaboració de material didàctic.

GRAU
D’ASSOLIMENT
2

OBSERVACIONS I PROPOSTES DE MILLORA
Si l’any que ve ens ajuntéssim per edats i féssim
3 grups iguals, tindríem l’oportunitat única que
les tutores programéssim juntes, elaboréssim
material juntes i ho reviséssim juntes.

Dissenyar l’organització de grups i ambients per al 3
curs que ve
MITJANS
ACTIVITATS:

GRAU D’ASSOLIMENT

OBSERVACIONS I PROPOSTES DE MILLORA

Compartir i elaborar material didàctic.

3

Continuar compartint materials dins el cicle.
Tenir l’hàbit de penjar materials digitalitzats al
DRIVE, ben classificats en carpetes. Disposar de
temps per mostrar-nos què i com emprar les
propostes didàctiques.

Dissenyar propostes de millora dels espais, aules, 2
ambients,...

Creiem necessari establir uns dies concrets dins
les reunions de cicle, per fer visites als ambients
i aules. Com que enguany no ho havíem
establert dins el calendari, pràcticament no s’ha
fet (tan sols es va fer en un claustre pedagògic).
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GRANS
ACTIVITATS:

GRAU D’ASSOLIMENT

OBSERVACIONS I PROPOSTES DE MILLORA

Coordinació pedagògica i didàctica dels tres grups
de 4t i 5è: projecte de treball trimestral, treball
disciplinar de tutoria a les àrees de llengües i
matemàtiques.

4

Hem coordinat els continguts i la seva seqüència
però potser ens ha faltat repartir-nos la
preparació de les tasques per rendibilitzar la
feina i per tal que els productes fossin més
semblants.

Seguiment del treball per ambients.

4

El tractament de les matemàtiques.

2

Concretar i desenvolupar el pla de contingència
digital al nivell del cicle dels grans.

3

Està pendent.

5.3.2.4. VALORACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ DE L’EQUIP DE SUPORT

Funció 1: Atenció i intervenció amb l’alumnat.
Objectiu 1: Participar en el seguiment de l’evolució de l’alumnat
ACTIVITATS:

GRAU ASSOLIMENT

OBSERVACIONS I PROPOSTES DE MILLORA
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Reunions equip de suport i tutories

4

Col·laboració, participació, elaboració i
seguiment de les ACIs.

4

Coordinació dels membres de l'E. Suport amb
l’equip educatiu (seguiment alumnat)

3

Revisió i actualització del llistat d’alumnat amb
NESE

4

Previsió i organització dels recursos personals de
l’equip de suport

4

Actualització de la documentació de l’alumnat
NESE, com a mínim cada final de cicle

4

Traspàs d’informació de l’alumnat que prové del
1r cicle d’EI.

4

Revisió de l’alumnat NESE de 6è EP que passarà
a l’IES el curs següent

4

Coordinacions amb els serveis externs

Assessorament i col·laboració amb les famílies

Seria interessant que l’orientadora pogués anar a
totes les reunions.

Enguany hem aconseguit fer una única reunió amb
l’escoleta, amb l’EAP i les tutores. Estaria bé
mantenir-ho.

3

La coordinació amb UCSMIA és telefònica o per
correu electrònic. Ens agradaria que el servei pogués
tenir una coordinació més continuada i presencial.

3

Proposar a les famílies de l’alumnat NESE de tenir
una entrevista almanco cada curs amb l’orientadora,
juntament amb la tutora.
La resta de famílies, segons el cas, també
valorar-ho.
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Facilitar l’accés a beques d’ajuda per a alumnat
NESE

4

Objectiu 2: Atendre les demandes d’avaluació psicopedagògica
ACTIVITATS:

GRAU ASSOLIMENT

Anàlisi de les demandes des de l’equip de suport

4

Aplicació del protocol d’avaluació
psicopedagògica

4

Preveure i reorganitzar els suports, si escau

4

OBSERVACIONS I PROPOSTES DE MILLORA

Objectiu 3: Intervenció amb l’alumnat
ACTIVITATS:

GRAU ASSOLIMENT

Prioritzar el treball amb l'alumnat NESE dins
l'aula sempre que sigui possible (aquest curs
només a Petits)

3

Col·laboració en la detecció, prevenció i anàlisi
de necessitats específiques de l'alumnat

4

Participació en l'avaluació / promoció de
l'alumnat NESE

4

Orientació, recerca i elaboració de mesures
curriculars

OBSERVACIONS I PROPOSTES DE MILLORA
S’ha fet en petits grups fora de l’aula ja que eren
activitats de llenguatge que requerien un ambient
més calmat.

No hi ha hagut moltes demandes.
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Funció 2: Atenció i intervenció amb les famílies.
Objectiu 1: Col·laborar amb el Programa de prevenció i control d’absentisme, i altres situacions de risc.
ACTIVITATS:

GRAU ASSOLIMENT

Col·laboració en la implementació i funcionament No l’hem posat en
del programa d’absentisme
marxa.
Entrevistes amb famílies

4

Coordinacions amb els serveis externs

4

OBSERVACIONS I PROPOSTES DE MILLORA
Potser és un tema que duia massa a la lleugera, ja
que hi ha alumnat que falta sovint de manera
esporàdica.

EMIF cada 3 setmanes; Arrels i UCSMIA per correu
electrònic o telèfon; NEMO presencial; SEDIAP
Videoconferència

Funció 3: Atenció i intervenció al centre i altres serveis
Objectiu 1: Col·laborar amb l’equip docent en aspectes organitzatius i funcionals del centre.
ACTIVITATS:

GRAU ASSOLIMENT

Coordinació amb l'equip directiu

4

Participació en les revisions del PAD, el PAT, la
PGA i altres documents, si s’escau.

4

Participació en la Comissió d’Entre tots feim el
món (Convivència)

4

OBSERVACIONS I PROPOSTES DE MILLORA
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OBSERVACIONS I PROPOSTES DE MILLORA DELS CICLES
Cicle petits: Valor positivament el treball setmanal fora de l’aula que s’ha fet des de mitjan curs fins el final, amb dos petits
grups, per reforçar temes de llenguatge i d’atenció. (tutores de 3 i 4 anys).
Cicle Mitjans: trobam poc àgil que les hores d’intervenció de l’orientadora amb els alumnes les hagi de coordinar na Fanny, ja
que molt sovint hi ha canvis de calendari, etc. Creiem que cal trobar un altre sistema que resulti més operatiu.
Cicle Grans: Tot i haver prioritzat reduir les ràtios trobam que hi ha una part de l’alumnat amb NESE que li hauria pogut anat
molt bé realitzar algun tipus de programa més específic de comprensió lectora, expressió escrita o d’habilitats socials. Hi hauria
alguna manera de poder-ho compensar? Hi ha necessitats que es van cronificant al llarg dels cursos per part d’aquest alumnat.
Al proper curs a l’hora de religió, qui no en faci es podria dissenyar un pla d’intervenció conjuntament amb l’orientadora. També
es podria mirar de fer el programa PAE.

5.3.3. VALORACIÓ PLA DE FEINA DE LES COMISSIONS
Projecte Entre tots feim el món per a la millora de les relacions i convivència
ACTIVITATS:

GRAU D’ASSOLIMENT
fet, en procés, no fet

OBSERVACIONS I PROPOSTES DE MILLORA

Elaborar un banc de recursos per al treball de tutoria En procés
amb els alumnes, amb les famílies i per al benestar
dels mestres i les mestres

https://classroom.google.com/c/MzQ1MTM1MD
cwOTMz

Realitzar enquestes del
l’alumnat de primària.

L’enquesta s’ha elaborat utilitzant el model de
formulari del curs passat, amb la revisió de

nivell de

benestar de Fet
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l’alumnat de 6è i de l’equip directiu. Aquest fet
de participació de l’alumnat de 6è és
interessant.
Passar l’enquesta a l’alumnat nouvingut

fet

Ho va dur a terme na Mandi, l’orientadora.

Participar en diferents tallers oferts per part de l’EMIF fet
(Ana Saiz, rap)

Aquests tallers han tingut molt bona acceptació
per part del claustre, de l’alumnat i a més,
també han tingut molt bona valoració. És
convenient seguir amb aquestes propostes i
integrar-les en el dia a dia de l’aula.

Compartir amb les famílies alguns articles de caire fet
educatiu que permetin sensibilitzar sobre alguns
temes
educatius (salud,
alimentació, noves
tecnologies, etc)

Enguany s’han enviat a través de whatsapp. A
més, cal destacar que ha afavorti que vam
candelaritzar els enviaments i les temàtiques i
així, hem pogut seguir el programa previst.
De cara a l’any que ve, seria interessant poder
fer una consulta a les famílies per fer-nos
arribar els temes i els formats/canals que els
interessen més.

Fer un calendari de dates assenyalades.

La comissió fa una proposta d’integrar “El dia
mundial de…” a l’ambientació de l’entrada de
l’escola i de fer una petita recerca per grup, al
llarg de l’any. De tal d’afavorir la
sensibilització en aquell tema.

fet

Dinamitzar els claustres pedagògics per revisar i Iniciat
aprovar el Pla d’Igualtat i Coeducació del Centre

De cara a l’any que ve, s’hauria de tenir en
compte a partir del calendari de claustres
pedagògics.
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Xarxa de Centres Cooperants
ACTIVITATS:

GRAU D’ASSOLIMENT
fet, en procés, no fet

Treballar, cada cicle segons la seva organització i Fet
interessos, el tema de la xarxa (“la sobirania
alimentària”).
La comissió farà una graella on cada grup haurà
d’apuntar què farà i quan.

OBSERVACIONS I PROPOSTES DE
MILLORA
S’elaborà la graella i cadascú apuntà les
activitats previstes.
Enguany des del FMC hi havia una
persona dinamitzadora que ens aportava
moltes idees i ha facilitat molt la tasca.
Es recorda que els enviaments poden ser
via digital.

Informar i documentar de les diferents activitats No fet
que es duen a terme mitjançant la web.

Disposem de poc temps de coordinació i
no ha estat la prioritat, tot i que pens que
hauria estat interessant donar-ne més
visibilitat.

Adherir-nos a l’activitat concreta proposada per la En procés
Xarxa, juntament amb tots els centres que en
formam part (encara a concretar)

L’especialista de música ha tingut el
coratge de preparar amb tots els grups la
cançó “De Menorca a Nicaragua”, lletra i
coreografia, i el dijous 2 de juny van venir
a enregistrar-nos per muntar el flash mob.
Es preveu que el video estigui muntat el
dia 15, i després en podríem fer difusió.

Anar a comprar fruita al mercat dels dimecres del Fet
poble per treballar el tema de la fruita local i de
temporada + menjar saludable.

Una activitat que podríem mantenir,
independentment de si treballem la
sobirania alimentària o no com a Xarxa,
sinó de coherència amb els valors que
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volem transmetre.
El tercer trimestre, en haver-nos adherit al
programa “Fogaiba”, s’ha deixat d’anar al
mercat per coincidència de dies.
Continuar amb el projecte d’un Ram. Cada cicle Fet
seguirà fent-se responsable de la zona assignada
el curs passat i decidirà què fer, com i se’n farà
responsable.
Proposta de millora de la comissió

Convé pensar què es fa, el manteniment
que pot suposar, i qui se’n fa càrrec
perquè no quedi com activitat aïllada i es
desllueixi amb poc temps.

Tema xarxa propers dos anys:
EQUITAT DE GÈNERE
Proposta: ajuntar dues comissions
Entre tots feim el món … i Llavors pel canvi

Projecte de millora de patis. Millorar i enriquir les propostes de pati.
ACTIVITATS:

GRAU D’ASSOLIMENT
fet, en procés, no fet

-Revisar periòdicament les instal·lacions dels patis i -Fet
suprimir les que estiguin en mal estat.
-Convocar una jornada de famílies voluntàries per -No s’ha fet
arreglar patis (per cicles?)

OBSERVACIONS I PROPOSTES DE MILLORA
-S’ha anat fent, però és una feina que s’ha
d’anar fent constantment.
Consideram que la brigada de l’Ajuntament
hauria d’invertir més hores en el
manteniment del centre.
-L’equip docent va decidir que aquest curs
no es faria.
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-Recuperar algunes de les idees que van sorgir l’any
passat (claustre, comissió, alumnes…) per millorar el
pati d’infantil i primària i intentar dur-les a terme:
1.-Canviar el rocòdrom de lloc amb l’objectiu que sigui
a l’exterior, per ex. al pati del pont.
2.-Tapar els clots del pati d’educació infantil.
3.-Repintar les xarangues.
4.- Arranjar el Tepee.
5.-Restaurar o substituir la caseta del pati d’infantil.
6.-Construir un petit amfiteatre al pati de la pendent.
7.- Revisar plantes del pati.
8.-Construir una “caseta de l’arbre”
9. Estudiar si es podria ampliar arener del pati infantil.

Comprar i renovar material de joc de pati: carretes,
estris de cuina, cotxets de pepes (mentre no s’obri
l’ambient de joc simbòlic d’infantil), escales de corda,
etc.

1. Fet
2.
3.
4.
5.

Fet
No s’ha fet
Fet
Està en procés

6. Està en procés
7. S’han revisat
8. No s’ha fet
9. No s’ha fet
S’han adquirit alguns
materials
(escala de
corda, estris de cuina,
taules)

*S’han duit a terme les actuacions que són
més simples de decidir i executar. Altres
millores que han de comptar amb el
vist-i-plau de diverses persones, no s’han
acabat
(tarima…).
S’enlenteix
molt
l’execució de les feines.
El fet de no tenir bidell no ajuda al
manteniment del pati.
Plantejam que un/a mestre/a (major
de 55 anys) dediqui 1 o 2 hores
setmanals a la jardineria dels espais
comuns.

Ja que l’escala de corda que hem comprat
és adequada, proposam comprar-ne una
altra igual i adquirir carretilles per primària
(iguals a les d’infantil).
El curs que ve també es podria adequar una
paret per fer-hi una pissarra exterior.
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Les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i les tecnologies d’aprenentatge col·laboratiu (TAC)
ACTIVITATS

GRAU D’ASSOLIMENT

OBSERVACIONS I PROPOSTES DE MILLORA

Connectar, enrolar i distribuir els 25 nous Fet
chromebooks de manera equitativa entre el cicle dels
grans.

Es van posar noves etiquetes de color
taronja per a aquests ordinadors però
degut a la textura d’aquests es van anar
desferrant. Haurem de mirar de posar un
material més adient ja que si no sabem
quin nombre tenien ara s’hauran d’etiquetar
tots de nou perquè cada nombre pertany a
una connexió wifi en concret…

Mantenir els equips informàtics en les millors En procés
condicions possibles a nivell tècnic (wifi, avaries,
pluggins, i amb les màximes possibilitats a nivell de
programari per a ús educatiu.)

La part de programari adient segons les
necessitats s’ha fet a mida que les mestres
i els mestres ho han sol.licitat a la
coordinadora. De cara el curs que ve, amb
el pla TIC

Detectar ordinadors en mal estat i estudiar la manera Fet
de fer-los més útils.

S’han ressetejat tots els miniportàtils més
antics i hem decantat aquells que anaven
millor.
Actualment disposem de 25 cromebooks (
nous ) i 25 miniportàtils. Haurem de
repensar com repartir-los el curs venidor
perquè enguany 4t, 5è i 6è han emprat els
nous sempre que han pogut i tornar enrere
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a emprar sempre un miniportàtil no els
agradarà...
Desenvolupar les TIC com a contingut educatiu, Fet
integrar-les en el procés d’ensenyament-aprenentatge
(servidor Xarxipèlag, googleApps: drive, gmail, …)
i fer-les servir com a canal d’informació amb les
famílies (classroom, blog, web, email, whatsApp…)

Enguany, sobretot a la comunitat de grans,
s’ha emprat el classroom per als deures i
altres activitats a l’aula. Pel que fa a les
famílies, disposem d’un canal de watsap
però hem començat a realitzar moltes
operacions via Gestib. Estaria bé el curs
que ve seguir en aquesta línia.
*Cal assenyalar que a partir del curs que ve
s’haurà de fer el Pla digital de Centre que
englobarà aquest i molts altres aspectes
sobre com abordem la competència digital
al centre.

Lliurar autoritzacions de 1r sobre la creació de la seva no fet
adreça corporativa del centre

Es van crear els comptes per a poder
accedir al programa Innovamat però com
que a casa no s’havia de treballar no vam
considerar enviar autoritzacions a les
famílies. Finalment com que es va haver de
confinar el grup sí es va fer des de casa la
plataforma.

Reubicar-guardar-dur al punt verd antics aparells, En procés
pantalles, altaveus, etc que estiguin obsolets.

Normalment la darrera setmana de juny és
quan es sol fer. S'està recollint aquest
material inservible per a retirar-lo.
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Actualitzar regularment els continguts de la web del Poc fet
centre i fer-ne difusió a través de diferents canals.

Només s’han publicat els documents i
notícies que eren estrictament necessaris,
així com, a principi de curs, les fotos de
l’equip docent.
Es podria fer una revisió de la web i mirar
de canviar el format, que fos més atractiu i
molt més fàcil d’utilitzar (un bloc de notícies
del centre, per exemple?). Pens que perquè
les activitats es publiquin en forma de
notícies hi hauria d’haver implicació de
tothom o un equip redactor.
El curs que ve, l’equip impulsor potser,
podria revisar què hi falta i què hi sobra a
la web. (Que hi hagi una mirada conjunta)
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Programa d’estades pedagògiques amb el centre CEIP s’Aranjassa
Aquest curs ens hem tornat a adherir al programa per fer un intercanvi amb el centre de s’Aranjassa.
Les mestres que han format part d’aquest programa són: Joana Carreras, Carme Pons, Mònica Coll i Ester Garriga.
ACCIONS

GRAU
D’ASSOLIMENT

OBSERVACIONS I PROPOSTES DE MILLORA
equip impulsor

Redactar el projecte i pla de transferència de les
estades: objectius, calendari visites, disseny de la
formació interna, indicadors d’avaluació i
calendarització.

4

La part burocràtica, en general ha estat
massa feixuga. Trobam que es podria
simplificar.

Dur a terme les visites al ceip s’Aranjassa

4

Vam considerar que amb una visita era
suficient, ja que vam anar a veure una escola
petita.

Dur a terme els claustres pedagògics de formació
interna a partir de les visites per poder fer la
transferència.

4

Valoració del programa i redactar la memòria.

4

Consideram que el programa és interessant i
que la visita a altres centres sempre
enriqueix, però com ja hem dit, s’ha d’ajustar
i minimitzar la quantitat de treball previ i
posterior.
Pensam que altres modalitats d’estades,
previstes per oferir el proper curs, com poden
ser visites a altres escoles de fora de la nostra
comunitat també són molt atractives.
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6. VALORACIÓ PLA DE CONTINGÈNCIA
GRAU D’ASSOLIMENT
Planificació de les mesures de prevenció, protecció i
higiene
(Mesures de prevenció als diferents espais,mesures
d’higiene personal, formació i sensibilització en mesures
de prevenció i higiene)

4

Planificació organitzativa (aforament dels espais,
accesos, circulació, horaris i agrupaments)

4

Planificació curricular

4

Pla d’acollida

4

Coordinació per a la salut

4

Pla digital de contingència

4

OBSERVACIONS I PROPOSTES DE
MILLORA

Quan hi ha hagut grups o alumnes
confinats dels grups de Grans s’ha fet el
seguiment per classroom.
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7. PRINCIPALS CONCLUSIONS I PROPOSTES DE MILLORA APORTADES PER LA COMUNITAT
EDUCATIVA.
El grau d’assoliment dels objectius programats dins la PGA és satisfactori o molt satisfactori en la majoria de punts. Si bé és cert
que alguns aspectes han quedat pendents de fer i es tindran en compte el curs que ve.
Quant als resultats acadèmics també han estat satisfactoris, en tots els nivells i grups. Tot l’alumnat promociona sense cap matèria
suspesa. Tot i els bons resultats, en les avaluacions d’aprenentatge (on trobam alumnat amb algun bloc no superat) i en els
informes de l’equip docent continuam detectant més dificultats en la competència lingüística, tant en l’expressió escrita com en la
comprensió escrita a la llengua catalana i castellana, en alguns casos. El curs que ven ens haurem de centrar en la millora
d’aquestes. De manera puntual també trobam alumnat amb dificultats d’expressió escrita en llengua estrangera i altres amb més
dificultats en els processos, mètodes i actituds matemàtiques.
Pel que fa als resultats de l’alumnat de primer d’ESO de l’avaluació final, hem de destacar que han estat també molt satisfactoris.
Només un alumne no ha superat els objectius en una de les àrees. La resta ho han superat tot, i amb unes mitjes prou altes.
A partir d’aquesta memòria surten alguns aspectes a tenir en compte el curs que ve.
continuació en aquest apartats:

Les propostes queden resumides a

Àmbit pedagògic:
- Sistematitzar les tutories individuals en els horaris com a eina de seguiment i avaluació formadora.
- Planificar la formació o sessions d’alguns claustres pedagògics dedicats a millorar la competència lingüística.
- Establir que l’orientadora i les tutores conjuntament, (sempre que sigui possible) facin una reunió a principi i una a final amb
cadasquan de les famílies de l’alumnat NESE.
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- Establir un calendari de seguiment d’alumnes, on les reunions siguin més resolutives i s’arribi a propostes de millora o acords
concrets. Procurar que a aquestes reunions de seguiment hi participi tot l’equip docent que intervé en els grups i l’orientadora.
A la primera reunió detectar necessitats i prendre mesures. A les següents caldria fer el seguiment d’aquestes mesures per tal de
revisar-les i adaptar-les.
- Dedicar més sessions a les observació entre iguals.
- Treballar a tutoria la conscienciació de la neteja del centre amb l’alumnat (pati, banys, passadissos,...). Establir mesures si es
troba convenient.
- Reiniciar el projecte intergeneracional amb el centre de dia i continuar amb la proposta d’aprenentatge i servei del mercat.

Gestió i organització
-

Organitzar-nos amb tres comissions: CCP, Equip Impulsor PMT, Convivència+ llavors pel canvi + patis (ajuntar-les en una i
centrar-nos en el tema de gènere i convivència)

-

Ser més puntuals. Optimitzar millor el temps, ser més eficients i que a cada reunió la coordinadora ordeni el debat.

-

Convocar les reunions a les 13:45h. Fer les exclusives de dilluns i dimarts fins les 15 h. Dimecres i dijous fins les 14.30 h.

-

Fer claustres pedagògics els dimarts capvespre

-

Tenir calendaritzades totes les reunions de tot el curs a principi de setembre

-

Seguir reivindicant unes hores fixes a la setmana de brigada que ens facilitin el manteniment de l’escola.

-

Preparar millor i donar més informació dels programes a les mestres noves que s’incorporaran el curs que ve. El curs que ve
s’hauran de dedicar més esforços a aquest aspecte, serà molt important fer una bona acollida i facilitar la seva adaptació al
nostre centre.
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ANNEX 1. VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS CURS 2021-2022
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ANNEX 2. MEMÒRIA UOEP (Memòria Orientació CEIP Francesc d’Albranca 2021/22)

Orientadora de centre:

Mandi Díaz Díaz

Atenció al centre

Dimecres i divendres setmanals

PTSC (EOEP):

Féliz Gómez Sánchez

Atenció al centre

A demanda del centre

FUNCIÓ 1- Oferir assessorament especialitzat a través dels diferents òrgans de coordinació de centre.

1.- Participació a les Comissions de Convivència.
Aquest curs escolar l’orientadora educativa ha participat a la comissió de convivència de la qual forma part on ha seguit col·laborant en la
redacció del Pla de Coeducació que es va començar el curs passat, juntament amb els altres membres de la mateixa. També ha col·laborat en
la realització d’enquestes de benestar de l’alumnat. En relació a les Comissions de Coordinació Pedagògica, l’orientadora no ha participat
enguany de les mateixes.
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2.- Participació en l’Equip de Suport del centre.
Les reunions de coordinació setmanal de l’equip de suport s’han mantingut els dimecres de forma quinzenal.
Aquest curs escolar hi ha hagut continuïtat per part de l’orientadora educativa; és el tercer curs. El PTSC s’ha incorporat nou aquest curs.
Com a centre, teniem la possibilitat de comptar amb la seva figura a demanda nostra, però no l’hem fet servir.
Donada la complexitat de determinades realitats del centre es considera positiu disposar d’una plantilla estable de la majoria dels
components de l’equip de suport amb qui reflexionar sobre la realitat educativa del centre i prendre mesures d’atenció a la diversitat
consensuades.
En les reunions de suport s’ha portat a terme tota la nostra feina del dia a dia. S’han decidit coordinacions que s’han de realitzar amb tutors,
mestra de suport, equip directiu, etc. S’han decidit reunions familiars que s’havien de dur a terme per tal de fer un seguiment adequat cap a
les famílies. També s’han posat en comú decisions i s’han decidit les accions de forma conjunta. A més, s’han analitzat, valorat i prioritzat els
fulls de demanda.
La mestra de suport (amb funció de cap d’estudis) ha planificat els dies d’atenció setmanal de l’orientadora. Aquest fet ajuda molt per tenir
una perspectiva i aproximació al centre.
Els criteris de decisió sobre la incorporació d’alumnes NESE són els que ens marquen des de Conselleria d’Educació per aquest curs 21-22.
També s’han valorat altres casos que puntualment necessiten alguna mesura de reforç la qual es decideix a les reunions d’equip de suport
valorant-se cada cas.
Les modalitats de suport han estat diferents segons les necessitats i possibilitats, tenint en compte els recursos de suport del centre i les
possibilitats específiques d’aquest curs, que a causa de la COVID-19, no s’han pogut fer agrupacions amb alumnes de diferents aules fins a
finals de curs. Al mateix temps, la mestra especialista d’anglès ha tornat a fer de tutora, en aquest cas del grup de sisè.
3.- Participació en els equips educatius.
S’ha participat dels mateixos dins els dies d’atenció al centre de l’orientadora. A alguns equips no s’ha pogut asistir per haver-se dut a terme
en dies de no atenció.
4.- Participació en la implementació de programes educatius en el centre.
Enguany es continua amb el mateix programa: PAT (Pla d’Acció Tutorial). Hem comptat de nou amb la psicòloga Ana Saiz que ha dut a terme
diversos tallers pels alumnes d’Educació Primària al llarg del tercer trimestre. Novament han tingut molt bona resposta per part de mestres,
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alumnat així com també a les famílies. Es valora poder seguir amb la participació de n’Ana Saiz i, si és possible, intentar fer dues sessions
amb cada grup ja que una es considera poca. Pel curs que ve queda pendent iniciar-lo amb una xerrada a càrrec de la pedagoga Irune
Inchaustegui sobre els límits a l’etapa d’Educació Infantil que enguany no s’ha pogut dur a terme.

FUNCIÓ 2- Atendre i fer el seguiment dels alumnes que presenten NESE.
1.- Avaluació psicopedagògica de l’alumnat amb possibles NESE.
L’avaluació psicopedagògica continua com una de les principals funcions de l’orientadora educativa al centre. Durant aquest curs s’ha dut a
terme l’avaluació dels alumnes de sisè per canvi d’etapa (2 revisions) i s’ha revisat a 1 alumne de quart d’Educació Primària i a 1 de cinquè
de la mateixa etapa. Al mateix temps, s’han atès 8 demandes noves, de les mateixes, 4 han entrat dins el programa nese (3 alumnes IT), 1
com a TGL (Educació Infantil), 2 s’han derivat al servei d’UCSMIA (protocol tdah) i altres dues han estat desestimades per possibles Altes
Capacitats. Pel curs que ve resta pendent una demanda que va ser lliurada al juny.
Al llarg del curs s’ha fet el seguiment en les diferents coordinacions amb tutors, mitjançant les reunions amb l’equip de suport i la coordinació
amb els diferents serveis externs que intervenen amb els alumnes NESE.
2.-Col·laboració en el seguiment del NESE.
El seguiment de l’alumnat nese s’ha realitzat conforme es va establir a començament de curs. Destacar la importància de les reunions de
l’equip de suport per prioritzar intervencions relacionades amb aquest aspecte i realitzar el seguiment. Aquestes coordinacions són essencials
per a poder dur un bon seguiment i retroalimentació per part de tots els membres de l’equip dels alumnes que més necessitats presenten, ja
siguin educatives i/o socials. L’estructura organitzativa del centre facilita la gestió en el seguiment de l’alumnat nese.
3.-Assessorar al professorat en l’adopció de mesures específiques de reforç i/o adaptacions per altres alumnes o grups que ho
requereixen.
Les propostes d’adopció de mesures específiques s’han tractat a les reunions d’equip de suport així com en els equips educatius i a
les avaluacions de cada curs.
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FUNCIÓ 3. Promoure l’apropament i cooperació entre els centres educatius, les famílies i altres institucions del sector.

1.- Prevenció de l’absentisme escolar.
Enguany com hem dit anteriorment, no hem fet servir la figura del PTSC. S’ha de recordar al conjunt de mestres la importància de enregistrar
les faltes d’assistència dels alumnes. En aquest centre no tenim casos d’absentisme crònic, però si hi ha diversos alumnes que han faltat de
forma esporàdica o intermitent i és necessari fer un seguiment exhaustiu.
2.- Detecció i intervenció en aquells casos en què es detectin situacions familiars de risc o poc adequades pel desenvolupament
integral de l’alumne.
EMIF ES MIGJORN
La directora (que també assumeix la funció de cap d’estudis), la coordinadora equip de suport i l’orientadora mantenen coordinacions
periòdiques amb el serveis socials del municipi (educadora social i psicòloga) per a fer un seguiment d'aquelles famílies amb risc d'exclusió
social o d’algun altre tipus. A fi de pal·liar en la mesura del possible les conseqüències derivades de la situació familiar es prenen mesures
per ajudar als alumnes en les tasques escolars, participació en activitats extraescolars o reforç escolar. Aquest curs aquestes coordinacions
han estat de tipus mensual i s’han realitzat al centre on han acudit les representants dels Serveis Socials.
3.- Assessorament a les famílies que sense ser de risc, necessiten orientacions quant a aspectes educatius.
S'ha atès a les famílies que han necessitat d'orientació i/o assessorament i se n'ha fet el seguiment corresponent.
4.- Coordinacions amb altres serveis, institucions i/o professionals.. Altres serveis amb qui ens coordinem són: SIF, Caritas,
UCSMIA, pediatria...
UCSMIA
Les coordinacions amb el servei d’UCSMIA s’han realitzat mitjançant el correu electrònic i per via telefònica. Setmanalment i durant les
reunions de suport s’han anat comentant els casos amb la participació de diferents membres de l’escola com la mestra de suport i cap
d’estudis i l’orientadora educativa. Enguany tampoc hi ha hagut coordinació presencial com es va fer durant el curs 2019/20 (abans de la
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pandèmia). Per la complexitat d’alguns casos es fa necessari un seguiment més exhaustiu i un retorn de la informació més àgil per part
d’UCSMIA (alguns correus queden sense contestar), tot i que sabem i entenem el nombrós volum de feina del que disposen i el poc personal
(2 psicòlogues i 2 psiquiatres per a tota l’illa). Trobam molt necessari que es pogués dotar de més recursos humans a aquest servei.
Lamentablement, degut a les conseqüències de la pandèmia del COVID-19 les demandes d’ajuda així com els problemes mentals i
situacions de risc entre fillets i joves han augmentat considerablement respecte a anys anteriors.
SERVEI DE LA DONA
Durant aquest curs s’ha continuat amb el seguiment de 2 alumnes per part de la psicòloga del Servei de la Dona. Ens hem coordinat amb ella
mitjançant correu electrònic.
5.- Informació/orientació a les famílies i/o al centre sobre ajudes, prestacions, drets, recursos socials, recursos mèdics…
S’ha proporcionat informació així com orientació sempre que ha estat necessari i s’ha considerat oportú.

6.- Recollida d’informació familiar: estil educatiu, anàlisi relacional, detecció de problemàtica social o familiar…
Mitjançant les tutores a les entrevistes familiars així com també de l’orientadora en relació als alumnes avaluats. Al mateix temps, disposam
d’informació facilitada per l’EMIF dels casos que duen en seguiment i/o serveis externs (UCSMIA, Servei de la Dona).
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